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Borbély Sándor látogatása 
a vasutas-szakszervezetben

„ Megreformált" munkarendszer
Követésre méltó kezdem ényezés Szom bathelyen

D O LG O ZZ H A TÉKO N YAN !

A szombathelyi járműjavító 
gazdasági és politikai vezetői, 
illetve az üzem munkáskollek- 
tívái felismerték, hogy az Idei 
évben csak akkör tudnak ele
get tenni a megnövekedett fel
adatoknak, ha mozgósítják tar
talékaikat. Figyelmüket tehát 
felkeltette a Dolgozz hibátla
nul! munkarendszer, amely — 
ellentétben a hiedelmekkel — 
nem más, mint logikusan fel
épített vezetési elgondolás. Mű
szaki, gazdasági, szervezési és 
nevelési intézkedések összefüg

gd rendszere, amely a hibák, 
veszteségidők megelőzésére, il
letve csökkentésére és a mun
ka hatékonyságának növelésé
re irányul.
Ennek megértése, a lényeg fel
ismerése késztette a szombat- 
helyi járműjavító kollektíváját 
arra, hogy e  munkarendszer 
nevét is megváltoztassák. Mivel 
többről van szó, mint hibátla
nul dolgozni — ami esetenként 
az optimálisnál nagyobb ön
költséggel járhatna —■ a Dol
gozz hatékonyan! elnevezést 
választották.

A meghatározott célok is
mertetésére széles körű felvi
lágosító, tudatformáló munka 
kezdődptt a járműjavítóban, 
mind a vezetők, mind a beosz
tottak között. Ebben megértő 
partnernek bizonyulták a szo
cialista brigádok. Cselekvő és 
kritikus magatartásuk eredmé
nyeként 170 javaslat általuk 
került a már elkészített, úgy
nevezett hibakatalógusba. Ez 
is bizonyítja, hogy az üzemi 
demokrácia kiszélesítése alap
vető a DH-munkarendszerben.

Munkásgyűlés Miskolcon

mmm

MEGTARTJÁK A JUBILEUMI MUNKAVERSfcNY LENDÜLETET
Munkás-gyűléssel fejezték 

be az évet a miskolci jármű
javítóban. A  gépi megmun
káló csarnokban december 
29-én, megtartott értekezleten 
Szabó Ferenc osztályvezető 
méltatta az üzem dolgozóiinaik 
a jubileumi munfca-verseny- 
ben tanúsított helytállását, és 
ismertette az elért eredmé
nyeket. Eszerint ¡az 1977. évi 
tervet 195 százalékra teljesí
tették, s a termelékenységet 
2,5 százalékkal növelték. Az 
őszi forgalom időszakára ter
ven félül vállalt 270 teher
kocsi helyett 335-öt adtak 
át kájaivítva a forgalomnak.

Ugyancsak terven kívül 700 
teherkocsi futójavítását is 
elvégezték. A  dolgozók újítá
sai révén, 5 százalékkal csök
kentették a teherkocsik 
üzembeli tartózkodási idejét.

A  munkásgyűlésen Paál 
Attila, az szb közgazdasági 
bizottságának vezetője ismer
tette a Láng Gépgyár dol
gozóinak felhívását, m ajd a 
dolgozók bejelentették, hogy 
csatlakoznak a felhíváshoz: 
tovább folytatják a munka
versenyt, a Kommunisták 
Magyarországi Pártja meg
alakulásának 60, évfordulója 
tiszteletére.

Király Tibor tudósítása sze
rint a GySEV Sopron állo
másának dolgozói a december 
21-—22—23-án megtartott ter
melési tanácskozáson — te
hát a  Láng gyári felhívást is 
megelőzve —, elhatározták, 
hogy megőrzik a jubileumi 
mimika verseny lendületét. A 
szocialista munka verseny to
vábbfejlesztéseként a GySEV- 
nél most kétéves versenyidő? 
szak kezdődik a Magyar Ta
nácsköztársaság 60. évford un
iójának méltó megünneplése 
jegyében.

BIZTONSÁGOSAN, KULTURÁLTAN...

Ismét remekeltek a vasutasok
A karácsonyi és az újévi forgalom gyorsmérlege

Koszorús Ferenc főtitkár a szakszervezet múlt évi munkájáról ad tájékoztatást
(Laczkó Ildikó felvétele)

December 29-én,' Borbély 
Sándor, aas MSZMP Központi 
Bizottságának titkára "szá k - 
szervezetünk közipontjába lá
togatott és részt vett az el
nökség kibővített ülésén. A 
magasrangú vendéget elkísér
te Baranyai Tibor, a Közpon
ti Bizottság osztályvezető-he
lyettese és Kecskés Sándor, a 
Központi Bizottság munka
társa.
!; Az elnökség kibővített ülé
sén részt vett Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója. Nagy 
'Károly, a Vasúti Főosztály 
Pártbizottságának titkára és 
Kiss Károly, a budapesti vas- 
utigazgatóság vezetője.

Az ülést Koszorús Ferenc 
főtitkár nyitotta meg. Üdvö
zölte az elnökséget, a  meghí
vott vendégeket, majd

részletesen beszámolt 
szakszervezetünk elmúlt 
kétévi munkájáról, vala
mint a vasút időszerű 

gazdasági feladatairól,
különös tekintettel az áru- 
szállításra. Minit mondotta: a 
vasutas szakszervezet IX. 
kongreszusát követően a ter
melést segítő, továbbá az ér- 
dekvédélnri és érdekképvise
leti tevékenység ellátása mel
lett saját munkánk tökélete
sítése volt a  legfőbb célki
tűzés. Szákszervezeti szer
veink, az alapszervezetektől a 
központi vezetőségig, a  hatá
rozatok szellemében eredmé
nyesen dolgoztaik.

A  termelést segítő tevé
kenység értékelésénél külön 
kiérnél te a jubileumi munka- 
verseny keretében elért mun-

Nagykanizsától Lebenyéig 
terjed a nagykanizsai vontatá
si főnökség József Attila vil
lanyszerelő szocialista brigád
jának a munkaterülete. A  ti
zenhárom villanyszerelőből és 
három segédmunkásból álló 
kollektíva az állomások villa
mos berendezéseit tartja kar
ban. Az 1960-bán alakult bri
gád élenjár a társadalmi mun
káik teljesítésében. Legutóbb 
például felújították a kanizsai 
tartalékvágányok gőzellátását 
biztosító csővezetéket, továbbá 
a 68-as őrházhoz 150 méter

kasákeréket Hangsúlyozta,' 
hogy a vasút elmúlt évi szál
lítási csóóstel jésítményének 
elérésében nagy szerepe voüit 
annak, hogy a szolgálati he
lyeik gazdaságii és mozgalmi 
vezetőinek sikerült ráirányí
tani a figyelmet a legfonto
sabb feladatokra. A  dolgo
zók pedig egész évben, de kü
lönösen az őszi hónapokban, 
kitartó munkával, becsület
tel teljesítették vállalásaikat.

A  főtitkár beszámolóját vi
ta követte, melyben felszólalt 
Borbély Sándor, a Központi 
Bizottság titkára is. Elöljáró
ban köszönetét mondott azért, 
hogy részt vehetett az ülé
sen, majd

átadta az MSZMP Köz
ponti Bizottsága és Ká
dár János elvtárs — az 
elnökségnek és a vasutas 
dolgozóknak szóló —• sze
mélyes jókívánságait. Tol
mácsolta továbbá a Köz
ponti Bizottság elismeré
sét és köszönetét is azért 
az eredményes, rendkívül 
nagy erőfeszítéseket igény
lő munkáért, amit a vasu
tasok 1977-ben végeztek.

Ezután olyan kérdésekkel 
foglalkozott, melyek közvet
ve, vagy közvetlenül kapcso
lódtak a főtitkári beszámoló
hoz, illetve az azt követő vi
tában elhangzott észrevéte
lekhez.

A  vasutas-szakszervezet 
munkáját úgy ítélte meg, 
hogy kiegyensúlyozott, az el
nökség és a központi vezető
ség döntései megalapozottak.

hosszú vízvezetéket és 800 mé
ter légvezetéket építettek ki. 
Ezenkívül három kommunista 
műszakot szerveztek.

A brigád tagjai sok időt for
dítanak az önképzésre, együtt 
járnak színházba és a múzeu
mokba. Közülük egy marxista 
—leninista egyetemre, kettő 
középiskolába, egy dolgozójuk 
pedig szakmunkásképzőbe jár. 
Elhatározták, hogy a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
60. évfordulója tiszteletére in
dított munkaversenyt tovább 
folytatják.

A szakszervezet behatóan 
foglalkozik a. vasutasok ér
dekvédelmével. a  különböző 
fórumokon igényesen közelid 
tik meg a közlekedéspolitikai 
kérdéseket

A  vasútról szólva kijelen
tette:

hazánkban a nemzetközi 
munkamegosztás is azt kí
vánja, hogy tervszerűen 

fejlődjön.
A  Központi Bizottság titká

ra végezetül néhány időszerű 
gazdaságpolitikai kérdésről 
tájékoztatta- az elnökséget

Alig zajlott le az ünnepi 
forgalom, január 9-én lezár
ták a Nyugati pályaudvar csar
nokát, hogy hozzáfogjanak az 
Eiffel mérnök tervezte műem
léképítmény elavult szerkeze
tének felújításához.

A csarnok lezárásával
megváltozott a pályaudvar 

forgalmi rendje.
Az utasok január 9-e után a 
Váci úti bejáraton — a Lenin 
kőrútról a posta felőli oldaion 
kiképzett közlekedési sávon, a 
csarnok kikerülésével — jt t -  
hatnak a külső, azaz a betűs és 
a számozott vágányokhoz. A 
keresztirányú közlekedést a 
csarnok végfala előtt ideigle
nesen járdának kiképzett, le
fedett vágányokon bonyolítják 
le.

Mi vél az építkezés ideje 
alatt a csarnok vágányaira 
szerelvények nem tudnak be
állni,

több elővárosi vonat 1979.
december 15-ig csak a pe
rempályaudvarokig közle

kedik.
így Budapest—Angyalföld ál
lomásig jön Esztergomból két 
pár vonat; Rákosrendezőre íut 

| be a Nagymarosról 13 óra 15 
perckor érkező személyvonat, 
és ugyanonnan indul ?4 óra 41 
perckor a Vácig közlekedő sze-

Előző számunkban jelentet
tük, hogy a karácsonyi forga
tom lebonyolítása zavartalan 
v o lt A  MÁV minden részlet
re kiterjedő, gondos szervező 
munkája, a vasutasok helyiál
lása lehetővé tette, hogy az 
utasok kellő számú mentesítő 
vonat igénybevételével, jól 
fűtött, kivilágított kocsikban 
jussanak el úticéljukhoz.

Most már elmondhatjuk, 
hogy ugyanilyen sikeres volt 
az újévi forgalom lebonyolí
tása is. Mi sem jellem zőbb er
re, mint az, hogy amint meg
enyhült az idő, megkezdődött 
a szerelvények külső mosása. 
Ezt ugyanis a.karácsony előtti

mélyvonat. A  Veresegyház— 
váci vonalon közlekedő vona
tok közül három fordul visz- 
sza Rákospalota—XJjpest állo
másról. Munkanapokon a ceg
lédi vonal négy helyi személy- 
vonata Budapest—Zugló meg
állóhelyig közlekedik, m íg a 
lajosmizsei vonalon két vonat
párt érint ugyanez a korláto
zás.

A  menetrendet úgy tervez
ték meg, hogy a perempálya
udvarig közlekedő szerelvé
nyeket 6—12 percen belül kö
vesse olyan szerelvény, amely
re átszáll va az utasok bejut
hatnak a Nyugatiba.

Az építkezés miatti kor
látozás nem érint egyetlen 
belföldi expressz-, gyors- 
és távolsági személyvona

tot sem,
viszont a Balt-Orient exp
ressz a Nyugati helyett a Ke
leti pályaudvarra érkezik, vál
tozatlan menetrenddel. A Sza
bolcs expressz Csapig közleke
dő, a Szovjetunióba kilépő ko
csijait pedig a Tokaj expressz 
továbbítja majd a Keletiből.

A Keleti pályaudvar túlter
heltsége miatt január 9. óta 
egy tápiószecsői és három 
nagykátai vonat Budapest- 
Józsefvárosból indul, és három 
nagykátai elővárosi vonat oda 
érkezik.

Nagykanizsától Letenyéig

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÁTÉPÍTÉS

Két évre lezárták 
a Nyugati csarnokát

• 0
Uj forgalmi rend a pályaudvaron

fagyok miatt nem lehetett el
végezni. A Nyugati kocsimosó 
, például karácsony másnapjá
tól december 31-ig mintegy 50 
szerelvényt mosott le.

Az újévi forgalom egyébként 
kisebb volt, mint a  karácsonyi, 
mert a két ünnep között so
kan visszautaztak. Január 2-án 
azonban az előirányzottakon 
felül még így is szükség volt 
két többletvonat közlekedte
tésére. Ezekkel és az időköz- 
besn beállított többletmentesí- 
tőkkel együtt összesen 222 
mentesítő vonat közlekedett az 
ünnepi forgalomban. Ezzel az 
igényeket kielégítették.

Az idejében kifejtett propa
ganda hatására az elővételben 
eladott jegyek száma elérte a 
150 ezret. Az ülőhely-biztosí
tással közlekedő expresszvo
natok jegyeinek több mint S0 
százalékát elővételben váltot
ták meg. A  helyjegyek iránti 
nagy érdeklődésből és az 
egyéb körülményekből a MÁV 
Vezérigazgatóság 8. szakosztá
lyának személyszállítási osz
tályán azt a  tanulságot von
ták le, hogy a jövőben az

ünnepi forgalom alkalmával 
elsősorban a gyors-  és
expresszvonatők mentesítésé
ről ajánlatos gondoskodni.

A  végrehajtó szolgálat . jó  
munkáját dicséri az is, hogy 
személyszállító vonattal bal
eset nem történt. A  menet
rendszerűség pedig december 
21—31. között kedvezőbben 
alakult a decemberi átlagnál, 
sőt az előző év hasonló idő
szakánál is. A menetrendsze
rűség hálózati átlaga a tavalyi 
93,5 százalékkal szemben 95,1 
százalékra emelkedett.

Ez arra is utal, hogy nem
csak a budapesti vasútigazga- 
tóság, amelyre a tennivalók 
nagy része hárult, hanem a 
vidéki igazgatóságok is jól fel
készültek, a szükséges intéz
kedéseket megtették és az ün
nepi forgalmat minden zavar 
nélkül, jól bonyolították le.

Még egy, nem elhanyagol
ható tanulság: a budapesti 
személypályaudvarokon az ön
kéntes mozgó informátorok 
beállításával az utastájékozta
tás és -irányítás jobban sike
rült, mint az előző évzkben.

A menetjegyek kiadása a Déliben is zavartalan volt
(Laczkó Ildikó felvétele)
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a szakszervezeti munka 
1978. évi tervezése

'ÉRETTSÉGI NÉLKÜL EGYETEMRE

„Pályamódosítás 
a közösség bizalmából

A z év  végét m egelőző, 
esetleg az új esztendőt köve
tő  napokban mindenütt össze
ülnek a szakszervezeti bizott
ságok, hogy a tagság javasla
tai ős a felsőbb szervek út
mutatásai alapján összeállít
sák az 1978. évi munkaprog
ram jukat, illetve az első fél
évi üléstervüket Ütemezik a 
taggyűlések, vezetőségi ülések, 
az szb és a bizalm iak együt
tes .ülésének időpontját, s 
m egállapítják azok napirend
jé t  is.

Igények, lehetőségek
Alapvető követelmény, hogy 

a szákszervezeti bizottságok a 
feladatok számbavételekor 
hangolják össze az országos 
és a területi célkitűzéseket sa
ját üzemük, szolgálati helyük, 
intézményük speciális helyze
tével, az ebből eredő tenniva
lókkal. A  szakszervezeti b i
zottságok a  dolgozók helyi ér
dekképviseleti szervei, ennél 

fogva állásfoglalásaikban 
egyeztessék a felső szervek, 
tö l kapott útmutatást a helyi 
törekvésekkel, szem előtt tart
va  az igényeket és a  lehető
ségeket.

A  szakszervezeti munka tér- 
vezése kis létszámú alapszer
vezetnél sem  elhanyagolható. 
Ott is szükséges meghatároz
ni a napirendre kerülő témá
kat, határidők és felelős sze
mélyek megjelölésével. A z évi 
program ölelje fel mindazokat 
a célkitűzéseket, amelyeket a 
kongresszusi határozatokból 
eredően 1978-ban kell megva
lósítani. A  félévi m unka- és 
ülésterv e célkitűzések konk
rét megvizsgálását ütemezi. 
Tervezni kell továbbá, hogy 
a  szakszervezeti bizottság a 
félévben várható események
kel, illetve tennivalókkal kap
csolatban mát tárgyaljon meg, 
k it számoltasson be, és hogy 
m ivel kapcsolatban hozzon 
határozatot, -d ö n té s t ;á lla s - : 
foglalást Az átgondolt, szak
szerű tervezés a vezető és 
irányitó munka elválasztha
tatlan része.

Ha azonban az alapszerve
zet holm i bürokratikus kö
töttségnek, fölösleges papír
munkának tekinti a  m unka- 
tervet —  am it határidőre be 
kell küldeni a felsőbb szerv
nek —, akkor a munkaterv 
aligha töltheti be ezt a fon
tos szerepét. Ha valahol nem 
a széles körű szakszervezeti 
dem okrácia alapján állítják 
össze a  munkatervet, hanem 
„az ezen is túl kell lenni” 
elv alapján mindössze a ve
zetőség, esetleg csupán a tit
kár töri a fejét az ütemezé
sen, akkor nagyon kevés a va
lószínűsége annak, hogy jó 
munkaterv készül. A z ötlet* 
szerű „tervezés”  eredm énye 
legtöbbször nem  is lehet más, 
m int az, hogy a vezetőség 
kénytelen sorozatosan félre
dobni saját elképzelését, vagy 
a rosszul elkészített munka
terv hálójában vergődni.

Kölcsönös tájékoztatást!
A  jő  munkaterv ellenben 

—  am elyet a vezetőség vala
mennyi bizalm i, illetve a tag
ság széles körű bevonásával 
állított össze —  előrevivője a 
szakszervezeti munkának. 

Nélkülözhetetlen feltétele a 
kölcsönös tájékozottság.

Igen fontos, hogy a  munka 
tervezésénél az alapszervezet 
vezetősége a  megoldásra vá
ró  feladatok közül a legfonto- 
Fabbakra irányítsa a tagság 
figyelm ét Fent kell tartani a 
szakszervezeti munka külön
böző területei közötti arányo
kat. Vagyis: a munkatervben 
a termelést segítő, a nevelő, 
a kulturális, az élet- és a 
munkakörülményekkel össze
függő, a szervezeti élettel kap
csolatos napirendi pontok 
egyaránt szerepeljenek. Ez 
persze nem egészen általános 
érvényű. Egyes időszakokban a 
szakszervezeti munka vala
m elyik fő  területe túlsúlyba 
kerülhet, az adott szolgálati 
hely sajátos jellegéből, fel
adataiból eredően.

A  debreceni területi bizott
ság például megyei megoszlás 
szerint tartott titkári értekez
letet a féladattervek kialakí
tásáról, hogy a helyi sajátos

ságok ezáltal is érvényesül
hessenek. Az értekezleteken a 
korábbi időszak munkatervei
nek hibái is szóba kerültek. A 
leggyakoribb hibák közé tar
tozott, hogy a szakszervezeti 
bizottságok munkatervében 
aránylag kevés olyan téma 
volt, amely a nevelő munká
val, a szakszervezeti élettel 
foglalkozott. A z ideológiai 
munka, a nevelő tevékenység 
gyakran kimerült a politikai 
oktatás indításával vagy zárá
sával, e két esemény értéke
lésével. Keveset foglalkoztak 
a szakszervezeti bizottságok a 
területükön tapasztalt hely
telen nézetekkel, a nem kívá
natos jelenségek elleni harc
cal. Gyakori, hogy az egyik 
alapszervezet túl sok napiren
di pontot tervez, de a vállalt 
feladatok m eghaladják erejét, 
m íg a másik fölöslegesen 
szentel sok időt és energiát 
kevésbé fontos jelenségeknek.

Egyeztetés 
a pártszervezettel

Különösen fontos a párhu
zamosságok elkerülése céljá
ból, hogy a szakszervezeti b i

zottság egyeztesse elképzelé
seit a párt- és a K lSZ-szer- 
vezettel, illetve a gazdasági 
vezetéssel.

A z 1978-as feladatok meg
határozásánál —  az MT—SZOT 
1018/1977. (V. 7.) számú együt
tes határozat végrehajtása
ként — újszerűén jelentkezik 
a szakszervezeti bizottság és 
a bizalm iak együttes üléseire 
a  napirend tervezése. Mindez 
nagyobb figyelm et, a  hatáskö
rök értelemszerű gyakorlásá
nak tervezését, a szakszerve
zeti és az üzemi demokrácia 
közvetlenebb érvényesítését 
követeli meg valamennyi 
szakszervezeti bizottságtól. 
Ezenkívül m érlelgelni kell, 
hogy milyen témák megvitatá
sa kerüljön a  szakszervezeti 
taggyűlések elé.

A z ilyen gondos, alapos ter
vezés előfeltétele annak, hogy 
mozgalmi munkánk tovább ja
vuljon  a következő időszak
ban.

Voloslnovszki János 
tb-titkár 
Debrecen

A SZOT új folyóirata :

A  SZO C IÁ LP O LITIK A
A  SZOT január 1-től új folyóiratot indít Szociál

politika címmel. A  sokéves hagyományokkal!, rendelke
ző „Társadalom biztosítás, Üdülés, munkavédelem” cí
mű lap helyett m egjelenő ú j folyóirat a szakszerveze
tek sokrétű szociálpolitikai tevékenységlét tükrözi majd* 

Elsősorban az üzemi szakszervezeti tisztségvisélők- 
nek, aktivistáknak a munkájához nyújt segítséget. Elvi, 
módszertani útmutatást ad a differenciáltabb rétegpo
litikai tevékenységhez, a nagycsaládosokkal, a fiata
lokkal, az öregekkel és a  rokkantakkal való fokozot
tabb törődéshez. A folyóirat a szociálpolitikával össze
függd valamennyi határozatról, állásfoglalásról, a jó 
módszerekről és tapasztalatokról tájékoztatja az ol
vasókat. * . TsA~oc

A  lap havonta 32 oldalon, színes borítóval jelenük 
meg. Á ra: 4 Ft. Évi előfizetési d íja : 48 F t Megren
delhető a Népszava Lapkiadó Vállalatnál, Budapest 
VII., Rákóczi út 54. (Csekkszámlaszám: MNB 215— 
11859.)

Á  munkás származású fia
talok arányának növelésére, 
a szakem ber- és káderután
pótlásra a  párt- és korm ány- 
határozatok értelm ében az 
1974/75-ös tanévtől kezdődően 
vesznek fe l érettségi nélkül 
szakmunkásokat hazánk fel
sőfokú tanintézeteibe. A  
M ÁV járm űjavító üzemed 
kezdettől élnék ezzel' a lehe
tőséggel. Közülük m ost a  
Landler és a  dunakeszi jár
m űjavító egy-egy továbbta
nuló fizikai dolgozójával be
szélgetünk.

Rászolgált a bizalomra
A  közelm últban nagy meg

tiszteltetés érte Ungvári Ist
vánt. A  Landler járm űjavító 
gazdasági és társadalmi ve
zetői őt javasolták egyetemre. 
Nem ő  az első, és nem  is az 
utolsó az üzem kollektívájá
ból, aki érettségi nélkül vág 
néki a  nehéz feladatnak, 
hogy az egyetemi padlókban 
is bizonyítsa: rászolgált a
munkáskollektíva bizalmára.

—  Szüleimmel az ötvenes
évek eleién Balkány község
ből kerültünk Vecsésre. Édes
apám a negyvenes évek ele
jén szegődött a vasúthoz. Az 
ő példáját követve kerültem 
ipari tanulónak a Landler 
járműjavítóba. Jó eredm énv- 
nye! végeztem el az iskolát, 
m ajd több évi ifjúsági m oz
galmi munka után lettem  a 
IX . osztály KTSZ-titkára. 
1976-tól vagyok párttag. s 
munkahelyemen, a Rózsa 
Ferenc szocialista brigádban, 
veszek részt üzemünk szer
számgépeinek tervszerű kar
bantartásában . Az elmúlt év
ben Kiváló dolgozó kitünte
tésben részesültem, és m oz
galm i munkámat a  X V . ke
rületi KlSZ-bázottság ..Élen., 
a munkában, a termelésben 
és a közéletben” . plakettel.i 
yáfeggiTyt g, trióba. tör
ténő jutalomutazással ismerte 
el.

—  Nem ért váratlanul ve
zetőim  döntése, m ert koráb
ban is célom  volt a  tovább
tanulás. Annak különösen 
örülök, hogy nem  esti tago-

A K T U Á L IS  P O R TR É

Hivatásnak tekintette 
a szakszervezeti munkát

— Én m indig hazajövök 
ide — m ondja Hajdú Jó
zsef, a vasutas-szakszervezet 
szervezési- és káderosztá
lyának január 1-én nyug
díjba vonult politikai fő 
munkatársa. Ez egyben ar
ra is utal, hogy munka
helyét második otthonának 
tekintette, ahová szívesen 
látott vendégként ezután is 
visszajár.

Szikár, szálfaegyenes 
alakját nem hajlította meg 
az idő; csak őszülő haja 
árulkodik az elm últ 57 év
ről. Az életben mindenért 
meg kellett küzdenie, és ő 
ebből a küzdelemből mindig 
győztesen került ki. Ember
ségét, igazság szer etetét a
sors szigora sem tudta meg
törni.

Vasutas családban szüle
tett 1920-ban. Édesapja ko
csirendező volt Kőbánya
felső állomáson. Tizenhat
éves, amikor édesapja után 
elveszíti az édesanyját is.

— Az általános iskola el
végzése után asztalos szak* 
mát tanultam, m ajd 1940- 
ben a ferencvárosi fűtőház
nál helyezkedtem e l se
gédmunkásnak — emléke
zik Hajdú József. — M oz
donyokat tisztítottam, sala
kot hordtam. 1943-ban be
hívtak katonának és 1944 
elején a frontra kerültem.

Decemberben fogságba es
tem és négy év múlva, 1948 
októberében jöttem  haza.

Ismét vasutas lett. K ocsi
javítóként kezdett dolgozni 
Rákos fűtőháznáL Azonnal 
bekapcsolódott a mozgalmi 
munkába, egy évvel később 
belépett a pártba. 1951-ben 
függetlenített üb-titkárnak 
választották. K ét év múlva 
áthelyezték a vasutasszak
szervezet szervezési- és ká
derosztályára politikai 
munkatársnak, ahol a 
nyugdíjazásáig dolgozott 
Munkáját a pontosság és az 
embercentrikusság jelle
mezte.

— Hivatásnak tekintet
tem a vasutasokkal való tö
rődést, a szakszervezeti 
munkát. Nemcsak az akták 
sorait néztem, hanem azt is, 
hogy ki van mögötte. Enél- 
kül nem lehet segíteni, ha
tékonyan intézkedni. Inst
ruktorként jártam  az orszá
got, megismertem a terüle
ti bizottságok és az alap- 
szervezetek munkáját. Az 
évek során sok barátot sze
reztem. Igyekeztem az új 
munkatársakkal is megked
veltein! ezt a szép, de nem 
könnyű munkát.

Céltudatos, elsősorban 
önmagától mindig többet 
akaró törekvését jellemzi az 
is, hogy 45 éves korában 
szerez jeles érettségi bizo
nyítványt. Sokoldalú köz
életi tevékenysége mellett 
is jutott ideje az önképzés
re, a tanulásra. 1957-ben az 
elsők között jelentkezett 
munkásőri szolgálatra. Húsz

évig volt tagja ennek a 
fegyveres testületnek, és itt 
is kiválóan teljesítette fe l
adatát.

Eredményes munkásságát 
több kitüntetés, elismerés 
fém jelzi. Tulajdonosa töb
bek között a Szocialista 
Munkáért érdeméremnek 
és a Szakszervezeti Mun
káért arany fokozat kitünte
tésnek. 1973-ban a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatá
val, tavaly pedig — nyug
díjba vonulása alkalmából 
— a Munka Érdemrend 
arany fokozatával tüntették 
ki.

— Elégedett emberként 
megyek nyugdíjba — mond
ja. — Ez azonban nem je 
lenti azt, hogy visszavonu
lok, elzárkózol? a világtól. 
Társadalmi elfoglaltságot 
keresek és vállalok majd. 
Egyelőre azonban pihenni 
szeretnék. A kikapcsolódás
ra ideális lehetőség kínálko
zik a Rákoscsabán levő ker
tes házamban. Kertbarát 
vagyok. Ez az egyetlen 
szenvedélyem. Különösen a 
gyüm ölcsfákat kedvelem. 
Gondozásukra most már 
több Idő jut. Nyolcéves 
unokám is gyakrabban lát 
majd.

A szakszervezeti mozga
lom  olyan értő m űvelőid
től búcsúztak a közelm últ
ban a barátok, munkatár
sak, akit szerte az or«zá«- 
ban sok vasutas tisztelt és 
becsült. Nevének ransía. hi
tele volt. Harminchét év? 
vasutas m últja rá a bizo
nyíték. K. S.

zaton, hanem nappalin tanul
hatok, és fizetésem  80 száza
lékát is megkapom.

Üzemünk vezetői az előké
szítő tanfolyam  eredm énye
sebb elvégzése érdekében 
instruktort jelölték ki m el
lém, aki naponta négy órát 
foglalkozott velem .

Ügy gondolom , sikeres 
felvételi vizsgám  nekik is k ö
szönhető. Hogy mit jelent a 
pályamódosítás? M indig a 
humán tárgyak, a  társada
lom tudom ányok érdekeltek 
jobban, s ezek m ellett m oz
galmi tapasztalataim is segí
tenek m ajd jogi egyetem i 
tanulmányaimban. A leg
messzebbmenőkig igyekszem 
majd rászolgálni az előlegezett 
bizalomra. Engem eddig sem a 
látványos dolgok kötöttek le, 
inkább a mindennapi munká
ban igyekeztem helytállni. Ez
után is az a célom , hogy több 
ismerettel  gazdagodva, na
gyobb tudással legyek m ajd 
hasznára üzemünknek.

Félévi beszámolók előtt
A  dunakeszi járm űjavító 

1975-ben kapott először lehe
tőséget, hogy hat fiatal szak
munkást küldjön egyetemre. 
A  jelöltek közül Dőbör János, 
Mácsai Pál, és Tóth Ildikó 
minden különösebb gond nél
kül vették a kollokvium ok ne
héz akadályait, de a  többiek 
is helytálltak. A z idei tanév
ben, élve a  lehetőségekkel 
Csobai László járm űszerelő 
szakmunkást iskolázták be.

Csobai László is Szábólcs- 
Szatmárból, a  Tisza menti 
Dom brádról került a járm ű
javítóba. Paraszt család leg
fiatalabb tagjaként, ism erősei 
tanácsára, a hatvanas évek 
elején került az üzembe ipari

tanulónak. A  sikeres szak
munkás vizsga után az üzem 
több műhelyében gyarapítot
ta szakmai tapasztalatait, de 
az ifjúsági szervezet veze
tőségi tagjaként is aktívan 
dolgozott. A  KISZ-szervézet 
ajánlására 1973-ban lett párt
tag. Felesége a járm űjavító 
üzem konyháján dolgozik.

Am ikor m egkérdeztük: ho
gyan fogadta az üzem dönté
sét, szerényen válaszolta:

—  Reménykedtem, de a 
rám bízott feladat súlyát csak 
az előkészítő tanfolyam  kez
dete után éreztem igazán. 
V olt ugyan kis gondom a 
matematikával, de sokat gya
koroltam  a  példák m egoldá
sá t és felvettek a Közgazda- 
sági Egyetemre. Az önbizal
mam is visszatért. Azóta már 
eltelt egy félév, s most készü
lők  a  félévi beszámolóra. Re
mélem, az érettségizettekkel 
szembeni hátrányt sikerül 
majd leküzdenem.

Segít a kollektíva
Csobai Lászlót a felkészü

lés ideje alatt sem hagyja 
magára a járm űjavító. A  fi
zetés 80 százaléka m ellett ha
vi 300 forint anyagi támoga
tást és tanszersegélyt is biz
tosít neki. A  fiatal házaspár 
lakásán m a is gyakran meg
jelenik  az instruktor, aki át
segíti a  szakmunkás egyete
m istát a számtani műveletek 
nehézségein. .

Ungvári István és Csobai 
László szeptemberiben ideig
lenesen búcsút'm ondták bri
gádjuknak, üzemük közössé
gének. Elbúcsúztak, de az is
kolába is elkísérte őket a két 
járm űjavító kollektívájának 
bizalma. «

Orosz Károly

Budapesten tanácskoztak 
az európai szakszervezetek jogászai

1977. novem ber 28-tól de
cem ber 3-ig Budapesten ülése
zett a Szakszervezetek Világ
szövetségének Jogi Bizottsága. 
A z ülésen 12 európai ország 
képviseltette magát. A  magyar 
résztvevők között ott voltak 
a Magyar Jogász Szövetség, az 
Igazságügyi Minisztérium, a 
Munkaügyi Minisztérium, a 
Legfelsőbb Bíróság és a Leg
főbb Ügyészség képviselői, 
az ágazati-iparági szakszerve
zetek, valam int a SZOT K öz
ponti Iskola jogászai is. Az ér
tekezleten Juhász Ottó, a 
SZOT titkára üdvözölte a meg
jelenteket, m ajd részt vett a 
zárómegbeszélésen is.

A  szeminárium tém ája: a
nemzetközi védekezés a fog
lalkoztatásban megnyilvánuló 
diszkrimináció ellen. Ezt kö
vetően a munkaerőtoborzás és 
a munkaviszony létesítése, a 
bérek és egyéb munkafeltéte

lek, a munkaviszony megszün
tetése, a szakszervezetek vá
lasztott képviselőinek védelme 
cím ű eszm ecserék és összefog
lalók szerepeltek az ülés napi
rendjén. Az ülés részvevői 
élénk vitában ismerkedtek 
meg egymás tapasztalataival. 
Őszintén vetették fel gondjai
kat, problém áikat, ugyanak
kor hangot adtak azoknak az 
eredményeknek, amelyeket el
értek. Különösen nagy volt az 
érdeklődés a szocialista orszá
gok jogrendszerében elért 
eredmények iránt.

A szeminárium fegyelmezet
ten, baráti légkörben zajlott 
Minden részvevőnek az volt aj 
vélem énye, hogy ezeket a meg
beszéléseket rendszeressé kell 
tenni. A z ilyen viták még kö
zelebb hozzák az eltérő társa
dalmi rendszerekben dolgozó 
szakszervezeti jogászok néze
te it

Vándorkiállítás Szombathelyen
December 23-án Szombathe

lyen országos vasutas vándor- 
kiállítást nyitott meg dr. Hor
váth Lajos, a szombathelyi 
igazgatóság vezetője, a járm ű
javító művelődési otthonában. 
A  kiállítás a vasutas szocia
lista brigádok húszéves tevé
kenységét mutatta be.

Az érdeklődésre jellem ző, 
hogy a január 5-ig nyitva tar
tó kiállítást közéi néevezren 
keresték fel. Az érdeklődők

külön tablón láthatták a szom
bathelyi járm űjavító Petőfi 
Sándor brigádjának tevékeny
ségét, akik 1976-ban a „Nép- 
köztársaság Kiváló Szocialista 
Brigádja* cím et érdemelték ki 
és a tapolcai vontatási főnök
ség Bánki Donát brigádjának! 
eredm ényeit, akik 1976-ban a 
..Közlekedés Posta és Hírköz
lés Kiváló Brigádja'* kitünte
tést kapták meg.

Elsők a sárváriak
A  Határőrség szombathelyi 

tartalékos őrséhez négy önkén
tes határőrcsoport tartozik. Az 
1975-ben létrehozott egységek
nek egy Volános és egy köz
ségi önkéntes csoportja mellett 
a szombathelyi, valamint a 
sárvári vasútállomás dolgozói
nak egy része is tagja.

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére vetélkedőket ren
deztek a határőrizet társadal
mi segítői. A  politikai és szak

mai kérdésekből, valamint 
sportból álló versengésnek 
Sárvár állomás önkéntes ha
tárőrei lettek a győztesei: ju 
talmuk egy oklevél és egy dí
szes vándorserleg.

Az utóbbi egyben a jövőre 
is utal, ugyanis az elkövetke
zendő években rendszeressé 
teszik a szellemi és sport tor
nákat így a jelenleg Sárvá
ron őrzött kupa elnyeréséé^ 
újra „csatáznak” az önkéntes 
határőrök.
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A vasúti Özem fejlődésével
**• lényegesen megváltoztak 

a vonatkísérők feladatai és 
munkakörülményei. A kézi fé
kezésről áttérés a légfékezésre, 
a darabáru-fuvarozás átadása 
a Volán-vállalatoknak, a vona
tok specializálása és a külön
böző szervezési intézkedések 
bizonyos mértékig indokolták 
a vonatkísérői létszám csök
kenését, illetve elősegítették 
feladataik hatékonyabb meg
oldását. A  létszám csökkenése 
azonban már jó  ideje túlha
ladta a szükséges mértéket.

A  foglalkoztatás

változó feltételei

A feladatok változása mel
lett természetesen változtak a 
foglalkoztatás feltételei is. A 
kollektív szerződések időköz
ben az utazószemélyzet élet
é i munkakörülményeinek ja
vítását előirányzó számos in
tézkedést rögzítették, bár ezek 
gyakorlati megvalósítását ép
pen a mindinkább csökkend 
létszám nehezítette. Ilyen in
tézkedés voLt például a havi 
kötelező munkaidő mérséklé
se, a távolléti órák felső hatá
rának megállapítása, a túl
órák korlátozása, az egy szol
gálatban pihenő nélkül folya
matosán teljesíthető szolgála
ti órák maximálása, a kötele
ző pihenőidők megállapítása 
stb.

A növekvő feladatok, a csök
kenő. létszám és a szigorú 
foglalkoztatási szabályok újabb 
és újabb szervezési intézkedé
seket követelték a vezetéstől, 
így került sor a gőzmozdony- 
p'val továbbított, tolatást nem 
végző tehervomatok vonatve
zető nélküli közlekedtetésére, 
majd arra, hogy a  gőzmoz
donnyal közlekedő személyvo- 
r  htoknál se legyen vcvn átveze
tő. A biztonságot INTENDON 
v^gy azzal azonos rendelteté
sű, a vontató járműre felsze
relt éber ségi berendezéssel fo
koztuk a mellékvonalakon. A  
vomatbefolyásolásra kiépített 
vonalakon pedig — jó l műkö
dő ébenségi és vonatbefolyá
soló berendezéssel felszerelt 
mozdony al'k^lmezásg __ -
— bevezettük a CSMrrend- 
szert, vagyis a csak mozdony- 
vezetővel való közlekedést.
"Tekintve azonban, hogy a 

szükségesnél nagyobb mérvű 
létszámcsökkenés az említett 
intézkedések hatására sem 
állt mag, a foglalkoztatás fel
tételei sem javulhatták a kí
vánt mértékben. A vonatkísé
rők jelenleg is túlóráznak, 
hogy mást ne is említsünk.

Nyugdíj e lő t t . . .

.lássuk ezek után, miként 
alakult a létszám a szegedi 
igazgatóság területén.

1972. január 1-hez képest 
1977. október 1-én 328-cal ke
vesebb vonatkísérő volt a te
lepállomásokon. Feltűnő, hogy 
az erőteljesebb csökkenés 
1975-ben kezdődött, s az el
vándorlás a  telepállomásokat 
nem egyformán érintette.

Békéscsabán 102, Szegeden 
07, Kecskeméten 39 fővel lett 
kisebb a tényleges vonatkísé
rői létszám. Még kedvezőtle
nebbül hait a vonatkísérők fog
lalkoztatására, hogy a vona
tok továbbítására legalkalma
sabb helyeken fekvő — a von
tatási főnökségek helyével is 
megegyező —  telepállomáso
kon a legnagyobb mérvű a 
létszámcsökkenés, valamint az 
is, hogy öt év alatt a létszám 
összetétele is erősen megválto
zott. A nőknél bekövetkezett 
38 főnyi csökkenéssel szemben 
290-nel lett kevesebb a férfi 
vonatkísérők létszáma. Az ál
landó csökkenést a telepállo- 
nr*sok nem tudták újfelvétéle- 
sbkkel pótolni. Mi több: 1973 
Óta az újonnan felvettek szá
ma is mind kevesebb, ezért 
sr. Összetétel életkor szerinti 
megoszlása ugyancsak kedve
zőtlenül alakul.

A  vonatkísérőknek mintegy 
á. falé 40 éven felüli, s 17,5 
százalékuk 50 évesnél idősebb. 
Szegeden viszont 33,1 százalék 
az 50 éven felüliek aránya, 
ezenkívül Kiskunhalason, 
Szentesen, Kunszentmiklós—
Tass állomáson ugyancsak 
rosszabb az arány az átlagos
nál. Figyelemre méltó továbbá, 
hogy a vonatkísérők 35 szá
zaléka nem lakik a telepállo
más székhelyén, s hogy a v i-

Nem egyetlen szolgálati ág ügye

A vonatkísérők helyzete és szerepe 
a szegedi vasútigazgatósagnél

dékről bejárók csaknem fele 
20 kilométernél távolabbról jár 
be szolgálati helyére, így nem 
értesíthető szolgálatának eset
leges módosításáról. Ez a hely
zet indokolja azt a kérdést, 
hogy miként lehetne hatéko
nyabb társadalmi segítséget 
adni a frekventált munka
körben dolgozó vasutasok la
kásgondjainak megoldásához.

„ A  M ÁV mindenesei"

Jelentős terheket hárít vo
natkísérő személyzetünkre a 
budapesti vasűtigazgatóság ki
segítése — munkaerővel. A 
szegedi térségből Budapestre 
kirendelt 76 dolgozó közül 65 
vonatkísérő. A  hálózati érde
keket szolgáló kirendelés ál
landó nehézségét támaszt va
lamennyi vezényletünknél. A 
kirendelések akadályozzák az 
utánpótlást is, hiszen a felvé
telre jelentkezőket eleve tájé
koztatni kell arról, hogy távol! 
kirendelésükre számítsanak.

Most, amikor a vonatkíséret 
problémáiról beszélünk, vilá
gosan látnunk kell azt is, ezek 
a gondok nem egyetlen szol
gálati ágra tartoznak. A  saját 
területünkön hiányzó kocsi- 
rendezőket például igen gyak
ran vonatkísérők igénybevéte
lével pótol juk. Ök a vasút 
„mindenesei” . Ebből viszont 
az következik, hogy a kiren
delések, a kocsirendezők és 
egyéb kulcsfontosságú munka
kört betöltő állomási dolgozók 
helyettesítése, rendkívüli vo
natok továbbítása stb., áltálá
ban a tehervonatok személy
zetét terhelik, így az ő teljesít
ményűit magasabb az átlagos
nál Feladataik elosztását — az 
egyes telepállomások létszá
mának nagyobb arányú csök
kenése miatt — többször kel
lett módosítani.

M l rejlik  a mutatók mögött?

A  feladatoknak a létszám 
függvényében történő elosz
tása sem eredményezi azonban 
mindig a vonatkísérők haté
kony foglalkoztatását. A  helyes 
az lenne, ha a vonatokat azok
nak a telepállomásoknak a sze
mélyzete továbbítaná, ahonnan 
az a legkevesebb szolgálati és 
távolléti órával megoldható. A  
gyakorlatban viszont ez háló
zati szinten sem valósítható 
meg, különösen a budapesti 
igazgatóság létszámhelyzete 
miatt.

A  teljesítmények és a terme
lékenységi mutatók igazgatósá
gunknál végzett elemzése a 
vonatkísérők hatékony foglal
koztatását igazolják. Többek 
között azt, hogy havi átlagban 
50 fővel* alacsonyabb dolgozó 
létszámmal az 1975. évi vonat
vezetői kilométerek 96,9 száza
lékát teljesítettük. A  létszám 
csökkenése ellenére az egy fő
re jutó havi átlagos szolgálati 
órák száma a múlt év azonos 
időszakához mérten 2-vel, il
letve a távolléti órák száma 5- 
tel csökkent. Ugyanakkor a 
vonatkilométer teljesítmény 
3,4, a vonatvezetői kilométer
2.2 százalékkal emelkedett, a 
szolgálati kilométerek száma
3.2 százalékkal csökkent. Az 
egy főre jutó improduktív órák 
száma 1 órával az összes imp
roduktív órák száma pedig 
5,4 százalékkal kevesebb.

Igazgatóságunk Összes vo
natvezetői kilom éter teljesít
ménye a hálózati összteljesít
mény 16,39 százalékát képezi, 
ami 0,39 százalékkal magasabb 
az előző év azonos időszaká
ban élért részesedésnél. (A há
lózati összes teljesítm ényből 
való részesedés .változása a 
bértömeg korrekcióját eredmé
nyezi.)

A  mutatók elemzéséből ter
mészetesen számos problémára 
következtethetünk, ami miatt 
mégsem lehetünk elégedettek 
az eredményeikkel.

így például hiba az, hogy 
vonatkísérőink esetenként a 
kollektív szerződésben korlá
tozott távolléti órákon, illetve 
a függelékben. meghatározott 
túlórákon felül is szolgálatot 
teljesítenek. Az igazgatósági 
átlaghoz képest a szolgálati- és 
távolléti órák nem arányosan

oszlanak meg az egyes telep
állomások között, sőt a szóró
dás a telepálilomások átlagán 
belül is elég magas. A vonat
kísérők teljesítményét a for
dulók határozzák meg, feltéte
lezve a vonatok menetrendsze
rűségét A valóságban azonban 
a menetrend megtartása nem 
100 százalékos, és a kijelöli 
vonatokon felül szükségleti 
vonatok is közlekednek. Te
lepállomásaink a rendkívüli 
vonatok továbbításához tarta
lék személyzettel nem rendel
keznek.

Folytathatjuk még hosszan a 
problémákat. Nincs megoldva 
a betegek, szabadságon levők 
helyettesítése. Az ugyanis nem 
megoldás, hogy tolató teher
vonatnál vagy akár személy- 
vonaton csak egy fékező, il
letve egy jegyvizsgáló telje
sít szolgálatot Az egy szolgá
latban pihenő nélkül folya
matosan teljesíthető szolgála
ti órák alatt a tehervonatos 
vonatkísérők a forduló állo
másokról —- Szolnok, Kun- 
szentmiklós-Tassról, Bátaszék- 
fői — nem tudnak vonatot 
továbbítani honállomásukra. 
Ez arra ösztönzi őket, hogy 
onnan önköltségben térjenek 
haza. mivel a hazautazással 
töltött idő munkaidőnek mi
nősül, ami túlórában v jelent
kezik, míg a laktanyában töl
tött vonatra várás kedvezőtle
nebb a bérezés szempontjából.

Egységes vezénylés 

és más tennivalók

A  problémák megoldásának 
keresésével rendszeresen fog
lalkozunk. Igazgatóságunk 
területén április elsejével 
Szentesen és Kiskunhalason 
bevezettük az egységes ve
zénylést. Ezzel kapcsolatban 
vannak jó  és kedvezőtlen ta
pasztalataink. Jó például 
Szentesen, ahol a vontatásnak 
átadott vonatkísérők vezény
lésénél arra törekszenek, hogy 
a vonatvezetők együtt 
kezdjék a szolgálatukat a moz
donyszemélyzettel. Kiskunha
lason ezzel kevesebbet törőd
tek. Igaz, hogy az együttes 
vezénylésre kijelölt vonatok
nál ott dízelmozdony helyett 
több esetben gőzöst kellett 
igénybe venni, ezért aiz átve
zénylések száma rendkívül 
megemelkedett.

A z egységes vezénylés rend
szere mégis beválik, ha meg
szilárdul. Már eljutottunk 
odáig, hogy a közvetlen és 
irányvonatok továbbítása kö
zül kevesebb a hiba, mint egy 
évvel ezelőtt, amikor sok volt 
a személyzetre váró vonat. A 
szolgálati és távolléti órák 
csökkentése érdekében továb
bi intézkedések megtételét 
látjuk szükségesnek. Csak né
hányat említünk ezek közül:

A  vonatok „specializálásá- 
val”  további vonatokat kell 
mentesíteni tolatások végzé
sétől. A  vonatforgalmi tervek 
készítőinek törekedniük kell a 
tervszerűségre és az operatív 
módosítások csökkentésére. A 
tervezett vágányzárásokat — 
a menetrendszerűség érdeké
ben —  jobban össze kell han
golni, a vonatok közlekedteté
sével. Javítani kell a vezény
lési munkát, emelni annak 
színvonalát. Szükséges felül
vizsgálni a segédvezénylők 
alkalmasságát, illetve ennek a 
fontos munkakörnek az ellá
tására jó képességű, szerve
zői készséggel rendelkező dol
gozókat kell kijelölni. Ennek 
érdekében fokozni szükséges a 
vezénylők anyagi megbecsü
lését is.

Kiskunhalason mindezen 
kívül a moadonyirányítók mel
lett mozdony- és személyzet- 
irányítót kell foglalkoztatni 
utazószemélyzet hatékonyabb 
foglalkoztatása érdekében. A 
személyzetirányítás színvona- 
nalámak emelésével mindenütt 
oda keli hatni, hogy 16 órán 
felüli szolgálatok ne fordul
janak elő.

Nem utolsósorban javítani 
kell a vonatkísérők munkakö
rülményeit, szociális ellátott
ságát. (Kalauzkocsik beállítá
sára, a várakozó helyiségek, 
laktanyák korszerűsítésére is 
gondolunk.) S olyan bérezési

rendszer kialakítása szükséges, 
amely nemcsak a hatékonyabb 
foglalkoztatásra ösztönöz, ha
nem igazságosabb is a jelen
leginél, így jobban elősegíthe
ti a jelenlegi létszám megtar
tását, egyben az utánpótlás 
biztosítását.

Dr. Susla János, 
a szegedi igazgatóság 
forg. osztály vezetője

Dombóvári kezdeményezés

Társadalmi összefogással 
a munkavédelmi mintaüzem címért
A  pécsi vasűtigazgatóság 

dombóvári osztószertárfőnök
sége a Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére a szorosan vett 
szakszolgálati feladatokon túl
menően a Munkavédelmi min
taüzem megvalósítására is vál
lalkozott A  helyi gazdasági 
vezetés a szakszervezeti bizal
miakkal egyetértésben a dol
gozók elé terjesztette annak 
idején ezt a javaslatot, akik

Eredményes évei záriak 
a ceglédi vasutasok

Az idén tovább növekszik az áruszállítási igény

A ceglédi vasúti csomópon- árut szállíttat a különböző 
tón havonta mintegy 15 ezer európai országokba. Osztói ta-
kocsi halad keresztül. Ceglé
den az elmúlt években több 
üzem, munkahely létesült, 
amely hatással van a vasút 
áruszállítására is.

— Az új üzemek több 
munkát adnak nekünk — tá
jékoztat Nagy Sándor állo
másfőnök. — Az állomás lét
száma 340, ebből az eltelt ki
lenc év alatt 180-an cseréltek 
munkahelyet. Ezt a helyzetet 
ismerve a Tömörkény nevet 
viselő szocialista brigádunk 
vállalta, hogy munkaerő-to
borzást végez az ismerősök 
körében. Tavaly négyen lettek 
ennek hatására vasutasok.

A csomópont iparvágánya! 
mellett sűrűn forognak a te
hergépkocsik, hozzák, viszik 
az árut. Az egyik helyen fel
tűnik, hogy vagonokba öm- 
lesztik az almát.

— Egy NSZK-beli cégnek 
szállítjuk — magyarázza az 
állomásfőnök. — Ipar! célra 
használják maid, ezért nem 
szükséges ládákba rakni. 
Ahogy megérkezik, azonnal 
feldolgozzák.

— Hány kocsit raknak meg 
naponta?

— Általában 80—-100-at, eb
ből negyven-Ötven megy kül
földre.

A ceglédi üzemekre jellem 
ző, hogy nagyon sok terméket 
készítenek exportra. A hordó
gyár például naponta két va
gon hordót és egyéb fűrészelt

vaszig 7—8 vagon különleges 
hibrid vetőmagot raknak be. 
A munkát azonban nehezíti, 
hogy 24 óránként átlag 15—20 
sérült kocsit kell kisorozni. 
A kocsisérülések csökkentése 
érdekében megállapodtak a 
vontatási főnökséggel, hogy a 
jövőben lehetőleg mindig 
ugyanazt a személyzetet osz- 
szák be a tolatásra. . .  A tár
gyi balesetek okait rendszere
sen elemzik, hogy a jövőben 
ugyanaz az eset ne fordulhas
son elő. A személyi sérülések 
1977-ben 10 százalékkal csök
kentek. Tizenegy dolgozót ré
szesítettek. jutalomban bal
esetelhárításért. Közülük em
lítést érdemel: Kelemen Emil 
vonatfelvevo esete, aki egy 
izopentonnal megtöltött tar
tálykocsi szivárgását vette 
észre, és egy beláthatatlan kö
vetkezményekkel járó balese
tet hárított el.

Az elmúlt évben* a csomó
pont a szállítási tervet 103,6, 
a kocsikihasználási tervet pe
dig 101,2 százalékkal teljesí
tette. Ebben az évben azon
ban még nagyobb feladatok 
várnak rájuk.

A környező községek (Abony, 
Törtei, Jászkarajenő) tsz-ei 
egyre gyakrabban adják fel 
Cegléden a terményeiket Ez 
mintegy 10 százalékkal több 
munkát jelent majd.

Séra Sándor

aztán magukévá is tették azt; 
hangoztatva, hogy a munkál
tatás biztonságának megterem
tése nem kampányfeladat.

Ennek értelmében helyet 
kapott a felajánlásokban a 
munkafegyelem erősítése, a 
nehéz fizikai munka gépesítése 
— ezen belül új technológiák 
kidolgozása —, a munkavédel
mi tennivalóik társadalmasítá
sa, az óvórend szabályok meg
tartása, a munkavédelmi ok
tatások színvonalának javítá
sa, továbbá csatlakozás. „A 
tiszta környezetért”  országos 
mozgalomhoz.

A felajánlások teljesítését a 
közelmúltban értékelték, s 
megállapították, hogy a válla
lások időarányosan megvaló
sultak. Üzemi baleset az ér
tékelési időszakban nem for
dult elő, s a munkafegyelem, 
illetve a munkahelyi légkör 
lényegesen javult. A  nagy
részt szocialista brigádtagok
ból álló munkavédelmi őrhá
lózat, illetve a szakszervezeti 
bizalmiak messzemenő segít
séget nyújtottak a tudat for
málásához, végső soron a bal
esetveszélyes körülmények 
feltárásához és megszüntetésé
hez. Mindebben a főnökség 
valamennyi dolgozója aktívan 
részt vett. Sor került szemlél
tető és egyéb propagandaesz
közök beszerzésére is, miáltal 
az oktatások színvonala emel
kedett. Havonta más-más rész
leg, illetve kollektíva vállalt 
védnökséget a vállalások tel
jesítésének elősegítése felett. 
Ezen belül időszerű jelmonda
tokat készítettek, és megfelelő 
észrevételeket tettek. Erre a 
célra többek között faliújságot 
rendszeresítettek.

A  pécsi vasútigazgatőság ér
tékelése szerint a főnökség A 
tiszta környezetért indított 
verseny feltételeinek is meg
felelt. sőt: a dombóvári osztó
szertárfőnökséget a legjobb 
eredményt elért szolgálati he- 
lyek közé sorolta.

A  kezdeti* sikerek megerősí
tették a dolgozóknak azt á 
készségét, hogy továbbra is 
ebben a szellembe* végezve 
feladataikat kiérdemeljék a 
Munkavédelmi mintaüzem ki
tüntető címet.

Gold maiin Erzsébet 
bizalmi

SZERVEZETTSEGE EGYEDÜLÁLLÓ

Budapesttől — Budapestig 
a százesztendős Körvasúton

Nézegetem a  „vonatköz
lekedési terv”-et, s alig hi
szek a szememnek, olyan rö
videk a  körvasúti menetidők.

Budapest-Nyugati—Ferenc
város: 42 perc. Rákos—Fe
rencváros : 15, és így tovább.

—  Hogyan lehet ezeket be
tartani? Emlékszem, volt idő, 
amikor fé l napba telt, amíg 
egy-egy tehervonat átvergő
dött a Körvasúton.

Vilonya Imre. a  menetirá
nyító csoport helyettes veze
tője válaszol:

— Rá kellett jönnünk, 
hogy csak tervszerű munká
val, a menetrendben előírt 
fordulók maradéktalan betar
tásával lehetséges a mindjob
ban terhelt, a főváros vala

mennyi jelentős állomását, 
ipari és kereskedelmi köz
pontját összekötő közlekedési 
rendszerben, vagyis a Kör
vasúton eredményesen mo
zogni. A vonatok átszámozá- 
sát megtiltottuk, és — ellen
tétben a múltbeli gyakorlat
tal —, a tizenkét átállítás 
mozdony sehol nem várhat 
elegyre. A forgalmi és a 
vontatási szakszolgálat ille
tékesei egyértelműen szabá
lyozták a gépek szerelési és 
vizsgálati, valamint a vonat
ás a mozdonyszemélyzet vál
tási idejét. Általában 6 villa
mos- és 14 dízelmozdonnyal 
dolgozunk, illetve az átállítás

Személygépkocsikkal rakott szerelvény a Körvasúton
(Laczkó Ildikó felvétele)

menetek 4 villamos-  és 8 dí
zelgéppel közlekednek.

A menetirányító kimutatá
sait nézegetjük, s találomra 
kiválasztunk egy „átlagos” 
napot. Kiderül, hogy aznap a 
Duna balpartján 104, a jobb
parton 80 vonat közlekedett, 
nem számítva á  vonali (távol
sági) tehervonatokat

— Látom, késések is elő
fordulnak.

— Igen, ezek aligha kerül
hetők el, hiszen az öreg Kör
vasút teljesítő képessége már 
rég meghaladja az optimu
mot, így a hálózat minden 
rezdülésére reagál. A vonatok 
késése itt már csak növeked
het, sőt hólabdaszerűen ter
jed át más vonatokra is. A 
torlódás fő oka tulajdonkép
pen a budapesti centralizált
ság. Ferencvárost, Rákost, 
Rákosrendezőt, illetve Kelen
földet, Kőbánya-Alsót és -Fel
sőt még a személy- vagy 
gyorsvonatok sem kerülhetik 
k i. . .  Sokat számít azonban, 
hogy az ország különböző tá
jai közötti irányvonatok nem 
kényszerülnek időveszteségre 
a gurító pályaudvarokon. 
Persze, e vonatok mozdony
cseréit is jó lenne Budapes
ten kívül végrehajtani...

A mintegy száz esztendős 
Körvasút — ahol a nap 24 
órájából minden perc drága 
—, szervezettsége folytán 
szinte még ma is egyedülálló 
Európában. Ehhez a  fontos 
szerephez méltóan végzik fel
adatukat az itt dolgozó, vas
utasok, valamennyi budapesti 
állomáson.

Gergely József
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Jó munkát, újabb sikereket!

Nem hivatalos, inkább ba
ráti találkozónak nevezhető az 
az összejövetel, amelyet a 
szombathelyi vasúti csomópont 
KlSZ-bizottsága rendezett a 
Hunyadi utcai pinceklubban, 
abból az alkalomból, hogy 
Horváth Gáspárt, a városi 
KISZ-bizottság titkárát más, 
fontos munkakörbe helyezték.

A  búcsúzásképpen rendezett 
találkozón a vasutas fiatalok 
képviselői méltatták azt a sok 
segítséget, amelyet Horváth 
Gáspár irányításával a városi 
KISZ-bizottság adott a csomó
ponton végzett ifjúságpolitikai 
munkához, s amely munkáit a

KISZ Központi Bizottság is 
több kitüntetéssel — 1977-ben 
vörös vándorzászlóval — is
mert eL

A  volt titkár meghatott sza
vakkal köszönte meg a szo
katlan, de nagyon jóleső meg
emlékezést, s azt is, hogy a 
csomópont fiataljai minden
kor segítették, támogatták fe
lelős beosztásában. Végezetül 
(további eredményes munkát, 
sok sikert kívánt a vasutas 
fiataloknak.

Képünkön: Horváth Gáspár 
átveszi a részére készített aján
dékot.

Nagy tudású ifjú  m ester
M egnyerte a z  o rszág os vetélkedőt

A  Ki minek mestere vetél- tika végzi, A mozdonyok saját 
kedő országos győztese Szalai radarral — az időjárástól füg- 
János villanymozdony-szerelő, gctlenül — nagyfokú bizton- 
a Hámán Kató vontatási fö - f áfK«» továbbítják a vonata- 
nökség dolgozója lett. Húszon-__~~ -rl , e. , nem lesznek elégségesek. A
nyolc éves, nős, két gyermek javításhoz, a hihamegállapitas-
UpJe. hoz ig mérnöki képzettségre

A mozdonyok iránti érdek- Usz szükség. Ezért is kell 
Iődése gyermekkorára nyúlik mind többet tanulnunk. t . 
vissza. Apja ugyanis villany** -í®  valósul m eg? Majd. el-
mozdony-vezető volt és az dönti az idő. A  valóság néha
életnálvára indítást a  kö- a ^ b átrab b  elképzeléseket is

^rmlnc
határozta. 1964-1967 között ¿z
Északi járműjavítóban töltet- f 1* *  A  V.43 á«  V.63-as v II- 
te ipari tanuló-éveit, és az elő- technika korszerű produktu-írásos időnél három hónappal 
korábban szabadult. Időked mai. Ám az eszközök fizikai
vëzmémiyel f f i £ t á i T £ r t  i ï F " ! l
elnyerte a Szakma kiváló ta- sült. Az új eszközök már a 

holnap technikájának hordozóiuniója címet. Azóta elvégezte
a villamosenergia-iparí szak- m ^ e r e m ^ e  csak a
középiskolát, hogy magasfokú -?1® cs™ ., arimfiLu «TPriwpn szüntelen szellemi gyarapodás-elméleti ismereteket szerezzen. 
1971-ben sikeres érettségi vizs- 
f f e M  és megmaradt vonta-
tójármű-szerelőnék.

— Az érettebb ismeretek 
megszerzéset azt hiszem, min
den ember természetes vágya. 
Minél többet tanul valaki, an- 
nál jobban észreveszi a hibá
kat —- mondta.

Valóban, a  nagyobb szak
tudás, a magasabb műveltség: 
a vasúti munka fontos velejár 
rói. S ez a  törekvés vezetett 
a megtisztelő „mester^ foko
zat elnyeréséhez.

— Milyennek képzelné —  
fiatalos merészséggel —  a 
nyugdíjazása előtti javító 
munkát? —  kérdezem.'

— ügy gondolom: a hiba- 
feltárást teljes egészében diag
nosztizálják, mélyet kijelző 
számítógépek közölnek majd 
a szerelővel —  válaszolta. — 
A helyreállítás egymástól füg• 
getlen rendszerek és elemek 
cseréjével meggyorsul. Az 
erősáramú villanymozdony 
üzemkészségét az elektronika 
őrzi, az irányítást az automa•

sál lehetséges.
Ezért jók  a vetélkedők. El- 

a maga- 
'Sabb fokú tudás fe lé ..  •

(szabd)

Ha a vezető példát m utat. . .

Nem a ruha teszi a főnököt
Papdhy István olvasónk ír

ta még a múlt év őszén: Kis- 
kunlacházán, ahol gyakran 
megfordul, több alkalommal 
volt tanúja annak, hogy Kin
ézel Béla intéző, állomásfő
nök és felesége kétkerekű ko
csival hordta a szemetet, más 
esetben pedig a váróteremben, 
létra tetején állva együtt mos
ták az ajtókat, ablakokat. 
Megfogadtuk Papdhy István 
tanácsát, hogy látogassunk 
Kiskunlacházána. Az állomás
ra érkezve, elsőnek Szabó Sán- 
dorné személypénztárost, a 
szocialista címért versenyző 
dr. Csanádi György brigád ve
zetőjét, szakszervezeti bizalmit 
kértük meg, hogy mondjon vé
leményt Kinczel Béláról.

Közösségi ember
— Ha valakiről, hát a főnö

künkről csakugyan elmondhat
juk, hogy közösségi ember — 
válaszolta. —  Sőt, nem túloz
nék, ha „mindenesnek” mon
danám, mert amikor éppen 
váltókezelőre van szükség és 
nincs más, vállalkozik; ha to
latáshoz hiányzik ember, ő 
ugrik be; és előfordult már, 
hogy a forgalmi szolgálattevőt 
vagy a raktámokot helyettesí
tette. Természetesen, közben 
állomásvezetői munkáját is a 
legnagyobb figyelemmel látja 
el.

Kinczel Béla állomásvezető 
tiszta öltözéke láttán nehéz el
képzelni, hogy az egyenruhát, 
amelyben az utazóközönség 
és a szállíttató felek előtt a 
Magyar Államvasutakat rep
rezentálja, alkalmanként me
legítővel cseréli fel. lapátot, 
meg seprőt ragad, és ugyan

kivegyék részüket a takarítás
ból. A vonal és az állomás 
villamosítása sok elkerülhetet
len rendetlenséget idézett elő, 
és ezt nem nézhették Ölbetett 
kézzel. Nem nyugodtak akkor 
sem, amikor a ferencvárosi pá
lyafenntartási főnökség IX. 
szakasza többszöri kérésre 
sem tudta elvégezni az állo
más kopott betonkerítésének 
és mellékhelyiségeinek a fes
tését. Maguk meszelték be fe
hérre, sárgára a kerítéseket, a 
padlábazatokat, az utasátjáró
kat, parkosították a virágos
kertet, a vágányok között el
végezték a takarítást, elhord• 
ták az összegyűlt szemetet a 
rakterűiéiről, összesen 635 óra 
társadalmi munkát végeztek.

A társadalmi munka főszer
vezője az állomásvezető. 
Ahogy Szabóné mondta: —
Nála nélkül nem történik sem
mi az állomáson.

Vajon honnan ez a határta
lan lelkesedés? Ismerjük meg 
közelebbről Kinczel Bélát.

A  kenderes!, kunhegyes!, 
majd püspökladányi váltóke
zelő fia korán árvaságra ju 
tott. Anyját 4 évesen, apját 8 
éves korában vesztette eL 
Apai nagybátyja vette magá
hoz őt és két testvérét, saját 
gyermeke mellé. Ott dolgoz
tak mind a földosztáskor a 
kenderes! Horthy-birtokból 
juttatott 8 hold földön.

A  MÁV-nál talált 
otthonra

G minden szabad idejét a 
kenderes! vasútállomáson töl
tötte. Szabó Lajos állomásiő- 
nök ismerte a fiú szívevágyát,

tézetbe. Onnan a békéscsabai 
intézetbe, az általános iskola 
után pedig Szegedre, a vasút- 
forgalmi technikumba került. 
Ennek elvégeztével Kisújszál
lás állomáson gyakornokosko- 
dott, majd a szükséges szak
vizsga letétele után Abádszá- 
lökön9lett ̂ raKrarhÓKr 1961 -ben

csak melegítőbe öltözött fele- vasutas szeretne lenni
ségével együtt — aki a Papír- K özbenjárásra felvettek a 
ipari Vállalat lacházi telepé- Fiúnevelő  ̂ I?t-
nek dolgozója — állomást ta
karít.

— Nincs ebben semmi külö
nös — mondja mély meggyő
ződéssel. —  Az lenne a furcsa, 
ha nem ezt tenném. Ha közös
ségben dolgozik az ember, be
le kell illeszkedni; mégpedig
úgy. hogy a vezető mutasson elvégezte a tisztképzőt és m eg- 
példát. nyílt előtte az óhajtott vas-

Kiderül, hogy nemcsak . a utaspálya: szolgálattevő lett
főnök cselekszik így, hanem különböző állomásokon. 1966- 
Sándor János raktámok, meg k f11 azonban súlyos betegség 
a felesége; továbbá Szabó Já- támadta meg, aminek <eovet- 
nosné személypénztáros; Gyúr- keztében „lecsoportosították*\ 
gyik József né árupénztáros; Már-már úgy látszott, meg- 
Gulyás ' Sándor forgalmista; törik pályája íve, de aztán 
Gólya István tartalékos szol- szerencsésen felgyógyult. Ele- 
gá lat tevő, akik szabad idejük- inte könnyebb beosztások kö
bén, a Csanádi brigád többi vetkeztek: Kiskörén árupénz- 
tagjával együtt, sohasem hiá- táros, majd Ecsekfalván veze- 
nyoznak, ha az állomás rend- tő állomáskezelő. Amikor a 
betéteiéről van szó. A fizikai közlekedési koncepció követ
dolgozók közül leginkább Ba-  keztében ez az állomás meg
lo p  Péter váltókezelő tűnik szűnt, 1971-ben Kenderesre 
ki ebben a munkában. került, ahonnan egykor kollé-

1977-ben volt alkalmuk, hogy gistaként elindult és ahová

már állomásvezetőként térhe
tett vissza. Ez volt élete egyik 
legőrömtelib b pillanata. Ez
után következett Kiskunlachá- 
za, ahol 1976 szeptembere óta 
dolgozik.

Időközben megnősült, két 
gyermeke van, 15 éves leánya 
a fővárosban férfiszabó szak
munkástanuló, 13 éves Ha ál
talános iskolás. Szeretne be
lőle vasutast nevelni.

—■ Ha már itt Lacházán pil
lanatnyilag nem tudok egyet
len újrafelvételest sem kapni, 
mert a helybeli és a környék
beli fiatalokat mind elszip
pantja az ÉGSZÖV meg a 
többi vállalat, hát legalább 
igy legyen újfelvételes jelöl
tem — mondja mosolyogva.

23 mínusz 10
Kiskunlacházának, mint IV. 

csoportú kisállomásna-c, 23 fö 
a megszabott létszáma, ezzel 
szemben 12-4-1 fővel dolgozik. 
A  plusz „egy fő”  a takarítónő, 
aki Dömsöd állomáson is taka
rít.

Kinczel Béla mégsem pa
naszkodik. csöndes szerénység
gel mondja:

— Áruszállítási tervünket 
november 30-ra teljesítettük. 
Az év végéig még több mint 
50 ezer tonna bányakavicsot, 
20 ezer tonna cukorrépát, 
megannyi zöldséget, gyümöl
csöt, főleg almát szállítottunk 
bel- és külföldre.

Távozóban Szabó Sándomé 
bizalmi még utánunk szól:

— Azt is írják meg, hogy a 
főnök az év végéig egy nap 
szabadságot sem vett ki, pedig 
szívesen igényelnék neki be
utalót . . .

Szász Ferenc

Emberségből
¡eles

Karácsony első napján, ami
kor a lehulló ólmos esőtől csak
hamar jégpáncél vonta be az 
utakat és állomások peronjait, 
Szeretva István, a miskolci 
vontatási főnökség mozdony- 
vezetője továbbította (CS Al
rendszerben) a 6437. számú vo
natot. Mezőkövesd állomásról 
elindulva arra lett figyelmes, 
hogy a vonatról leszállt és a 
felvételi épület felé tartó idős 
asszony a jeges peronon elesett. 
Mivel a közelében senki sem 
tartózkodott, Szeretva István a 
mozdonyrádión azonnal értesí
tette az irányítót, s rajta ke
resztül kérte a forgalmi szolgá
lattevőt, hogy nyújtson segítsé
get a néninek.

Egyszerű történet, mégis jól
esik ideírni, hogy a mozdony
vezető emberségből ez alka-. 
lommal is jelesre vizsgázott. S 
talán ide kívánkozik még, 
hogy a miskolci vontatási fő- 
nökség III-as KlSZ-alapszerve- 
zetének — amelybe az utazó 
fiatalok tartoznak — Szeretva 
István a titkára.

6 epei Gyula 
. mozdonyvezető •

Kapcsolatot keresnek
Karcag állomás dr. Csanádi 

György szocialista brigádja 
szeretne kapcsolatot teremteni 
hasonló nevű testvérbrigádok
kal és együttműködésük, vala
mint a brigádélet elmélyítése 
érdekében részükre találkozót 
szervezni Karcag állomáson. 
Levélben várják a dr. Csanádi 
György brigádok jelentkezését

* M
SZÓVÁ TESSZÜK!

Miért nem ellenőrzik a felelősöket?
A MÁV vézérl^ z^ tőja  a közelmúltban nyilatkozott a 

személyszállító vonatok kulturális színvonala emelésének 
szükségességéről. A  gyakorlat azonban sajnos néhol nem bi
zonyítja ezt a törekvést.

December 14-én például a Keleti pályaudvarról induló 
434-es számú személyvonat első kocsija nem volt kivilágítva. 
December 16-án pedig a 404-es számú gyorsvonat első osz
tályú kocsijaiban az utasok Hatvanig télikabátban ültek, 
mert a szerelvény fűtését csak indulás után kezdték el. De
cember 17-én a Polonia Expressz belföldi utasok számára 
fenntartott kocsija volt fűteken. Itt még a kalauz sem el
lenőrizte a jegyeket, nyilván ő is nagyon fázott. Növelte az 
utasok elégedetlenségét az is, hogy a gyors a Keleti pálya
udvarra 6 óra 48 perc helyett 8 óra 45-kor érkezett.

Ezek a jelenségek nem tükrözik a kulturált utazás érde
kében tett erőfeszítéseket Kíváncsian kérdezem: felel-e va
laki ezekért a hiányosságokért? Ha igen, miért nem ellen
őrzik szigorúbban a felelősöket is?!

Szűcs Ferenc

KOSSIIIH-EMLÉKKIÁLLÍTÁS
A  Győri 1. sz. megyei Le

véltár, a Kisfaludy Károly 
Megyei Könyvtár és a vasutas
szakszervezet Arany János 
Művelődési Házának gyűjtő 
köre Kossuth-emlékkiállítást 
rendezett A  nagy magyar ha
zafival kapcsolatos érmék, 
pénzek és egyéb dokumentu
mok bemutatóját a győri Pető
fi Sándor Ifjúsági és Művelő
dési Központban rendezték.

Tíz perc alatt negyven jegy

Személypénztárosok között Déliben
Mintha a kirakatban lenné

nek, úgy ülnék fülkéikben a 
személypénztárosok a Déli-pá
lyaudvaron. Kirakati babákhoz 
mégsem hasonlíthatom Őket, 
mert valamennyien érző, gon
dolkodó emberek, akikre igen 
nagy felelősség hárul, különö
sen nyáron és ünnepek táján. 
Velük találkoznak először az 
utazni szándékozók. A pénz
tárfülkékben gyors kezű lá
nyok és asszonyok adják a je
gyeket Á llják a sarat a csúcs
forgalomban.

Eifert Mihály pénztárfőnők 
elégedett beosztottjaival. Büsz
kén m ondja:

— Nálunk az átlagos életkor 
harminchat év. Ez egyrészt jó, 
másrészt sok gondot okoz, mert 
jelenleg is tizenöten vannak 
gyesen. S ha visszatérnek, nap
pali munkára kell őket beosz
tanunk.

A  szakszervezeti bizottságon 
a titkári teendőket Megyeri Jó- 
zsefné üzemgazdász látja eL 
Ismeri jól a személypénztáro
sok eredményeit és gondjait

—> Elsők között említeném a 
Hámán Kató szocialista brigá
dot — kezdi az ismertetést — 
Elén járnak a munkában, de 
mindig megtalálhatók a kom
munista műszakoknál is. Elsők 
lettek a Ki tud többet a Szov
jetunióról? című vetélkedőn. A

személypénztárosok kezdemé
nyezték a takarítást is. Tavasz- 
szal három szocialista brigád: 
a Hámán Kató, a Martos Fló
ra és a Kállai Éva tagjai ren
det teremtettek a pályaudva
ron. Minden ragyogott a ke
zük nyomán.

— Törődünk szakmai fejlő
désükkel, igyekszünk munká
jukat megkönnyíteni — jegy
zi meg a pénztárfőnök. — Már 
tíz új jegynyomó gépünk van. 
Ez is egyik oka, hogy szívesen 
jönnek hozzánk a fiatalok.

Ágoston Lászlóné 1960 óta 
dolgozik a Déli-pályaudvaron.

— Kényelmetlenek ezek a 
forgószékek — mondja — pe
dig már a támlákat is leszerel
tettük. Fárasztó ülni rajtuk 
egész nap.

A Hámán Kató szocialista 
brigád évek óta segíti Szabó 
Ilonkát, a kaposvári MÁV Ne
velőotthon kis növendékét. 
Nyitottak neki egy takarékbe
tétkönyvet. Amikór nagykorú 
lesz, megkapja az összegyűj- 
több forintokat. A brigádtagok 
nem egy túrban dolgoznak, 
mégis találnak alkalmat arra, 
hogy egy-egy színházi előadást 
közösen megnézzenek, vagy 
együtt kiránduljanak.

Rókus Jánosné az egyik leg
jobb pénztáros. A  kedves, mo

solygó fiatalasszony nyáron 
naponta 3000 jegyet is eladott 
Ritkán panaszkodnak rá az 
utasok.

— Borús időben az emberek 
morcosabbak. Olyankor nehe
zebb velük szót érteni — 
mondja. — Egyszer ellenem is 
panaszkodtak, mert elfelejtet
tem kiadni a kutyajegyet. Sze
retem a munkámat.

Kedvesen invitál, nézzem 
meg, hogyan dolgozik. A szűk 
kis fülke teli jegyekkeL Ne
kem már csak állóhely jut az 
ajtóban. Rókusné pillanatok 
alatt eligazodik a jegyhalmaz 
között Keze sebesen jár, és 
néhány másodperc alatt ki
számítja a jegy árát Néha 
előbb, mint ahogy a gép mu
tatja. Az utasok annál határo
zatlanabbak, tétovák. Nyugodt, 
halk szóval igazítja helyre a 
tévedéseket Tíz perc alatt több 
mint negyven jegyet kértek tő
le, öten közben visszajöttek 
másik jegyért, mert eltévesz
tették az állomást

— Csak egy kis odafigyelés 
kellene. Az ablak mögött ülőt 
is tiszteletben kellene tarta
niuk — sóhajt feL

Tóth Erzsébet szerint az idő
sebb utasokkal több baj van, 
mert nyugtalanabbak, idege
sebbek. mint a fiatalok. A leg
több nézeteltérés ebből adódik.

Jól felkészültek az ünnepi forgalomra a Déli pályaudvari 
Hámán Kató szocialista brigád tagjai

(Laczkó Ildikó felvétele)

Sokan visszaváltják a kezelet
len jegyeiket.

A köralakú pénztárnál leg
gyakrabban csak az első ablak
nál áll hosszú sor. Hiába van 
a többi is nyitva. Ezt már a 
bentiek is tudják, ezért alakí
tották ki a forgórendszert. Le
gyen mindenkinek forgalma, 
de ha szükséges, pihenni is 
tudjon.

Á személypénztárosok egy 
fordulóban tizenketten vannak. 
A két legfiatalabb, Halinka 
Viktória és Szabó Éva azt

m ondják: ha valaki végigdol
gozta már a nyári szezont, ét 
maradt, abból pénztáros lesz* 

Nevetve mesélik a lélegzet
vételnyi szünetben, hogy az 
építkezés alatt cement került a 
ventillátorokba. Fehér lett pil
lanatok alatt minden.

A Déliben a kivilágított ab
lakok mögött fiatal nők 'ülnek. 1 
Kezük úgy jár, mint a motol
la. de idejükből még egy mo
solyra is futja.

Szalai Mária
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A DEBRECENI IGAZGATÓSÁGNÁL:

Csúcsteljesítmények születtek 
a jubileumi munka versenyben

Nyíregyháza csomópont és a mátészalkai pft-főnökscg az első
fenntartási főnökség szocialis
ta és munkabrigádjainak 
helytállását A dolgozók részt 
vállaltak a mezőgazdaság őszi 
betakarítási munkáiból, ezen
kívül több kommunista mű
szakot szerveztek, s az így 
kiérdemelt munkabérüket — 
amely meghaladta az 50 000 
forintot — a városi tanács

gyermekintézményeinek aján
lották fel.

A zászlóátadási ünnepségen 
négy szocialista brigádot okle
véllel tüntettek ki, és több 
mint negyven dolgozó pénzju
talmat kapott Lakatos István 
számviteli csoportvezető Ki
váló dolgozó kitüntetésben ré
szesült

Élenjáró szocialista brigádok 
kezdeményezése Záhonyban

Az 1977-es esztendő végén 
elkészült a gyorsmérleg a deb
receni vasútigazgatóságon. A 
jubileumi munkaverseny hatá
sa nemcsak a mennyiségi, ha
nem a minőségi mutatók javu
lásában is érvényesült Az 
áruszállításban pedig kima
gasló eredmények születtek.

— Az elmúlt évben 33,5 
millió utas és 21,7 millió ton
na áru elszállítását terveztük
— mondja S. Kovács István, a 
forgalmi osztály vezetője. — 
Számítottunk azonban a jubi
leumi munkaverseny , résztve
vőinek helytállására, s végső 
soron 22 m illió tonna áru el
szállítására készültünk fel. Az 
év végi számvetésből kiderült 
hogy csúcsteljesítmény szüle
tett: az 1976. évi ■ eredményt 
1,6 millió tonnával szárnyal
tuk túl.

Az áruszállításban kiemel
kedő szerepe volt a záhonyi 
átrakókörzetnek, annak ellené
re, hogy az exportforgalom 
mutatói rosszabbak az 1976. 
évinél.

— A teheráru-tonnakilomé- 
tér mind a bázishoz, mind a 
tervezetthez képest — elsősor
ban a nagy nemzetközi áru
forgalom hatására — 15,5, il
letve 7 százalékkal növekedett
— folytatja S. Kovács István.
— Javult a teherkocsik sta
tikus kihasználása is. A terve
zett 22,2 tonna helyett kocsin
ként átlag 0,8 tonnával rak
tunk be többet. A forgalom
szervezési intézkedések hatá
sára növekedett az utazási se
besség, csökkent a tehervona
tok késése. Gyorsabb lett az 
áruátrakás és hatékonyabb a 
munkaerővel való gazdálko
dás. Ebben nagy szerepe volt 
a gépi átrakásnak, amely 65,3 
százalékról 82,9 százalékra 
emelkedett. A megelőző évhez 
viszonyítva 2,3 százalékkal 
több irányvóhatot képeztünk a 
záhonyi körzetben. Ily módon 
3.3 százalékkal több árut sike
rült elszállítani.

Az igazgatóság területén 
azonban vannak gondok is. Az 
idei szállítás során is számol
ni kell belső feszültségekkel, 
amelyek nehezítik a szállítási 
tervek teljesítését. Ezt ellen
súlyozza a szakszolgálatok 
dolgozóinak, brigádjainak 
munkaversenye.

Az elmúlt évi jó  eredmé
nyek kovácsolója is a jubileu
mi munkaverseny volt. A cso
mópontok közötti versengés
ben Nyíregyháza lett a győz
tes.

A csomópont dolgozói csat
lakoztak az „Együtt Nyíregy
házáért”  mozgalomhoz, amely
nek keretében 2400 óra társa
dalmi munkát végeztek a me
zőgazdaságban. Említésre mél
tó az a munka is, amelyet a 
szolgálati helyek csinosítására, 
szépítésére fordítottak a bri
gádok. A jubileumi évforduló 
jegyében meghirdetett tiszta
sági versenyben a csomópont 
oklevelet kapott és pénzjuta
lomban részesült. Mindez hoz
zájárult a jubileumi zászló el
nyeréséhez.

Nyíregyházán tovább foly
tatják a munkaversenyt. Ezt 
bizonyítják az újabb vállalá
sok is, amelyek között az első 
helyen szerepel a személy- és 
áruszállítási igényekhez tör
ténő rugalmas alkalmazkodás, 
a munkaszervezési intézkedé
sek kidolgozása és végrehaj
tása.

Simon Ödön

★
A debreceni igazgatósághoz 

tartozó szolgálati ágak jubileu
mi munkaversenyének győzte
se a mátészalkai pályafenntar
tási főnökség lett —■ írja Zsol
dos Barnabás tudósítónk. — 
Az ennek bizonyságául oda
ítélt *jubileumi zászlót decem
ber 30-án ünnepélyesen adták 
át Mátészalkán az igazgatóság 
és a debreceni területi bizott
ság képviselői.

Az elismeréshez dr. Forgács 
András, a városi pártbizott
ság titkára is gratulált, meleg 
szavakkal méltatva a pálya

Záhonyban 1977. november 
30-án a kongresszusi oklevél
lel kitüntetett Kun Béla, az 
Állam i-díjas Vörös Csillag, 
valamint a Közlekedés kiváló 
brigádja címmel kitüntetett 
Szamuely Tibor szocialista 
brigádok felhívással fordultak 
az állomás szocialista brigád
jaihoz, hogy folytassák a jubi
leumi munkaversenyt Kezde-

A közelmúltban Üllőin sze
mélyvonatra várakoztunk. 
Nemsokára sárga színű gépsor 
érkezett Monor felől az állo
másra. A gépek reflektorainak 
sugarai pislákoló mécsesnek 
tűntek a ködben, de a motorok 
hangos zaja a rossz látási vi
szonyok ellenére is jó  tájéko
zódási pontnak bizonyult. A 
géplánc mellett beszélgettünk 
a meleg ruhába burkolózott 
karbantartó munkásokkal.

Ha a fagy engedi
— Októberben Hatvantól 

Szerencsig végeztünk pálya
karbantartási munkát, ahol 
a sok túlórázás és a gépek jó 
üzemkészsége eredményeként 
két hónappal a határidő előtt 
elvégeztük feladatainkat. A  
közelmúltban főjavított gép
lánccal néhány héttel ezelőtt 
jöttünk a ceglédi vonalra, 
hogy feljavítsuk a pályát, il
letve tömöritsük az ágyazatot. 
Itt sokszor éjjel is dolgozunk, 
amíg a fagy meg nem akadá
lyozza az osztrák Plasser alá
verő, ágyazatrendező és a lj- 
köztömörítő gépek munkáját. 
Egy-egy 10 órás vágányzár 
alatt a tervezett 7,1 kilométer 
helyett több mint 9 kilométert 
haladtunk Cegléd felé, s rövi
desen innen szeretnénk to
vábbmenni — mondta Bóné 
Pál, a felépítményi karban
tartó géplánc 2/b. számú tur
nusának vezetője.

Az ágyazatrostáló gép mö
gött a brigád tagjai végzik az 
esedékes műszaki vizsgálato
kat. A tizenkét főnyi közösség 
tagjai örömmel mondják kol
légájuknak, Vezekényi Fe
rencnek: mosakodjon és a kö
vetkező személyvonattal utaz
zon haza a Heves megyei 
Kompoltra, mert fia született. 
A fiatal apa megfürdik a la
kókocsik mellett álló vagonban 
berendezett szerény fürdőszo
bában. Van itt klubterem is 
társasjátékokkal, televízióval 
és a Jász kiséri Építőgép javító 
Üzem szakszervezeti bizottsá
gának százkötetes kihelyezett 

I könyvtárával.

Paprikás krumpli, 
kolbásszal

A karbantartó munka után 
a Frankéi Leó szocialista bri
gád tagjaival az olajkályhával 
fűtött lakókocsikban folytat
juk a beszélgetést. Néhányan 
paprikáskrumplit készítenek, s

ményezésükhöz hetven brigád 
450 tagja csatlakozott.

A Szamuely brigád ezenkí
vül javasolta a záhonyi kézi 
átrakóban dolgozó brigádok
nak, hogy havonta Ötven szé
les kocsi tartalmát rakják át. 
Ez a vállalás lehetővé teszi, 
hogy 8—10 százalékkal növe
kedjen az eddigi átitegfbeljesít- 
mény. Ezt a célkitűzést a 
munkaidő jobb kihasználásá
val szeretnék teljesíteni.

hamarosan kellemes kolbász
illat is betölti a konyhát.

A brigád nagy része a KISZ- 
korosztályhoz tartozik, de van
nak köztük törasgárdatagok 
is. Ez utóbbiak közül Kiss Ti
bor . büszkén mondja, hogy a 
21 év .alatt, még, egyetlen fi
gyelmeztetést sem kapott 
Igaz, hogy a fiatalokhoz ké
pest az ő borítékjába se kerül 
sokkal több pénz, de ha nem 
így volna, a huszonévesek kö
zül kevesen vállalnák ezt a 
vándoréletet. Az ezüstkoszorús 
szocialista brigád tagjai közül 
az idén tüntették ki kiváló 
dolgozó címmel a gépláncveze
tőt. Pártbizalmijuk, Bemáth 
Ferenc mondta, hogy a brigád
ból Kiss Sándor és Tibor most 
készülnek a géplakatos szak
munkásvizsgára, 8 mintegy a 
brigádmozgalom hármas jel
szavának szellemében, az üze
mi óvoda támogatására több
ször vettek részt kommunista 
műszakon. Kollektív kirándu
lást is szerveztek az egri vár
hoz és a mezőkövesdi gyógy
fürdőhöz.

Indulás éjfélkor!
— Jászki séri központunkkal 

jóform án csak telefonon tart
juk a kapcsolatot, sőt még a 
fizetést is úgy hozzák utánunk. 
Párttaggyűlés esetén sem 
könnyű eljutni Jászkisérre, 
ezért igyekszünk kapcsolatba 
kerülni az üllői és a környék
beli állomások pártcsoportjai
val, hogy munkaszünetes es
téinkre egy-egy programot 
szervezzünk. Néha jól jön egy 
kis tapasztalatcsere vagy köz- 
érdeklődésre számot tartó rö
vid előadás — mondja Tóth 
László, majd a fiatalabb Kal
már István is hasonló véle
ménynek ad hangot.

A szomszédos vágányon te
hervonat érkezik. A „Szili”  
vezetője keze intésével nyug
tázza az üllői forgalmista sza
bad utat mutató lámpajelzését, 
s a villanymozdony tovaszá- 
guld szerelvényével az acélsí
nek végtelen országútján.

— Lassan mi is lepihenünk 
néhány órányira, mert éjsza
kára ismét megindulunk majd 
a gépekkel. Jó lenne, ha az 
idő nem lenne olyan ködös, 
mint áz elmúlt hajnalon volt, 
mert ilyenkor a nyílt pályán 
is fokozottabban kell figyel
nünk — mondják búcsúzáskor 
a brigád tagjai.

O. K.

Üllő és Cegléd között
Munkában a felépítményi karbantartó géplánc

További fejlődést ígér 
a vasút 1978. évi terve

X  tödik ötéves tervünk harmadik esz-
I I  tendejébe léptünk. A  fő feladat eb

ben az évben valamennyi vállalat
nál a gazdasági munka hatékonyságának 
további növelése, a gazdasági egyensúly 
javítása. Ezen belül a MÁV alapvető ten
nivalói közé tartozik 1978-ban is a belföl
di és a nemzetközi személy- és áruszállí
tási igények biztonságos és minél gazda
ságosabb kielégítése.

A  vasúton utazók száma — kisebb mér
tékben ugyan, de — tovább csökken. Az 
átlagos utazási távolság növekedésének 
hatására viszont az utaskilométer-teljesít
mény az előző évihez képest kis mértékben 
növekedik. Számokban kifejezve: 1978-ban 
321 millió utas elszállítását tervezzük és 
44,7 km átlagos utazási távolságot véve 
figyelembe, közel 14,4 milliárd utaskilo
méter elérésével számolhatunk.

A belföldi rövidtávú utazások csökke
nésével szemben növekszik a nemzetközi 
és a hétvégi turisztikai utazások száma. 
Ebben az évben is javítjuk a személyszál
lítás minőségét, a menetrendszerűséget, az 
utazás kulturáltságát, csökkentjük a vona
tok zsúfoltságát, és az utazási sebességet 
több mint 3 százalékkal növeljük. Ezzel 
összhangban fontos feladatunk a baleseti 
veszély megszüntetéséhez szükséges anya
gi-technikai feltételek biztosítása Gyara- 
pítanunk kell a személyszállítás legfonto
sabb kiegészítő szolgáltatásait. Több gon
dot kell fordítanunk az utastájékoztatás és 
a helyjegybiztosítás tökéletesítésére.

A  vasúti áruszállítást az ipari és a me
zőgazdasági termelés tervezett növekedé
se, valamint a nemzetközi áruforgalom 
erősödése befolyásolja Ezeket a hatásokat 
az árutonna-, illetve árutonnakilométer- 
terv készítésénél figyelembe vettük. Áru
szállítási tervünkben 134 millió árutonna 
fuvarozását és — 278,8 km átlagos szállí
tási távolság alapján — 23 960 millió ke
reskedelmi árutonnakilométer elérését 
irányoztuk elő. Az idén is számolnunk 
kell azonban a vártnál nagyobb áruszál
lítási igénnyel, ezért intézkedési tervünk
ben 138 m illió árutonna és 24 350 m illió 
árutonnakilométer-teljesítmény elérésére 
készülünk feL

A z áruszállítás volumenének növeke
dése 1978-ban nagyobb mértékben 

bacmom a nemzetközi áru fuvarozásból adó
dik. A  tervezett 134 m illió árutonnából az 
import részesedése 22,7, a tranzité 19,4 és 
az exporté 10,9 millió tonna. Az áruszál
lítási feladatok ellátásában most is fontos 
szerepe lesz a záhonyi körzet tevékenysé
gének, hiszen nemzetközi forgalma mint
egy 16 m illió árutonna körül alakul.

A  megnövekedett szállítási feladatok 
gazdaságosabb teljesítése érdekében fe
szesebb, szervezettebb munkára van szük
ség, így műszaki fejlesztéssel megalapo
zott műszaki-gazdasági mutatószámokat 
terveztünk. Az üzemi és kereskedelmi 
árutonnakilométer viszonyszámát 0,3%- 
kal csökkentettük és a tehervonati elegy- 
tonnakilométer viszonyszámát 50,8%-ról 
51%-ra emeltük. Mindkét mutatószám ja
vítása az üzemi teljesítmények, illetve az 
üzemi költségek csökkentését eredményez
heti.

A z év folyamán javítani kell a teher
vonati rakott-üres futás arányát (0,1%- 
kal), ezen kívül a teherkocsik statikus ter
helését 25,5 tonnáról 25,8 tonnára és a te
hervonatok átlagos terhelését 1146 tonná
ról 1152 tonnára em elni A kocsiforduló 
időt 3,5 napra irányoztuk elő. A  tervezett 
műszaki-gazdasági mutatók teljesítése biz
tosíthatja, hogy 1978-ban kevesebb külföl
di kocsit veszünk igénybe, mint az előző 
években, és kisebb dolgozó kocsiállaggal 
bonyolítjuk le a forgalm at Számolunk a 
kocsigazdálkodási és forgalomszervezési 
tevékenység javításával is, valamint az 
állóeszköz-fejlesztések kapacitást növelő 
hatásával Ez utóbbi eredményeként a gőz
vontatás részesedése 7,7 százalékról 6,7-re 
csökken, és a tolatásoknál is csak 20,5 szá
zalék lesz a gőzösteljesítmény részaránya.

A  korszerű vontatójárművekkel elért 
teljesítmény részarányának növekedése 
azt eredményezi, hogy a szénfelhasználás 
fokozatosan csökken és a százelegytonna- 
kilométer vontatási teljesítményre jutó 
fajlagos hőfelhasználás mutatószáma — az 
előző évihez képest —  3 százalékkal javu l 

A  vasúti személy- és áruszállítási fel
adatok hatékonyabb teljesítése érdekében 
fontos intézkedéseket léptetünk érvénybe 
— a munka- és Üzemszervezés vonatko
zásában —, amelyek éreztetni fogják hatá
sukat a forgalmat kiszolgáló vasúti ipar, 
építőipar és fenntartási tevékenység terü
letén is.

A  vasút 1978. évi létszámát — a beruhá
zások és a műszaki fejlesztések termelé
kenységnövelő hatásával is számolva — 
143 700 főre tervezzük. A  terv 0,2 száza
lékos létszámnövekedést tesz lehetővé a 
fizikai munkakörökben, illetve számol a 
frekventált munkakörökben — kocsiren
dező, sarus, váltókezelő, vonatvezető, pá
lyamunkás stb. — nem kívánatos létszám
csökkenés megakadályozásával. Ezekben a 
munkakörökben a létszámhiány már-már

a személy-  és áruszállítás zavartalanságát 
veszélyezteti és elkerülhetetlenné teszi a 
magas túlórafelhasználást is. A  hiányzó 
létszám pótlása viszont magával vonja a 
túlóráztatás mintegy 20 százalékos csök
kentését. A  munkaerő hatékonyabb fel- 
használását célozzák a munka- és üzem
szervezési intézkedések is.

Szervezettebben kell például átcso
portosítanunk a munkaerőt a ke
vésbé termelékenyebb gépekről, be

rendezésekről, technológiákról a korsze
rűbb eszközökre még akkor is, ha ezeken 
a termelőberendezéseken több műszakos 
munkáltatás bevezetése válik szükségessé. 
A teljesítményi rendszerben dolgozók 
részarányát is növelni kell.

A  vasút 1978-ban is a központi bértö
megszabályozás keretében gazdálkodik, 
amely a bázis év könyvelt bértömegének 
4 százalékos növelését teszi lehetővé. Ezt 
— hatékonyabb munkával — emelheti a 
„hozzáadott érték”  növekedéséből adódó 
relatív bértömeg és a műszakpótlék to
vábbi kiterjesztésére tervezett állami tá
mogatás. Bérpolitikánkkal is elsősorban a 
vasút kulcsfontosságú munkaköreiben a 
fizikai létszám stabilizálására törekszünk, 
ezért az e területen dolgozók anyagi és 
erkölcsi elismerését nagyobb mértékben 
kívánjuk fokozni. Ennek megfelelően a fi
zikai dolgozók bérszínvonalának 8,1 szá
zalékos, illetve személyi jövedelmük 8,7 
százalékos növekedését tervezzük a bázis 
évhez viszonyítva.

A  vasút állóeszközeinek fejlesztésére az 
idén 8,3 milliárd forintot fordítunk. Ebből 
4,3 milliárd forint a hálózatfejlesztést, 2,8 
milliárd a járműbeszerzést szolgálja és 
valamivel több mint egymilliárdot egyéb 
vállalati beruházásokra költünk.

A  hálózatfejlesztésen belül legjelentő
sebb tétel a pályakorszerűsítés. Az erre 
előirányzott csaknem 2,4 milliárdból 328 
km hosszú pályát korszerűsítünk, és mint
egy 540 csoportkitérő cseréjét hajtjuk vég
re. A  legjelentősebb pályakorszerűsítési 
munkákra a budapest—hegyeshalmi, _ a bu- 
dapest—miskolc—sátoraljaújhelyi, a bu
dapest—debrecen—záhonyi és a Vác— 
aszódi vonalon kerül sor.

Biztosítóberendezések korszerűsítésé
re és létesítésére 429 m illió forintot 

- fordítunk.' Ebből 245 km hosszon 
létesül automatikus térközbiztositó beren
dezés. Tizenkét állomás korszerű, vágány- 
foglaltságot jelző biztosítóberendezést kap; 
a közút-vasút szintbeni kereszteződések 
automatikus fényjelzős biztosítását pedig 
75 helyen végezzük el. A  vonali automa
tizálások közül jelentős a budapest—kele- 
biai, a budapest—dombóvár—pécsi, a bu

dapest—pusztaszabolcs—murakeresztúri, 
a hatvan—újszászi és a hegyeshalom— 
porpác! vonalakon megvalósuló fejlesztés.

Az állomások korszerűsítésére csaknem 
egymilliárd forintot fordítunk. Különösen 
jelentős a záhonyi átrakókörzet' további 
fejlesztése és a kelenföldi rekonstrukciós 
munkák megkezdése. Nagyobb mértékű 
fejlesztésre kerül még sor Budapest-Déli 
és Budapest-Nyugati pályaudvaron, Kőbá
nya-K ispest, Hegyeshalom, Debrecen, 
Eger-rendező, Leninváros, Gyékényes, Ka
posvár és Murakeresztúr állomásokon. To
vább folytatódik Pécsett a központi üzemi 
és szociális épület építése.

A  járműbeszerzésekre előirányzott ösz- 
szegből 25 villamos- és 55 dízelmozdonyt, 
84 személykocsit, 20 hálókocsit, 30 fekvő
helyes kocsit, valamint 1350 négytengelyes 
és 220 kéttengelyes teherkocsit kívánunk 
beszerezni.

Vállalati beruházásokra 1 milliárd 156
m illió forintot használunk fel, amelyből 
szociális létesítmények megvalósítására 
100 m illiót, vontatási létesítmények kor
szerűsítésére 174 m illiót, járm űjavító üze
mek fejlesztésére 260 m illiót, a nehéz fi
zikai munkák gépesítésére 347 m illió fo
rintot fordítunk. Jelentős szociális beru
házás megvalósítása folyik Budapest—Fe
rencváros, Hatvan, Komárom, Mátészal
ka, Miskolc, Dombóvár, Makó és Veszp
rém állomásokon. Fokozott ütemben halad 
a szolnoki dizeljavító bázis, a budapest— 
ferencvárosi villamos vontatási telep, a 
dombóvári dízelcsarnok építése, valamint 
a békéscsabai vontatási telep korszerűsí
tése. Ebben az évben elkezdődik a szom
bathelyi vontatási telep rekonstrukciója is. 

m terv jelentős összeget — 77 millió 
forintot — irányoz elő jóléti célok
ra, 96 m illió forintot lakóházak épí

tésére, illetve pótlására. Az egyéb állami 
beruházások keretében egészségügyi és ok
tatási létesítményekre összesen 71 m illió 
forintot fordítunk.

A vasút idei vállalati tervében szereplő 
feladatoknak csupán vázlatos ismertetése 
ez, de segítséget nyújthat ahhoz, hogy gaz
dálkodó szerveink összehangolják az ada
tokat saját feladataikkal, és terveiket fe
gyelmezett munkával — nem utolsó sor
ban a dolgozók mozgósításával — valóra 
is váltsák.

Dr. Holló Lajos 
szakosztá lyvezető
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Január 1-től:

Új rendelkezés 
a nyugdíjak emelésére

A Minisztertanács 1970-ben kakörökben 
úgy rendelkezett, hogy a nyug. jogosultak, 
díjakat 1971-től évenként 2 A  módosított SZOT szabály
százalékkal kell felemelni. Az zat új 1. számú melléklete 
alacsony összegű nyugellátás- azokat a nem fizikai munká
ban részesülők helyzetének ja - köröket (ápolók, asszisztensek, 
vitására tett intézkedések ér- stb.) sorolja fel, amelyekben
teftnében az emelés !egk!scbb 
összege 1974-től havi 30 forint
nál, 1976-tól pedig havi ?C fo
rintnál kevesebb nem Ichéietl.

A  decemberben hozott mi
nisztertanácsi rendelet sze
rint 1978. január 1-től

a i emelés legkisebb össze
ge havi 70 forint.

foglalkoztatottak alatt elért keresettől függetle
nül

korlátozás nélkül kell fo
lyósítani a nyugellátást, 
baleseti nyugellátást, ha 
annak összege 1978-ban a 
havi 1400 forintot nem ha

ladja meg.
(Ez az összeg 1977-ben havi 

1160 Ft volt.)
A takarítónők eddig naptá

ri évenként 840 órát, egyes in
tézményeknél 1260 órát, az

a foglalkoztatottak eddig is 7 
százalékos ösztönző nyugdíj
pótlékra szerezhettek jogosult
ságot.

A szolgálati főnökség, üzem 
(munkáltató) és a szakszerve
zeti bizottság a nyugdíjkorha
tár; illetőleg a nyugdíjjogo
sultság elérése előtti évben egészségügyi, oktatási, gyer- 
tájékozódjon a dolgozók szán- ás szociális intézmé-
dékáról, és ha a szolgálati tő- nyéknél, valamint a közfor- 

A  legkisebb emelési összeg azt nökségek, üzemek és intézmé- Salmű gyógyszertáraknál kor
jelenti, hogy a havi 3475 forin- nyek érdekei is ezt kívánják, látozás nélkül dolgozhattak, 
tót el nem érők nyugdíja több arra törekedni, hogy az Az rendelkezés értelmében
mint 2 százalékkal növekszik, érintettek folyamatosan, teljes 1978-tól 

Január 1-től azokat a nyug- munkaidőben tovább dolgoz- 
ellátásokat, amelyeket 1978. hassanak. 
előtt állapítottak meg, az 1977. Módosultak egyrészt mun- 
december havi nyugellátás kaerő-gazdálkodási, másrészt 
újabb 2 százalékával, de lég- szociális szempontokra való kivéve azokat, akik a felso- 
alább havi 70 forinttal kell tekintettel, a nyugdíjasok fog- rolt munkahelyeken korláto- 
felemelni. lalkoztatására vonatkozó ren- zás nélkül foglalkoztathatók.

Az 1977. évet kővetően meg- delkezések is. így a munkavi- Ez a mentesítés ugyanis to- 
állapításra kerülő új nyugellá- szonyban a szövetkezeti tag- vábbra is érvényben marad.

ként vagy bedolgozóként fog
lalkoztatás idejére és az ez Báli György

a takarítókra egységesen 
évi 1260 óra foglalkoztatá

si keret az irányadó,

tások összegét ugyancsak havi 
2 százalékkal, de legalább ha
vi 70 forinttal felemelt csz- 
szegben kell megállapítani. Ezt 
az összeget kell még további 
havi 110 forinttal (a tüzelő
anyag és húsárak emelkedésé
vel kapcsolatos havi 50 -f- 60 
forinttal) kiegészíteni.

Az újabb emeléssel
megváltoztak a nyugellá
tások legkisebb összegei.

1978. január 1-től az öregségi 
és rokkantsági nyugdíjmini
mum összege havi 1140 forint 
lesz.

Az özvegyi nyugdíj legki
sebb összege 1978. január 1-től 
940 Ft, az árvaellátásé, félárva 
esetében 740, míg'szülötten ár
va esetében 940 forint lesz.

A  Minisztertanács havi 70 
forinttal felemelte azokat az 
összeghatárokat is, amelyek a 
saját jogú nyugdíj mellett há
zastársi pótlék (a korábbi 1720 
forint helyett 1978-ban 1790 fo
rint) címén adhatók, illetve, 
amelyek a saját jogú és az öz
vegyi nyugdíj (a korábbi 1360 
forint helyett 1978-ban 1430
forint) címén együtt folyósít- 
hatók.

A MÁV Nyugdíj Havatal ja
nuárban már az új rendelkezé
sek szerinti összegben folyósít
ja a nyugdíjakat, ezért a 
nyugellátásban részesülőknek 
ezt külön kérniük nem keli.

Az öregségi korhatár betöl
tése utáni munkában magadás
ra való ösztönzés érdekében 
1978. január 1-től

ú j rendelkezések 
életbe.

léptek

Az öregségi nyugdíjnak az 
ösztönző nyugdíjpótlékkal nö
velt összege eddig az átlagke
reset 90—95 százalékánál több 
nem lehetett. A Miniszterta
nács rendelete szerint 1978-tól 
ez az összeg az átlagkereset 100 
százalékáig terjedhet. Továb
bi kedvezmény, hogy a nyug
díj összegének a növelésén 
felül (az ugyancsak 1978. ja
nuár 1-től érvényes munkajo
gi szabályok szerint) annak a 
dolgozónak, aki az öregségi 
nyugdíjra jogosultságának a 
megszerzése után — a nyug
díj megállapítása nélkül — 
teljes munkaidőben tovább 
dolgozik, az első ¿évben három, 
a második évben'hat, a harma
dik évben kilenc, a negyedik 
és minden további évben ti
zenkét munkanap pótszabad
ság is jár. A pótszabadság uz 
egyéb címen járó szabadságon 
felül illeti meg a dolgozót.

A  7 százalékos ösztönző 
nyugdíjpótlékra jogosító mun. 
kákörök felsorolását a 3/1975 
(VI. 14.) SZOT-szabályzat 1 
számú melléklete tartalmaz 
za.

A rendelkezések egységes
végrehajtása érdekében
külön szabályozásra kerül 

sor,
éspedig úgy, hogy a maga 
sabb mértékű Ösztönző nyug 
díjpótlékra a Foglalkozások 
Egységes Osztályozási Rend 
szerében felsorolt fizikai mun-

H Á R O M N EG YED  EV ALATT

Hétmillió forint újításokból
Az elmúlt évek tapasztala

tai azt mutatják, hogy ered
ményesebb az újítómozgalom, 
ha előre kidolgozott „cselek
vési programn áll az újítók 
rendelkezésére. A szegedi vas- 
útigazgatóság tervgazdasági és 
műszaki fejlesztési osztálya 
éppen ezért még az év elején 
rögzítette a legfontosabb teen
dőket. A programban első he
lyen az újítási versenyek meg
hirdetése szerepelt. Az igazga
tóság központi versenyét, 
amely lényegében szakszolgá
latonként a  főnökségek- egy
más közötti vetélkedője volt, 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója

A vontatási szakszolgálat
nál első Szeged, második 
Vésztő, harmadik Kiskunha
las. Az anyagszerkezelésiek 
versenyét a kiskunhalasiak 
nyerték. Az értékelés alkal
mával 134 újítót jutalomban 
részesítettek. Ugyancsak ju 
talmazták a legeredményesebb 
aktivistákat is. Kiváló Dolgo
zó kitüntetésben részesült 
Putnoki Elemér, a Békéscsa
bai Pft. Főnökség és Tóth 
Péter, a Szegedi BFF újítási 
Ügyintézője, valamint Ilosvay 
György, a vontatási osztály 
szakvéleményezője.

(gellért)

Lazítás nélkül

Komáromban a cseh és a magyar vasutasok közösen ellen
őrzik a kocsik ólomzárait és a küldleveleket

Komárom ha
tárállomáson arra 
kerestünk választ: 
hogyan birkóztak 
meg az év végi 
feladatokkal a 
vasutasok.

Varsányi József, 
állomásfőnök sza
vaiból az derült 
ki, hogy ma már 
nem lehet külön
választani az őszi 
csúcsidőszakot a 
télitől. A  Nagy 
Októberi Szocia
lista Forradalom 
60. évfordulója 
tiszteletére indí
tott országos mun
kaverseny ered
ményeképpen hó
napok óta áramlik 
az áru a komáro
mi ren dezőpály a- 
udvarra.

"Látogatásunk
kal egyidőben ér
kezett az állomás
ra a komarnói ál
lomásfőnök és he
lyettese. Rendsze
resen találkoznak 
a két határállomás 
vezetőd és dolgozói 
egymással. Tisztá

ban vannak azzal, 
hogy az összehan
golt munka, a se

gítségnyújtás 
mindkét oldalon 
hatékonyabbá és 
eredményesebbé 

teszi a határfor
galmi tevékenysé
get. Gyakran siet
nek egymás segít
ségére, hiszen ösz
tönző verseny is 
kialakult közöt
tük, melyet fél
évenként értékel
nek. (A vándor- 
zászlót jelenleg a 
magyarok birto
kolják.)

Komárom állo
máson hat szocia
lista brigád dolgo
zik. Közülük is ki
tűnik a Szűcs Jó
zsef által vezetett 
Kandó Kálmán 
szocialista brigád, 
amely már több
ször volt első a

brigádverseny
ben.

Varga Rezső, a 
brigád helyettes 
vezetője elmond
ta, hogy csúcsidő- 
szakban szinte

emberfeletti mun
ka vár rájuk. 
Rendszeresen 240 
órát dolgoznák, te
hát sokat túlóráz
nak. Idegileg és 
fizikailag egy
aránt fokozottan 
igénybe vették
őket a megnöve
kedett feladatok, 
pedig 1977-től bő
vült a  brigád lét
száma. Ezenkívül 
most szolgálatte
vő, térfelvigyázó, 
gurí tás vezető, ko
csirendező, saruzó 
közösen tevékeny
kedik. s  úgy érzik, 
sokkal hatéko
nyabb, összehan
goltabb munkát 
képesek így végez
ni. A  létszámhiány 
miatt nem áll meg 

►az élet, a térfőnök 
is beáll tolatásve
zetőnek vagy ko

csirendezőnek. 
Mindenki kemé
nyen kiveszi a ré
szét a munkából. 
Aki_lazít —  nincs 
helyé a brigádban.

B. I.

K ét és fé l éra 
a gyerekekkel

Vetélkedő a kőszegi 
MÁV Nevelőotthonban

A szombathelyi igazgatóság 
munkaügyi és szociális ellátási, 
osztályának Alkotmány szocia-’ 
lista brigádja vállalta, hogy 
szellemi vetélkedőt rendez a 
Kőszegi MÁV Nevelőotthon
ban. Két meggondolásból vál
lalkozott erre a kollektívát 
egyrészt, hogy hasznos kelle
mes időtöltést nyújtson a gye
rekeknek, másrészt, hogy ily 
módon maguk a brigádtagok is 
tanuljanak. A  felkészülés idojj 
szakában havonta, személyén# 
ként 40 forintot fizettek a kö
zös kasszába a vetélkedő díjai
nak megvásárlására.

Egy szombat délután ta
lálkozott a brigád a gye
rekekkel a nevelőotthon nagy
termében. Mindkét részről 
nagy volt a várakozás és az 
izgalom. A  10—14 éves gyere
kek ötször öttagú csapata ver
sengett Kulcsár István játék
vezető („civilben”  ügyintéző) 
irányításával. Három témakör
ben zajlott le a vetélkedő: iro
dalom, (amelyet az Ady cen
tenárium különösen időszerű
vé tett) kőszegi helytörténet 
és sport. Kitűnő hangulatban, 
két és fél órát töltött a brigád 
a gyerekekkel. A hallgatóságot 
is bevonták a játékba, a ver-’ 
sengésbe. Felnőttek, gyerekek 
egyaránt jól érezték magukat. 
Mind az öt csapat ajándékot 
kapott a helyezésnek megfe
lelően. Az 1. díj (egy futball- 
labda) tulajdonosa 205 pont. 
tál a 2. számú csapat lett. A 
4-es csapat került a második 
helyre, 203 ponttal. Jutalmuk 
tollaslabda felszerelés. Az 1 
számú csapat lett a harmadik 
helyezett 198 ponttal, amiért 
optikai építőkockát kaptak. 
Az öttagú zsűri elnöke dr. Csi
szár Károly, a nevelőotthon 
igazgatója, társelnöke Biri 
Sándor, az igazgatóság mun
kaügyi osztályvezetője volt

Sz. T.

mellett három nagy főnökség!
— a szegedi Épület- és H íd -! tv"  j r  # 7
fenntartó, a Biztósítóberende- É o U flítO T .*

A HIVATALNOK
tiszteletére hirdették meg.

szorzást. A többiek családi 
ügyekről beszélgetnek mun
ka közben, elemzik a politikai 
eseményeket, és a brigád va
sárnapi kirándulását tervez
getik.

Mari — a gépirónő —, n°- 
ha kacérkodik vele, pi
káns vicceket mesél, majd 
gyengéden hátrasimítja őszü
lő haját a homlokáról. Őszi 
nem haragszik ezért a simorj 
gatásért. Ilyenkor mindig ar
ra gondol, hogy húszéves 
korában gyönyörű fekete hí
ja és egy csinos szeretője 
volt, aki szintén hátrasimitot• 
ta a haját, ugyanúgy. mint 
Mari. a gépírónő. A fekete 
haj és a csinos szerető már a 
múlté, de azért belepirul a 
gondolatba, mert úgy tudja,\ 
hogy ötvenen túl — a bölcs \ 
visszatekintések korában — 
már nem illik az első szere-\

zési és Fenntartási, valamint 5 
a szentesi építési főnökség — 1 
önálló versenyt is hirdetett § 
amelybe igen sokan bekapcso« | 
lódtak. |

Az újítók kezdeményező-1
készségét mutatja, hogy ja -f
S o rtó l | szeptember végéigjj Oszkár a neve, Hegedűs 
763 újítási javaslatot nyújtót- = Oszkár, de őt mindenki csak
tak be, 164-gyel többet, mint 
1976. I—III. negyedévében. A Oszinak hívja. Energikus lép

tekkel halad az utcán, előre
hasznosításra elfogadott ja-1  ’¿ölve, puhára koptatott akta- 

* szf ma 375 volt, s = táskával a hóna alatt.
359-et már bevezettek. K ísér-§ 
let re pedig 77 javaslatot talál-§ 0 ^
tak megfelelőnek. Az újítók | W
áltál elért gazdasági eredmény § 
meghaladta a 7 millió forin- =

Valahol dízelmozdony du
dál, csattognak a kerekek, a 
hangszóró gyorsvonat érkezé
sét jelzi, a zajok eltompul
nak, ránehezednek az idegek
re és a lecsukódó szemhéj 
vékony hártyáján már csak 
egy befutó villanymozdony 
áramszedőjének sistergő vil
lámai hatolnak át.Még sötét van, amikor ér

tőt, ami 3.9 millióval több a f  nyéka végig suhan a kerité-  Reggel mindig elalszik a 
megelőző időszak eredményé• | sek mellett, és a kapucsikor- vonaton, a feje fáradtan bű
nél. Kedvezően alakult az újí-| dulástól, vagy a vicsorgó ku-  Jifc előre, őszülő hajtincsei 
toknak kifizetett díj összese i  tyáktól riadozva, az utcai vi-  homlokáhoztapadruüc. Rend
is, hiszen 380 ezer forintot | lágítás sápadozó fényében fá-

Kellemes környezetben dol
gozik. Az irodában három 
lakkozott íróasztal álkot ha
talmas kockát, a sarokban 
egy zöld páncélszekrény áll, 
az ablakban ízlésesen elren
dezett virágok pompáznak. 
Már sokan dicsérték a hiva
tal tisztaságát, hangulatát, és 
gondozott virágait.

fordítottak ilyen célra.
Az eredmények jelentőségét !  kabátot.

5 zósan összehúzza magán a

Reggel, Őszi egyedül van az 
irodában — ö érkezik elsőnek igrnre gondolni. 
—, a többiek csak hétre jön-  —
nek. Addig apró rendezgetés-

fokozza, hogy a bevezetett | 
újítások egy része, számsze- f  ez? 
rint 77 munka- és egészségvé-1 bi, változatlan, 
delmi jellegű v o lt

Az úiítómozgalom eredmé-

Ki tudja, hányódik reggel

nvességét jól szolgálták a kü- 5
lönböző ankétok, kiállítások. =berek arca lesz mindi9 más- 
tapasztalatcserék. az

szerint ütemes, monoton za
katolásra, nevetésbe fúló in
dulatos szavakra ébred. A
vonat már a nyílt pályán ro- sei tölti az időt. Meglocsolja

Uavanolvan mint a töb- bog> é(J a cigaretta- a húsos levelű sansevieriákat,Ugyanolyan f̂ f lyog a ievegőben. fl dús pálmálcat és ^  író(IS2_
A padokon és a padok között tála fölé ereszkedő terebé- 
emberek, füstöt lehelő. ̂  hal- lyes filodendront. Nagyon sze- 
szerű tekintettel figyelő cm- refá gondozni őket. közben a 
berek. Az ablaknál ulok a táj rádiót is felkapcsolja, 
sötét kontúrjait kémlelik, má- Három munkatársa ------

| megfelelő, nyomasztó reggel. 
Az út sem változik, a házak 
sem változnak, csak az em

munkájának hatásosabb pro- = _  __. . „ ..
oagálása. a kísérleti műhelyek | ^ ’

űiítók 1 A fiataloknak duzzadó, su- f ^ k ^ ^ s z e d u ^ ^ Z s  Hár? m munkatársa van: kékfoltos kezét, félre tolja 
aZJ n !o sknt  ^ ¡ ¿ ¿ Saták halmába me- Otrtalán a kMpnokat

Délben egyedül marad az iro
dában. Azok hárman az ü?emi 
étkezdében ebédelnek Ötöipé- 
nért. Csak fél óra múlva jön
nek vissza. Az ebédidő har-̂  
minc perc. ők ezt jól tudjóki 
tovább sohasem maradnák, tá
vol. Őszi egyedül ebédek A 
csapnál megmossa indigótól

su-

_Jés|
a = mogorva, mint az övé. Min- létesítése, az újítási Ogylnté- 1  á^  a^ ' elárulH vaUmi belső

I sugárzással a lélek örömétzők továbbképzése.
Segítette a mozgalmat a s 

szakszervezet területi bízott-15 vagy bánatát — csak 
!  arca marad mindig

az ö 
merev,

sága is, egyrészt hasznos ta-1 szenvteIent hivatalos aszkéta erőteljesen fékez. A 
naesokkal. másrészt úiítók s   n __7 7—̂ ------vény füstös gyomranácsokkal, másrészt újítók | 
klubjának szervezésével

gig csúsznak a gyár fényei. A 
távolban heaesztöoisztolyok 
tűzijátéka villámuk, a vonat 

szerel- 
meg-sarc. Ezen ő is elszokott gon-

| dolkozni. és azon is, hogy őt könnyebbülve préseli ki ma
gából az embereket, és cso
portokban hullámzó menet

re november 30-án került sor § ra. Fél órával a vonat indu
lása előtt átsiet a füstös vá

Az újítási versenyt követő| mindenki csak Oszinak hívja. 
ünnepélyes eredményhirdetés-1 Korán érkezik az állomás-

Szegeden, a Technika Házá- _
bán. Az eredményekről Saj-1  róterem morajló káoszán, és 
tos Péter vasútigazgató-helyet-1 a második 
tes számolt be, s adta át a | szerelvény 
megérdemelt jutalmakat A i  elfoglalja

ötödik kocsijában 
helyét az ablak

megérkeznek, ö már az akták 
fölé hajolva dolgozik. Óriási 

Az ablaküvegen  ̂lassan vé- papírhalmaz között matat, 
*- |j|j|jj| | ügyiratokat másol, levelet fo

galmaz. Néhány órás munka 
után a hivatalos papírokat 
aláírás végett a főnök aszta
lára teszi, aztán csak ül 
szótlanul, gondolataiba mé~ 
lyedve.

A főnők kövér, mosolygós 
ember. Tíz órakor ellenőrzi 
a hivatalt, aláírja az okmá
nyokat és sürgős ügyekben 
telefonál. Elintézi a vállalat 
legfontosabb dolgait, ügyfe
lekkel tárgyal, feljegyzi a

gyároszlopukat elnyeli a 
dübörgő világa.

Őszi a portásfülkében ma-
vágányon álló gához veszi a kulcsokat, az

tán a darupálya és a raktá
rak téglafala mellett felsétál

pályafenntartásiak versenyé-1 mellett és vár. A fülke még 
ben első a békéscsabai, má* | Üres és sötét, a hangszórók 

pálya- = bömbölése távoli visszhangoksodik a kiskunhalasi 
fenntartási főnökség;
lomásfőnökségek versenyében! fényei füstpamacsok szágul- hegyek felé néz, ahol már

a rakodótér kerítéséig — ahol szerződéskötésekben tőr- 
hosszú sínek nyújtózkodnak a tént módosításokat, elszív egy 
vasúti kocsikon —, és mielőtt cigarettát és rendszerint ti-

az ál- f  játékává szelídül, az állomás benyitna irodája ajtaján, a zenegykor távozik. Őszi rá
néz az órára — kijelenti, 
hogy lassan múlik az idő —első Szeged, második Kiskun-1 dó felhőiben fulladoznak, és felszállt a köd. és gyapjas bá

dorozsma, harmadik Kiskun-1 az égen jeges szikekben re-
halas. -  megnek a csillagok.

rányfelhoket terelget a 
geli szél.

reg- aztán délig átvizsgálja még a

Iradt mozdulatokkal kicsoma
golja a kenyeret és a szalon
nát. Őszi tudja, hogy az étkez
dében ötötvenért kétfogásos: 
ebédet szolgálnak fel, de az 
egy hónap alatt több mint száz 
forint kiadást jelentene és a 
felesége fizetéskor megemlíte
né ezt az összeget. A felesége 
szigorúan vezeti a háztartásif 
sohasem kérdezi tőle. hogy 
mit ebédelne szívesen. A hivá 
táti ügyekről sem érdeklődik. 
Ha megkérdezné például, hogy 
történt-e valami a hivatalban 
— nem tudna válaszolni. A hi
vatalban semmi sem történik.

Munkaidő után néha be
megy a városba; egy kenyeret 
és tíz deka vajat vesz. „Vet
tem égy kenyeret és tíz deka 
vajat, tizenhárom húszat fizet-' 
tem** — csak ezt tudná mom-

karionokat és elvégez néhány dani a feleségének.
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Seregélyes, 
7-es őrhúz

Székesfehérvár és Seregélyes 
között található a 7-es őrház, 
egy „hirtelen” kanyarban. Ér
kezésem előtt alig egy órával 
„vitte ¡ki”  a sorom pót egy te
herautó.

—  Nem veszik figyelembe, 
hogy itt hirtelen kanyarodik 
az út, pedig tábláik jelzik. Fo
kozza a  veszélyt, hogy a sín
pár és a közút szinte hegyes
szögben keresztezi egymást. Az 
ősszel —  szolgálat közben — 
majdnem elütött egy külföldi 
kocsi. Nagyon ideges vagyok, 
sok itt a közúti baleset. Most, 
hogy együtt a család, itthon 
vannak a gyerekek a kőszegi 
és a kaposvári MÁV nevelő- 
otthonból, nagyon boldog va
gyok, de nincs egy perc nyug
tom sem a nagy forgalom  miatt
— m ondja Bedő Jánosáé so
rompóőr.

Bedő János, az édesapa ép
pen vonalbejáráson van, - délre 
ígérte, hogy jön, ha csak nem 
lesz síntörés ebben a hidegben. 
A  gyerekek, m int az orgonasí
pok, állnak a szűk konyhában
— Jóska, Erzsi, Bandi, Pityu, 
Péter és a kis Jánoska —  ebéd
hez készülődnek, kezet mos
nak. A  legidősebb 13, a legki
sebb egy éves.

— Két éve kerültünk össze, 
mindketten Özvegyek voltunk. 
Szeretjük a gyerekeket, ha 
nem így lenne, talán m ost is 
külön-külön mennénk Kőszeg
re és Kaposvárra gyermekein
ket látogatni.

Az istállóban egy tehén és 
egy bikaborjú, az , ólban egy 
anyakoca, nyolc kismalaccal, 
meg egy hízó.

ö t  éve ismerem a szülőket. 
Most házra gyűjtik a pénzt. 
Bedőné jelenleg tanul, nem
sokára vizsgázik áru- és sze
mélypénztárból,

Jóska, a nagyobbik fiú  1979- 
ben fejezi be az általános is
kolai tanulmányait. Szegedre 
készül, a Vasútgépészet! T ecfc 
nikumbá, dízefszerelő ' v akar 
lenni. Á  kisebbek m ég nem 
tudnak nyilatkozni.

Kiss János

nyílt  v o n a l i  kisiklás

Gyors, szakszerű intézkedés 
—  szolgálaton kívül!

November 12-én délután te
hervonat indult Mi5kole»Ren- 
dező pályaudvarról Nyéklád- 
háza irányába. A lig egy kilo-

gálati táskáját, hátha ott van miskolci pft-főnökség 120, a 
a hordozható telefon. Szeren- Hatvan—füzesabonyi pft-fő- 
cséje volt. Gyorsan megragad- nökség 40 és a sátoraljaújhelyi 
ta a készüléket, és átugorva pft-főnökség 40 dolgozója, 

m éter megtétele után az egyik egy kerítésen, az útátjáró mel- Helyt álltak a m iskolci építési 
kocsi kerekének acélöntvénye letti berendezés csatlakozóié- főnökség gépkezelői és gépko- 
eltörött és a 30 tonna áruval hoz kapcsolta a telefont. Jé- csivezetői is. A munka befeje- 
rakott vagon első forgózsám o- lentette a legközelebbi forgal- zését december 20-ra tervez-  
lyával kisiklott. A  kifogásta- mi szolgáttevönek az ese- ték. A szakszolgálat szocialista

ményt. A vonatot ezután moz
donyrádió segítségével ózonnal 
megállították.

lan állapotban levő, hézagnél
küli pályán a járm ű (a for
gózsámoly acélszerkezetére tá* 
maszkodva) csúszott, de ezt a 
villanym ozdony vezetője néni 
vette észre.

Ezen a vonalon korszerű, 
Önműködő térközbiztosító be
rendezés működik, ezért pá- 
lyaszemélyzet m ár ir'ncs, aki 
intézkedni tudott volna. A ki-

TÍZEZER BETON ALJ !

brigádjai azonban vállalták, 
hogy minden szabad szomba
tot és vasárnapot munkával 
töltenek, így decem ber 12-ére 
befejezik a  helyreállítást.

JUTALOM
A tíznapi megfeszített mun

ka eredménye az lett, hogy 
ezen a szakaszon csakhamar

A szerelvény csupán néhány 
percig haladt a kisiklott ko
csival, mégis csaknem tízezer 
vasbetonalj tört ketté, s vált

H U .  _____M SBÍ használhatatlanná a műszaki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __
siklott kocsi rázkódva szórta hiba miatt. Gyorsan a baleset 40 km /órás sebességgel halad- 
rakományát, nagy porfelhőt színhelyére érkeztek a misicol- hattak a vonatok. Ekkor újabb 
kavarva maga után. Elü’ső ci igazgatóság szakemberei is. erősítés érkezett. Felajánlották 
hom lokfalával a másik vágány Az építési és pályafenntartá* segítségüket az ide nem ren- 
irányába készült „k itöm i”, be- si osztály vezetője, valamint úelt pályafenntartási dolgozók

helyettese komor arccal haladt JÜ K ISZ-fiatalok is. A nagyláthatatlan következményekkel 
járó veszélyt előidézve egy 
ellenvonat számára.

KÉZNÉL VOLT 

A „MÉZGA RÁDIÓ"
Szerencsére csak feltételes 

módban beszélhetünk egy meg 
nem történt karam bolról, mert 
volt, aki megakadályozza a 
tragédiát. Nagy Sándor tvg- 
fékező a Szirmai-Őrházban la
kik és szabad napján éppen 
otthon tartózkodott. Meghal
lotta á rendkívüli zajt, amit a 
kisiklott kerék vasbetonaljak
ra m ért „pörölycsapásai”  okoz
tak, és látta az im bolygó ko
csit is. Rém ülete csak egy p il
lanatig tartott, mert a vasutas
v S ;  * h a “ z ^ s ^  -eg^o trT eherv rgkny -gépko
Őrházban lakó Orosz Sándor

a vágányok között. A kár fel
mérése után alig hitték el a 
végeredményt.

— Kilencezer-nyolcszáz vas
betonaljat kell kicserélni, a 
vágányt kiszabályozni és fesz- 
telenitenil Ráadásul nyakun
kon a tél! — jegyezték meg,

A sérült kocsit bevontatták 
az állomásra, a felszántott, 
megrongált pályán pedig 20 
kilométeres sebességkorláto
zást rendeltek el. Ez bénítóan 
hatott az őszi csúcsforgalom 
ra. A baleset szombaton tör
tént, de a II. osztály dolgozói 
m ár hétfőn reggelre külön 
technológiát készítettek a 
helyreállítás megkezdésére. A 
körzetből minden gépet és esz
közt ide csoportosítottak. Már 
az első napon betonaljakkal

munkát végül december 6-ra 
sikerült befejezni.

Az igazgatóság vezetői juta
lom ban részesítették azokat a 
dolgozókat, akik részt veitek 
a  munka szervezésében, a vég
rehajtásban, illetve gondos
kodtak a szükséges anyagok
ról és eszközökről. Ennek a 
hétköznapi történetnek a hő
sei azonban a pályamunkások 
voltak, akik a helyreállítás 
után sem pihentek. Közülük 
százan Záhonyba mentek, se
gíteni az áruátrakást. A  töb
biek pedig a hideg télben, a 
vágányok fagyos kövei között 
végzik tovább hétköznapi 
munkájukat.

Nagy A lfréd

vonalőrhöz, akinek pályatele
fonja is van. Ezt a  telefont a 
vasutasok maguk között 
„M ézga-rádió” -nak nevezik.

esik indultak a  helyszínre és 
megkezdődött a munka: Más
nap vasúti kocsikban érkezett 
az anyag a m iskolci építési 
főnökség készletéből, a negye
dik napon pedig jött az után- 

—  A férjem  szolgálatban pótlás a lábatlan! betonelem - 
yan..r~ közölte. Orosz Sándor-  gyárból. A vasbetonalj-külde- 
néj. Ndg-y Sándor egy piliana- mények sofi^ypgTtk, Jgpasgtqlt 
tig tehetetlen dühöt érzett, gyorsasággal érkeztek. Az dő- 
homlokán gyöngyözött a  veri- járás nem kedvezett az építők- 
ték. Az az ötlete támadt, hogy nek. Hideg szélben, havaseső- 
megnézi Orosz Sándor szol- ben kezdte meg a munkát a

Váltás e lő tt...
— Egyre gyakrabban ál

lítanak meg mostanában az 
emberek és m egkérdezik: 
mennyi van még hátra? 
Ilyenkor mindig elszorul a 
szívem — m ondja a hama
rosan nyugdíjba vonuló 
Sztremi Sándor, Balassa
gyarmat állomás vonatveze
tője. 1924-ben született a 
szomszédos Csehszlovákiá
ban. Édesapja is vonatveze
tő volt. Zólyom ban teljesí
tett szolgálatot. Nem vélet
len hát, hogy fia  is követte 
példáját

1941-ben került a vasút
hoz. Losoncon pályamunkás 
lett, m ajd 1943-ban Fülekxfe 
került vonatfékezőnek. 
Elém teszi a Magyar Kirá
lyi Államvasutak U zletve- 
zetősége által 1944. július 
4-én kiállított bizonyít
ványt, amelyben a vonatve
zetői szakvizsgát igazolták. 
Ebben az évben került Ba
lassagyarmat állomásra vo
natvezetőnek. A felszabadu- 
dás után részt vett a vasút 
újjáépítésében. A  szovjet 
vasútépítő brigádokkal kö
zösen tették használhatóvá 
Balassagyarmat és környéke 
vasúthálózatát. Sztremi
Sándor brigádvezetőként 
vett részt ebben a munká
ban. A Szakszervezeték Or
szágos Tanácsának akkori 
főtitkára, Apró Antal 1949. 
augusztus 1-én köszönő le
vélben fejezte ki elismeré
sét a fiatal vasutasnak.

— Négytagú kollektí
vánk 1950-ben nyerte el a 
„Sztahanovista brigád”  cí
met — m ondja — Petőfi 
Sándor nevét brigádunk 
1965. január 1-én vette feL 
Azóta én vagyok a vezető
jük.

Eredményes munkásságát 
több kitüntetés fém jelzi. 
1956-ban kapta meg a 
„Szakma kiváló dolgozója** 
kitüntetést Ezen kívül még 
öt alkalommal részesült Ki
váló dolgozó kitüntetésben. 
A  brigád eddigi eredményes 
munkáját egy zöld, hét 
bronz és két ezüst koszorús 
jelvény bizonyítja.

— Brigádunk 1972-ben 
kapcsolatot teremtett Kis
kőrös állomás ugyancsak 
Petőfi Sándor nevét viselő 
szocialista brigádjával. A z 
elm últ éveket sok közös él
mény tette felejthetetlen
né. Én sajnos február 12-én 
már nyugdíjba megyek.

— Kinek adja át a „sta
féta botot” ?

— A z utód az öt brigád 
tagjainak valam elyike lesz 
— válaszolja. — Vélemé
nyem szerint Becsjánszkt 
János vonatvezető erre a 
legesélyesebb.

— Hogyan tölti m ajd a 
nyugdíjas éveket?

—  A  brigádom tól nem 
búcsúzom végleg. Min
dig öröm m el segítek nekik, 
bizonyára többször találko
zunk m ajd. Ezután több idő 
ju t a családra is. Van egy 
nyolcéves unokám. Várnak 
a nagyapai öröm ök. . .

Ketykó István

I  CSENGÓS MOZDONYOK M Z M Á O A H

„FIP-retúr”-raI az Északi-Sarkkörig
Hobbym az utazás. Tehetem gyobb közlekedéstechnikai mú- 

is, mert vasutas vagyok. A  zeuma.
FfR-tgázolVárty* hyúítotfá'*lehe-' Ingolstadthál haladt á f vÖriá-
tőségeket kihasználva bejár- tóm a Dunán, aztán Nürnberg 
tam már az egész Európát, G ö- volt utazásom következő á llo- 
rög- és Törökország kivételé- mása, ahol városnéző sétát tar- 
vei. Remélem azonban, hogy tottam. A  közlekedési múzeu-

i hamarosan ez a terület semmumm nuiiiitiifiitiiimtiiiiiiilitni ítMiiiiiiimimmmmniiiiit tnimtmiitiHiiiiintmiiiitirniiiiiNimiiniiiiiiimiitiiiii iiiiiiiinuimimiHiimmiiii tiniiiitír̂  maracj fehér folt részemre
Ma fél kettő körül fejezte be 

a munkát.
szaküldte. Munkatársaim rá
beszéltek, hogy menjek velük. 
Egyszer igazán elmehetek én 
is, hiszen eddig még minden 
közös kirándulásból kimarad-  

A filodendron leveleiről le- Nem Szeretném ha a kol- 
törölgette a port, megivott egy kinevetnének. Éjfélre
pohár vizet, aztán kisétált a otthon leszek. Te csak legyei
rakodótérre. A friss levegőn 
elmúlt a fejfájása. Sokáig fi
gyelte az emelődarut, a mun
kásokat és a hegesztőpiszto
lyok fényét. Később a hegyek 
felé nézett, kereste a bárány
felhőket, de már egyet sem 
látott. Hűvös szél fújt, a gyár
kémény füstjében ködösen 
csllámlott a nap. Távolabb — 
a kerítések mellett — az égre 
madarakat nyilaztak a fák. 
Végig sétált a vasúti sínek 
mellett, az órájára pillantott, 
aztán visszament az irodába.
' Két órakor kezdett csoma
golni. Lassan elrakta a karto
nokat, az íróeszközöket pedig 
besöpörte a fiókba. Utána 
mozdulatlanul ült a helyén. 
Később átlapozott egy újságot, 
elolvasta az apróhirdetéseket, 
majd gondosan összehajtogat
ta és félretolta az asztalon. 
Még korán volt ahhoz, hogy 
az állomásra menjen. Odahúz
ta a tintatartót, aztán kiürí
tette és újratöltötte a tollát. 
Elhatározta, hogy levelet ír. 
Erősen gondolkozott, de sem
mi sem jutott az eszébe. Kinek 
írjon? A rokonokra gondolt: 
az öreg Tamás bácsira és An
nára. A múlt héten találkozott 
velük, ők jól varmák. Annát 
felvették az egyetemre, most 
megvan az öröm. Végre meg
mozdult kezében a toll. Apró, 
dűlt betűkkel irta:

,Anyukám! Ne nyugtalan•

nyugodt és feküdj le, a vacso
rát majd felmelegítem.

Ügye nem haragszol rám?
A  hivatalban különben sem

mi sem történt. Minden rend
ben volt. Délelőtt egy kicsit 
rosszul éreztem magam és 
fáztam is, mert elromlott a fű
tőtestünk. Most már nincs 
semmi baj, jól vagyok. Egy kis 
fejfájás volt az egész. Ne ag
gódj értem. Remélem, elutazá
som miatt sem neheztelsz 
majd rám. Tudod, az utóbbi 
időben sokat gondolkodom.
Rossza közérzetem és szorongó '^ U r 7 .7 7 a ^ k d r m  
érzések gyötörnek. Minden bu- J
taság eszembe jut. Ma például 
azon töprengtem, hogy valami 
hiányzott az életünkből. Lá
tod, ez a töprengés már az, 
öregség jele. ö t év múlva 
nyugdíjba megyek. De ez nem 
jelent semmit, hiszen rövid 
időn belül új, életet kezdünk; 
minden megváltozik. Tálán 
üdülni is elmegyünk a nyáron.
Mit szólsz hozzá? Eddig min
dig visszautasítottam a szak

ijedne és kétségbeesve tördel- §
né a kezét. Később leülne a f  Aki S o k ttt m a r k o l . .  • 
díványra, szórakozottan moso-  =
lyogna, talán azt is mondaná, = Legutóbb a skandináv álla- 
hogy „megvert az Isten”  és | mókát — Dániát, Norvégiát, 
többször hátrasimítaná a haját §  Svédországot és finn testvé- 
az arcából. | reink hazáját — barangoltam

^  . , , . .. «*, | be, egyhónapos utazással. Igaz,
Nem tudott szabadulni ettől |ha újra oda mennék, nem 

a gondolattol. Csak ült mozdu- § markolnék egyszerre ilyen so- 
latlanul az apró dűlt betűket ¡ kat> Hiábá, az embernek nem 
bámulva. Mindehhez zene = szabad m egfeledkeznie idős ko- , _ , „ , _ .
szólt a rádióból. A Kék Duna 5 r^r5i> szervezetének teherbíró ameJynek középső íve nyitha- 
keringőt játszották. A  Balaton- 1 képességéről. Mert nagyon szép l lt  hogy az óceánjáró hajókat 
ra gondolt, a színházra és a | út volt, ám annyira fárasztó, se. akadályozza Végül H elsin- 
feleségere. Valaki lecsavarta — hoöv mée esvszer képtelen vol— görnél — Hamlet váránál —■ 
a rádiót. „Vége a munkaidő- |nék megismételni. A  szokatlan, hagytuk el Dániát A  dán vas- 
nekV* —  közölte eau hana. az- = irinann írncTi a viszonylag u* kezelésében levő kom phajo-

mot ott sem hagytam ki. Utána 
W ürzburg, Kassel, Hannover 
látványosságai nyűgöztek le. 
Hamburg főpályaudvara vi
szont egymagában is nagyszerű 
látványosság volt. Sajnos a né
zelődést hamar megszakította 
az indulás. Lübecken át értük 
e l a tengert, s kom phajóval 
keltünk át Rodby Havenbe, 
amely már dán terület. Onnan 
ismét vonaton utaztam Kop
penhágába. Láttam közben a 
K is-Belt szoroson átívelő hidat,

szervezeti beutalót; a jövő 
nyárón elfogadom majd. Két na -̂
hétig a Balatonnál nyaralunk. Kint hideg szél fújt; a 
Külön szobánk lesz és sokat 
fogunk pihenni. Élvezzük a 
fényt, a vizet és a nyugalmat.

Ne haragudj rám és próbálj 
megérteni! Otthon még be
szélgetünk erről, mindent meg
beszélünk — részletesen. . .

Tehát az öthúszas gyorssal 
utazom. (A levelet egy ismé

nek!'* — közölte egy hang, az- g idegen koszt, 
tán csend lett. Amikor körül-  § rendszertélen táplálkozás kö- 
nézett, már senki sem volt a | vetkeztében több mint öt kilót
helyiségben. | leadtam normális testsúlyom - . . . .  . ,, ,

Tébolyitó, néma csend fe - ¡b óL  De nem panaszkodni aka- 
szítette a dobhártyáját és sú- § rok, hiszen végül is sok örö- É fe fÉ fe  u*fg* f  * 1 n JS  
lyos teherként nehezeden a im et okoz egy effa jta  kitekin- felél Az ° sl0 ko“

mint | tés a világba. vetkezett
egy kővirág —  meg sem réz-1 jú liu s elején, Jugoszlávián, Nem vállaikozhatom  minden 
zent az iroda homályában. | Ausztrián, az NSZK-n kérész- látnivaló leírására, sót még 
Semmi sem mozdult, csak az e tül indultam úticélom  felé. A  csak rövid felsorolására sem. A 
öreg falióra ketyegése jelezte ¡k erü lőt azért választottam, dán , és * svéd vasutakról- 
a könyörtelenül múló időt. | hogy a vonat ablakából m eg- azon° an szólnom. 
Fáradtnak és szerencsétlen-1 csodálhassam ismét az Alpok Tetszettek például a vonatok 
nek érezte magát. Lassú moz-  g vidékét s átutazzak a 15 k ilo- repülőülései. A z 1. és a 2. osz- 
dulatokkal darabokra tépte a |méter hosszú Jesenici-alagúton, tályú kocsik tisztasága, kényel- 
levelet és tűnődő mosollyal | illetve Villach közlekedési m ú- m e között semmi különbséget 
beleszórta a szemétkosárba. ¡zeum ának megtekintése után nem vettem észre, csupán az 

Valahol távol gőzsip" visított. | átszállva a Tauern Expresszre, üléshuzatok színe volt eltérő. 
Hallotta, hogy csattogva, r Európa leghosszabb — 20 k ilo- A z utasokat a vonatokon Is 
prüszkölve jön, közeledik a vo- | ip ftér hosszú — vasúti alag- hangosbemondó tájékoztatta a

| útját is megcsodálhassam. tudnivalókról. Kalauzkocsit 
ai | minden szerelvényen láttam.

konyodó égen felhők gyülekez-  = H G D ll© t VCÍIQICJ 
ték. A kapunál leadta a kul- § z «  a z o n  t ú l
csókát és kezet fogott a portás-  | °
** | Salzburg, m ajd München kö- m eleg víz folyik, ezenkívül

~  Havazni fog valahol, fáj- | vetkezett, ahol már jártam  ko- minden kocsiban friss hideg 
a lábaim — mondta a | rábban is, de tudtam, hogy az víz van, üvegben, műanyagpo-

val egy-kettőre megérkeztünk 
Svédországba, pontosabban 
Hálsingborgba. Ott a fellegvár-

A z ajtók automatikusan mű
ködnek a szerelvényen, ame
lyeket menetközben nem lehet 
kinyitni. A mosdókban hideg-

nak

kodj — ma később megyek ha- rőssel küldöm.) Éjfélkor talál
kozunk, addig is viselkedj 
okosanV* — Őszi — 

Elégedetten dőlt hátra a ka
rosszékben. Elolvasta, majd 
kettéhajtotta az ívet — gon
dolt valamire — később ismét 
átolvasta és felcsavarta a toli
ra a kupakot. Elképzelte, ho-

za. Az esti gyorssal Pestre uta
zom a brigáddal. Egy színda
rabot nézünk meg. Nagyon 
érdekesnek ígérkezik. Tegnap 
azért nem szóltam Neked róla, 
mert én akkor még nem tud
tam. Egészen véletlenül tör
tént, hogy én is velük megyek.
Az egyik kollégám megbetege-  gyan fogadná Margit ezt a lé
déit és a színházjegyet visz-  vetet. Nyilván nagyon meg-

portás. Elsar szigetén levő technikai harakkal a kis asztalkán. A
— Igen, most már hűvösek f  múzeumban annyi a látnivaló, vonatok menesztése piros-zöld 

az éjszakák, jön a tél — felel- 1 am ellyel egy életen át sem le- zászlóval történik. Az állomási 
te Őszi, aztán a vonathoz sie- I hetne betelni. A  múzeum vas- peronok bejáratánál sárga lám - 
tett. Közben a hóesésre, a pes- 1 úti osztályán ismét találkoz- pávai felszerelt sorompókat 
ti utcákra és a feleségére gon- f  *am az első német gőzössel, az láttam : ha vonat jön, automa- 
dolf. Margit már biztosan vár-1 Adlerrel. Szinte hihetetlen, tikusan lezáródik, s nem lehet 
ja. A konyhában majd lesegí- \ h°§y ~  a látogatók legnagyobb
ti a kabátját, az asztalra teszi I T” ma
a levest és megkérdezi: | működik. Kívánságunkra több-

„  . . .  , Sször fütyültette is a masinisz-
Hoztal kenyeret7 |ta. Helyszűke miatt a látottak-1

Aztán hátrasimítja galamb- 2 ról csak annyit, hogy tudomá-
ősz haját az arcából.

kimenni a vágányok közé. A 
várótermeket, utastereket sok 
helyen díszítik régi mozdonyok 
alkatrészeivel — hajtórűddáí. 
vasúti kerékpárral, a kocsik 
berendezési tárgyaival —. s

2 som szerint ez a világ legna- ezek a jó  ízléssel kiállított ipa

ri remekművek meghitt han
gulatot árasztanak. A  m ozdo
nyokon egyébként nem síp, ha
nem erős hangú csengők van
nak. Ezzel jelzik a vonat köze
ledtét. Az egyenruhák tetsze
tő s e i rangjelzés nélkül viselik, 
a vasút em blém ájával a bal 
zseb fölött.

Még egy érdekességről teszek 
em lítést, amit az Osló-— Bergen 
közötti hegyi vasútvonalon ta
pasztaltam : Az állandó hófú- 
vásos és lavinaveszélyes szaka
szokon — hosszú kilom étere
ken át — fából épített alagút- 

J tál védik a pályát. Valószínű, 
hogy kevesebbe kerül az ilyen 
faalagutak építése, m int a pá
lya tisztogatása.

Stockholmi
találkozások

Stockholm ban nagyon sok 
magyarral találkoztam, akik 
ott élnek hosszú évtizedek óta. 
Általában jó l el lehet velük be
szélgetni. Láthatóan vágynak 
haza. Közös vonásuk még, hogy 
meglepően tájékozatlanok ate- 
kintetben. hogy mi történik a 
világpolitikában. Valószínű, 
hogy saját sorsuk, egzisztenciá
juk egyengetése leköti minden 
idejüket, gondolatukat Nem 
keltik boldog, kiegyensúlyozott 
em ber benyomását. Ezt azért 
is elmondhatom róluk, mert 
egy alkalommal ifjúkori bará
tomnál szálltam meg, aki 1941- 
ben megszökött a H orthy-had- 
seregből. s kalandos utakon ju 
tott el Svédországba, ahol vé
gül is megtelepedett. Jelenleg 
m érnök-jogászként dolgozik az 
ELFA-rádiógyárban. Viszony
lag gyakran hazalátogat Ma
gyarországra Sok helyre el
v itt aminek örültem, de csep
pet sem irigyeltem  őt. Hogy 
m iért? Válaszként az ottani 
kosztot is elég lenne megemlí
tenem . . .

Jártam az Északi-sarkkörön, 
rénszarvasokkal benépesített 
rezervátumban, benéztem lapp 

sátortáborba, gyönyörködtem  az 
éjféli napban, m ajd átrándul- 
tam Finnországba is. Aztán az 
NDK-n, Csehszlovákián át — 
itt is; ott is többször megszakít
va utamat — megérkeztem ha
za  Jó érzés volt tudni, mind
végig arra gondolni, hogy ez a 
nagy távolság viszonylag köny- 
nyen elérhető szám om ra Vo
natok mindenütt járnak — é? 
én is vasutas vagvofc.

Bum János
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A z év sportolói:

Gerevich Pál egyéniben, 
Horkai György csapatban

K é t BVSC-s versenyző az 1977. év legeredményesebb sportolói között

Jó évet zártak a BVSC 
sportolói. A  hazai és nemzet
közi sikerek m ellett a decem
ber utolsó napjaiban nyilvá
nosságra került „A z év spor
tolója”  rangsor is ezt igazol
ja . A  férfiak versenyében az 
egyesület sportolója. Gerevich 
Pál végzett az élen, és Hor
kai György szem élyében az 
ugyancsak rangelső vízilab
da-válogatottban is szerepéi 
vasutasversenyző.

Gerevich Pál sikerének e l- 
élsősorbain az a magyarázata, 
hogy egy olyan sportágban — 
vívásban és ezen belül is a 
kardvívásban —, szerzett vi
lágbajnoki cím et, am ellyel 
szem ben a magyar közvéle
mény hosszú évtizedek óta 
fokozott érdeklődést tanúsít. 
Fejszám oló legyen ~#a talpán, 
aíká ham arjában megtudná 
mondani, hány aranyat szer
zett a  m agyar kardvívás az 
eddig lezajlott olimpiáikon, 
világbajnokságokon. És akkor 
m ég nem  szóltunk az ezüs
tökről, bronzokról!

Gerevich Pál Buenos A ires- 
ban szerzett világbajnoka győ
zelm ének értékét fokozza az a 
felelősség, am elyet, m int a 
m agyar kardvívás képviselő
je  vitt magával a tengerentú
li pástra. Ha belegondolunk, 
tulajdonképpen roppant há
látlan dolog (legalábbis más, 
kevésbé eredményes sportág
gal szemben), úgy versenyez
ni, hogy az em benek csupán 
veszíteni valója van. Hiszen 
ha nyer, m indössze azt érte 
el, am it vártak tőle. Ellenben, 
ha alulmarad, az m ár olyan 
kudarcnak számít, am ire nem 
lehet magyarázat.

Gerevich győzött J E két szó 
kapcsolata egyáltalán nem 
nevezhető újkeletűnek, leg
feljebb  annyiban, hogy az 
alany keresztneve ezúttal Pál, 
nem pedig Aladár.

A mostani siker számsze
rűit a huszonhetedik olimpiai, 
illetve világbajnoki aranyér
met jelentette a Gerevich 
család számára. Az  édesapa, 
Gerevich Aladár —- írd és 
mondd —, huszonegy. az 
édesanya, Bogáthy (Bogén) 
Erna pedig négy alkalommal 
volt a földkerekség legjobbja, 
Gerevich Pál 1973-ban m ár 
tagja volt a világbajnok ma
gyar együttesnék, így argen
tínai sikere m ár a második 
aranyat jelentette számára.

A  vívósportban gyakran 
születnek váratlan, m eglepő 
eredmények. Ebből követtoe-

Gerevich Pál

zük, hogy esetenként a  ki
em elkedő siker elérőjére is 
rám ondják: „mázlista”. Nos, 
Gerevich Pálnak nem kell 
tartania ettől, hiszen aki fi
gyelemmel kísérte eddigi 
egyenletes fejlődését, egyre 
javuló eredm ényeit, azt nem 
lepte m eg különösképpen ez 
a VB-arany sem.

Vízilabda-válogatottunk az 
elmúlt években nem talált le
győzőre, minden létező világ
verseny — olim pia, VB EB 
—, eredm ényhirdetésnél ma
gyar himnuszt játszottak a 
zenekarok, magyar verseny
zők álltak a dobogó legtete
jén. Ennek a m ár-m ár legen
dássá magasztosult gárdának 
a kulcsjátékosa a  BVSC-s 
Horkai György. Tulajdonkép
pen m ár a term etével kitűnik 
a többiek közül: szinte tör
pének hat a  mázsás hús- 
tornyok, szelídnek nemigen 
nevezhető hátvédek sűrűjé
ben — a parton. A vízben vi
szont egyáltalán nincsenek 
kisebbségi komplexusai:
gyorsan úszik, pontosan lő, 
villám gyorsan lefordul, s 
m indem ellett a  fejét nem 
csupán az úszósapka felfüg
gesztési helyének használja: 
gondolkodó típus.

Gyarmati Dezső szövetségi 
kapitány néhány évvel ez
előtt csupán azért próbálta 
kn az akkor szinte ismeret
lennek számító Horkait, m ert 
egyszerűen nem  volt balke
zes embere. A  bemutatkozás 
jó l sikerült, s  ezzel a  BVSC 
vízilabdázója egyszeriben 
„beúszta magát** a válogatott

ba, s ma m ár a biztos csa
pattagok közé tartozik.

Jó évet zárt tehát a BVSC, 
ám  az egyesület vezetői, ed
zői és maguk a versenyzők is 
úgy érzik: akad m ég tenni
való.

És ez jó  jefl,
P. Gy.

Kitüntetés
Hegedűs Jenőt, a szegedi te

rületi bizottság sportbizottsá
gának vezetőjét a töm egsport
ban kifejtett három évtizedes 
eredményes munkássága elis
meréseként az OTSH elnöksége 
a Testnevelés és Sport Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben része
sítette. A  kitüntetést decem 
ber 19-én Molnár György, a 
vasutasszakszervezet titkára 
adta á t

Eszperantisták 
műsoros évzárója

Megtartotta évzáró ünnep
ségét a  Landler Jenő vasutas 
eszperantó csoport. A  Land
ler M űvelődési Ház díszter
mében megtartott ünnepsé
gen m egjelent dr. Szegedi 
Mihály, a Magyar Eszperantó 
Szövetség vasutas szakosztá
lyának titkára, és jutalm at 
adott át a nyelvtanulásban, 
illetve a szervező munkában 
kiem elkedő eredm ényt elért 
dolgozóknak.

A  műsoros évzáró ünnep
ség alkalm ával m egnyitották 
az üzemi eszperantó csoport 
által rendezett és a M ÁV-nál 
eddig m ég egyedülálló kiállí
tást, Nemzetközi kapcsolatok 
cím m el. A z elkészített nyolc 
tabló megkapóan szem léltette 
az eszperantó nyelv gyakor
lati alkalmazását, annak elő
nyeit és eredm ényeit a ma
gyar vasutasok körében, il
letve a  szomszédos országok
ban. A  kiállítás tanúsága sze
rint, a  Landler Jenő járm ű
javító eszperantistái sok eu
rópai, köztük hat szocialista 
ország vasutasaival, illetve 
vasúti üzem eivel tartanak 
kapcsolatot.

A  magyar vasutas sportolóké 
az U K  ezüstdiplomája

Budapesten tanácskozott 

a Nemzetközi Vasutas Sportszövetség
A  Nemzetközi Vasutas 

Sportszövetség (USIC) 1977 
őszén Prágában tartott 32. 
kongresszusán a szövetség bel
ső életének és alapszabályá
nak megváltoztatására irá
nyuló javaslatokat terjesztet
tek élő á  tagállamok. A kong
resszus e  fontos kérdések 
megvitatására bizottságot ne
vezett ki, a tanácskozás meg
rendezésére pedig Magyaror
szágot kérte fel.

A  Vasutasok Szakszerveze
te eleget téve á felkérésnek, 
az elm últ év decemberében 
Budapestre hívta a bizottság 
tagjait. Közöttük voltak: Mar
cél Redempt, az USIC elnöke, 
dr. Herbert Schratl, a szövet
ség főtitkára, valam int a bi
zottságba kijelölt tagországok
— NDK, NSZK, Luxemburg
— vasutas sportszövetségeinek 
elnökei. A  magyar vasutas
sport képviseletében Molnár 
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára, mint házigazda és 
bizottsági tag vett részt a b i
zottság munkájában.

A vasutas-szakszervezet 
székházában két napon át tar
tó tanácskozáson vitatták meg 
az elnökség és a technikai bi-

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: tv A szakszervezeti 

bizalmi leglényegesebb funkció
ja (Folytatása a 42. függőleges
ben.) 13. Latin egység. 14. Gyogy- 
szertartó kis üvegedény. 15. Sok
szor mondjuk ezt a vízre. 16. Go
lyóval eltalál. 17. Kicsinyítő kép
ző. 18. A kocsi tartozéka. 19. 
Idegen férfinév. 20l Textilnö
vény. 21. Igevégződés. 23. Fűző, 
női alsó ruhanemű. 24. Becézett 
hői név. 25. Mint az előző. 27. 
Nógrád megyei község. 28. Visz- 
sza: első fellépés (francia).
29. Égy Fejér megyei helység la

kója. 32. Francia államférfi 
(1749—1791) fonetikusan. 33. 
Külföldi hírügynökség. 34. Hideg 
szél a jugoszláv tengerparton. 35. 
Szenny, piszok. 36. Római 49. 
37. Igen ritka zsiráfféle állat. 40. 
Nyelvtani fogalom. 42. Omega be
tűi keverve. 43. Bizony, a Ha
lotti beszédben. 45. Női hang. 46. 
Szibériai folyó. 47. Szigetcsoodrt 
az Atlanti-Óceánban. 48 Félig 
ázik. 49. Van amit • ide dobunk. 
50. Görög piac, gyülekezet. 52. 
írásból él. 53. Öröm szélei. 54. 
Mezőgazdasági munkás. 55. Visz-

szafelé ballag! 57. Neves vízilab
da-játékos. 58. Tengeri virágál
lat.

Függőleges: 2. Bantu négerek.
з. Pozitív elem. 4. Egy Shakes- 
peare-hős fonetikusan. 5. Pará
nyi rész. 6. Tánclépés, lépés 
(francia). 7. Azonos betűk. 8. 
Tiszavirágéletű, átmeneti. 9. Szi
gor, merevség latin szóval. 10. 
Az elektromos feszültség mérték- 
egysége. 11. Utó ellentéte. 12. 
Fordított névelő. 15. Istenként 
tisztelt indiai hős. 16. A monda 
szerint a kezében minden arany- 
nyá változott. 17. Határállomás a 
jugoszláv határon. 19. Természet- 
tudományi Ismeretterjesztő Tár
sulat. 20. Házlszámvas. 22. Az 
USA egyik, állama. 24. Sziget az 
Adriai-tengerben. 25. Idősebb. 
26. Görögkeleti pap, névelővel. 
28. A második legnagyobb fo- 
lyónk. 30. Földtávol a csillagá
szatban. 31. Végtelenül irigy. 32. 
Ruhát tisztít. 38. A kemény vi
téz. 39. Szegényebb már nem Is 
lehet. 41. Azonos mássalhangzók. 
43. Ugyanazon elem eltérő mag
tulajdonságú változata. 44. Meny
asszony. 47. Szeretet (görög). 48. 
Add el az árut! 50. Rizsből ké
szült szeszes ital. 51. Cigány. 52. 
Hozzávaló. 54. A. S. U. 55. Ma
gos háromötöde. 56. Fél fallal. 
57. Cumi páratlan betűi. 58. Ige
kötő.Beküldendő: vízszintes 1. és
folytatásaként a 42. függőleges.

Beküldési határidő: 1978. feb
ruár 1.Az elóző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A gazdasági vezetők 
éves tevékenységének megítélé
se.Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
24. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: Bá
rány Bertalan, 3921 Taktaszada, 
Thököly út 11.; Halász Gézáné. 
3521 Miskolc. Ihász Kovács S. u. 
10.; Lévai Imréné, 1035 Buda
pest, Szentendrei u. 13.; Lenin 
Szocialista Brigád, 2400 Dunaúj
város Vontatási Főnökség; Szűcs 
Ferenc, 4026 Debrecen, Darabos
и. 10.

eottság munkáját, valamint az 
alapszabályban történő válto
zások tervezetét. A  jegyző
könyvben rögzített elképzelé
seket a bizottság a szövetség 
ez évi kongresszusa elé ter
jeszti jóváhagyásra.

★
A Nemzetközi Vasutas 

Sportszövetség m ár em lített 
prágai kongresszusa elkészí
tette az 1977. évi versenyek 
m érlegét is. A megszerezhető 
pontok alapján Magyarország 
a nemzetek közötti pontver
senyben a második helyet sze
rezte meg és elnyerte az UIC 
(a Vasutak Nemzetközi Szö
vetsége) ezüstdiplomáját.

A magyar vasutas-spor
tolóknak az előkelő helyezés 
megtartására ebben az évben is 
lehetőségük lesz. A  verseny- 
naptárban rögzített kilenc 
sportág versenyei közül hat
ban a magyar vasutas váloga
tottak is szerepelnek.

Rangos esemény lesz az ez 
év júniusában Kecskeméten 
megrendezésre kerülő IX . férfi 
nemzetközi vasutas úszóbaj
nokság, amelyen tizenhárom 
ország versenyzőinek részvéte
le várható.

Biztatónak ígérkezik az áp
rilisban Jugoszláviában sorra 
kerülő női tekebajnokság, má
jusban pedig a franciaországi 
kerékpárbajnokság. A bajnok
ság megvédésére kerül sor a 
prágai asztalitenisz-bajnoksá
gon. Részt vesznek még a ma
gyar vasutas sportolók a női 
röplabda- és kézilabda-baj
nokságon az NDK-ban, illetve 
Bulgáriában.

Eredményes szereplés ese
tén a magyar vasutas spor
tolók ismét az élmezőnyben 
végezhetnek.

Sz. Gy.

Öjévi jókívánság
— Névadóünnepség. A  k ö

zelmúltban Balassagyarmat 
csom ópont mozdonyműhétfp* 

A  karácsonyi ünnepek és az nek társadalmi-gazdasági 
ú j esztendő alkalm ából több szervezetei névadóünnép- 
üdvözlet és köszönőlevél érke- séget rendeztek Ocsovai ist* 
zett a M ÁV Nyugdíj H ivatalé- ván KISZ-titkár, valamin!
hoz is. A  hivatal dolgozói, tár
sadalm i-gazdasági vezetői ez
úton köszöntik m eg a jókíván
ságokat és egyben boldog új 
évet, jó  egészséget kívánnak az 
immár 106 ezer nyugdíjasnak, 
valamint családtagjaiknak.

—  Határidő előtt. A  hatvani
villam osvonal-felügyelőség

dolgozói Aszód és G ödöllő kö
zött —  a vágánykorszerűsítés 
miatt — 76 felsővezeték-tartó- 
oszlop áthelyezését vállalták 
decem ber 16-ra. A  munkát 
határidő előtt, novem ber 25-re 
elvégezték.

—  Élménybeszámoló. A  
nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Ház nyugdíjas
klubjának a közelm últban ér
dekes útibeszám olót tartottak 
„Észak-Amerikában jártam** 
cím m el. A  beszám olót érdekes 
diafilm vetítés kísérte.

— Táradalml munka. Fe
rencváros csom óponton az el
múlt évben több m int 2000 
óra társadalmi munkát végez
tek a szocialista brigádok és 
munkáskollektívák. Értéke 
meghaladja a 33 ezer forin tot 
A pénzt a Kőszegi nevelőott
hon, a Landler Járm űjavító 
bölcsődéje és a csom ópont 
KISZ-bizottsága részére utal
ták á t

—  K ell a jó  könyv. Sokan 
látogatják Nagykanizsa állo
más üzemi könyvtárát Tavaly 
—  a K ell a  jó  könyv *77 — 
cím ű olvasópályázat kereté
ben 79 vasutas 1200 könyvet 
olvasott el.

Zorván Pál párttitkár (Judit 
Andrea, illetve Roland, Zol 
tán) nevű gyermekei részére

—  Fenyőfaünnepély. A  ta 
polcai Batsányi János Műve 
lődési Központ nyugdíjasklub 
ja  fenyőfaünnepélyt rendezet 
tagjainak. Több nyugdíja 
vasutas is m egjelent a rendezi 
vényen, amelyet a tapolcai 
számú óvoda gyermekei, 
m űvelődési központ bábcso 
portja és citerazenekara tett 
emlékezetessé.

— Nyugdíjasok búcsúztató 
sa. A  Budapesti Építési Fp 
nökség társadalmi szervezete 
hangulatos ünnepségen * bú 
csúztatták el tíz nyugdíjba vt 
nuló dolgozójukat. Több évii 
zedes munkájukat a  főnöksé 
vezetője méltatta, m ajd átadt 
részükre a pénzjutalmat.

—  Találkozó. Szob állomé 
són a közelmúltban találkozó 
rendeztek a nyugdíjasok rí 
szére, amelyen hetvenen j< 
lentek meg. A  bensőséges ün 
népségén ismertették az id< 
év legfontosabb feladatait és 
nyugdíjasok jogait, szociáli 
kedvezm ényeit is.

A szerkesztőség üzeni
Szepesi Jőzsefné, Várfalvi Gyt 

la, Nagykanizsa; Pál István, Sej 
si Gyula, Miskolc; Király Tibó 
Sopron; Hideg Nagy János, Zj 
hány; Bognár Károly, Tapolca 
Szabados Gábor, Rapi József, Bl 
dapest; Szűcs Ferenc, Hatva* 
Schermann Mihályné, Karca« 
Bottka László, Sturovó; Pacz Ji 
zsef, Curtici: leveleiket lapun
anyagához felhaszáljuk.

A  meghűlés nem influenza
A  meghűlés nem egységes 

betegség: az orvosok és a kö
zönség gyűjtőfogalom nak te
kinti és influenza, nátha, gé
gehurut, stb. néven foglalják 
össze. Pedig alapjában egy 
élesen elhatárolandó megbete
gedésről van szó. A  lehűlés
nek annyiban van köze hozzá, 
hogy a megfázás az orr és ga
rat nyálkahártyáján a phago- 
citák (falósejtek, a szervezet 
egészségügyi feladatát ellátó 
fehérvérsejtek) munkáját 
csökkenti, könnyebb a fertő
zés.

Ez m egindulhat a légutak 
felső szakaszában, legtöbbször 
náthával kezdődik, s  lassan 
továbbterjed. Lehetséges az, 
hogy gégehurut mutatkozik 
először, azután következik a 
nátha. Általános tünetek: hő- 
emelkedés, rosszullét, levert
ség, derékfájás kísérik, ez pár 
nap alatt megszűnik, de el is 
húzódhat. A  náthával járó bő 
orrváladék, reszelő érzés a ga
ratban, a gégében, a kínzó 
száraz köhögés, tüsszentés 
igen kellem etlen kísérő jelen
sége. Nem annyira az időjá
rás, mint a  beteg em ber ter
jeszti.

Mindenütt érvényes 
az árukezelésí utasítás

„A  megrakott fedett kocsikat, függetlenül attól, hogy azo
kat a feladó ellátta-e kocsizárral, a vasútnak az átvétel során 
azonnal el kell látnia ólom zárral, a kocsi belsejébe való beju
tást lehetővé tevő minden nyíláson.'*

A Nemzetközi Árukezelési Utasítás 14. cikkének 130. pont
ját idéztük, amit tudnia, ismernie kellene mindenkinek, akik 
a kocsirakományokat átveszik és útjára bocsátják.

Ezzel szemben mi a valóság?
Az, hogy például Curticin, a román—magyar közös határ- 

állomáson a M ÁV dolgozóinak 1977 tíz hónapja alatt 120 000 
(százhúszezer!?) ólom zárat kellett felhasználniuk a Magyar- 
országon megrakott és a Lökösházán át kilépő fedett vagonok 
hiányzó zárainak pótlásaként Igen gyakori az is, hogy a He
gyeshalom, Sopron, Ágfalva, Szentgotthárd állomásokon ke
resztül belépett kocsiknak csupán az ajtaján van ólomzár, 
ugyanakkor az ablakokról és egyéb nyílásokról hiányoznak. 
Ilyenkor nemcsak a zárak pótlása okoz többletmunkát és te
temes időveszteséget, hiszen a román és a magyar határren
dészeti szervek kénytelenek az ilyen kocsikat belülről is tüze
tes vizsgálat alá venni. Több esetben a rakományt el kell moz
dítani, hogy az ablakok és egyéb nyílások megbízhatóan zár
hatóvá váljanak.

Az orvoslás egyszerű: nemcsak Curticin kell betartani a 
nemzetközi árukezelési előírásokat! Pacs József

Lappangása egy-két nap, el 
sósorban tüsszentés és köhö 
gés közvetíti. Legfertőzőbb a 
első napokban, a  kitörés előj 
közvetlenül. Tartós védettsé 
nem képződik, így értheti 
hogy a nem váltott zsebker 
dővel és a szennyezett zsebe 
révén a fertőzés folyton isméi 
lődik. Leginkább a gyermeké 
hajlamosak (főleg a  csecse 
mök) a veszélyre.

M egelőzése: az idő jár ásna 
megfelelő ruházkodás, : j 
erőnlét. Gyermekek és mi 
betegségben szenvedők köz 
lébe nem szabad hűléses bete 
get engedni.

A zsebkendőt váltani ke] 
kifőzéssel mosni, de legcélszi 
rübb papírzsebkendőt has. 
nálni.

A lig van betegség, amelj 
nek annyi népies és orvo 
szere lenne, mint a hűlésnél 
A  legcélszerűbb a követkea 
orvoslás: az első tünetekn 
bőven kell C-vitamint szedi 
cukros (mézes) teával, citn 
mot is kell mellé fogyasztóé 
valamint sárgarépát é$ vajü 
Rendszeresen lehet szedi 
szalycilt, istopirint, kalmc 
pyrint, tabl. kininacizálfc $£] 
Köhögéscsillapítónak radipo 
tablettát, m ixtura-pectoráli 
ipeceachuánát.

M erőben felesleges és csa 
ártalmas az antibiotikumo 
(vegacillin, marypen, Tetran- 
B, stb.) szedése, tekintett« 
arra, hogy ha esetleg szövőd 
mény lépne fel, ezek az.élet 
mentő szerek hatástalan n 
válnak. B. Gy.

MAGVAS VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI.. Benczúr utca fi* 

Telefon városi: U M l t  
üzemi: 10—TI.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Bpest VU.. Rákóczi út 64. 
Telefon: 224—819.

Feldős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat . 

Igazgatója.
Csekkszám iaszámu nk:

MNB 215 -  lt 850 
78—121. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Roder Imre igazgató
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Épül az új 
Tisza-híd
Szőke Pállal, Szentes ál

lomásfőnökével az új év fel
adatairól és az általa vezetett 
kollektíva 1977-ben elért ered-* 
xnényeiről beszélgetünk.

— Nem volt könnyű az el
múlt esztendő, hiszen a Zsong- 
rád és Szentes közötti Tisza- 
híd, valamint a szentesi sör
gyár építésének megkezdése — 
a szokásos forgalomhoz viszo
nyítva — nagyon sok többlet
munkát adott. Előbb iparvá
gányt kellett építeni, hiszen 
kicsi, elavult az állomás rako
dóvágánya, illetve raktere, s 
már ehhez is nagy mennyisé
gű követ, sódert, talpfát, vas
úti sint kellett fogadnunk — 
hangzik a  tájékoztatás. — 
Utána a Tisza-hídhoz mintegy 
1000 tonna sóder, a sörgyár
hoz pedig legalább 3000 ton
na építőanyag érkezett. Mivel 
a gyár építése 1980-ra fe je 
ződik be, továbbra is sok 
építőanyag fogadására kell 
számítanunk. . .

Szentesnek egyébként is 
élénk a vasúti forgalma. A 
helyi és a környező állami 
gazdaságok, téeszek Európa 
szinte valamennyi országába 
küldik terményeiket: zöldsé
get, gyümölcsöt, gabonát, to
jást, vágott baromfit, birkád 
szarvasmarhát stb: Jellemző a 
forgalom növekedéséré, hogy 
az 1952. évi 120 ezer tonna le- 

,adóshoz képest 1976-ban 365 
ezer tonna volt az érkező, 
leadási áruk súlya. A  feladás 
a korábbi 86 ezer tonnáról 
114 ezerre emelkedett.

— Azért megbirkózunk a 
feladatokkal — jegyzi meg az 
állomásfőnök —, pedig vá
gánykapacitásunk most is a 
fégi, létszámunk ugyanakkor 
kevesebb. Tervf éladataink si
keres teljesítése elsősorban 
tíz szocialista brigádunk 94 
tágjának az érdeme.

Ezek a brigádtagok tavaly 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulójá
nak tiszteletére vállalták, 
hogy az állomáson 1500, köz
területen 12Q0 óra társadalmi 
munká£ végeznek. Űzzél szem
ben ‘ ténylegesen 1723, illetve 
1303, vagyis összesen 3020 
órát teljesítettek — 45 390 fo
rint értékben. A  Tiszta kör
nyezetért mozgalomban elért 
eredményeiket a Vöröskereszt 
Csöngrád megyei szervezete 
oklevéllel és pénzjutalommal 
ismerte el.

— Az idei feladatok?
— Ugyanezzel a lendülettel 

folytatjuk munkánkat. Tekint
ve, hogy 1977-ben állomásunk 
is bekapcsolódott az öttonnás 
konténerek forgalmába, re
méljük» hogy az eddigi 50 ki
lométeres körzethatárt mint
egy 100 kilométerre tudjuk bő
víteni. E korszerű szállítási 
mód elterjesztése érdekében 
rendezett bemutatón nagy ér
deklődést tanúsítottak a he
lyi vállatok.

Vetéftedo Szombathelyei
A  vasi megyeszékhelyen él

téként a vasutas fiatalok tar
tottak vetélkedőt a Kubában 
megrendezésre kerülő Világ- 
Ifjúsági Találkozó tiszteletére.

Január hatodikén Szombat
helyen, a szertárfőnökség szo
ciális épületének tanácstermé
ben hat ifjúsági szervezet kép
viselői versenyeztek. A  téma 
a V lT -ek  története és a latin
amerikai szocialista országok 
élete v o lt ..

A  kultúrműsorral színesített 
versenyt a BFF csapata nyerte. 
Második a vontatási főnökség, 
harmadik pedig az állomás 
I-es KISZ-alapszervezete lett. 
A  győztes csapat március 
31-én részt vesz a szombat- 
helyi városi vetélkedőn.

Élenjáró újítók
A  szegedi igazgatóság pá

lyafenntartási főnökségei kö
zötti újítási verseny győztese 
harmadik éve Békéscsaba

A z újítási verseny élenjárói 
a szocialista brigádok; har
minc állandó újítójuk van. Az 
elmúlt évben a jubileum tisz
teletére (januártól szeptembe
rig) negyvenhat újítást adtak 
be. Ezekből huszonötöt hasz
nosítottak. Értéke 180 ezer fo
rint. Októbertől újabb 17 újí
tási javaslatot dolgoztak ki.

A»; élenjáró újítókat minden 
évben jutalomban részesítik.

Rendelkezés lett 
a javaslatokból
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Ülést tartott szakszervezetünk elnöksége

A szakszervezet elnöksége 
1975. áprilisi ülésén fogadta el 
a 38/1974 (X. 30.) MT sz. újí
tásokról szóló rendelet válla
lati szabályozását. A szabály
zat lehetővé tette az újítómoz
galom fejlődését. A szabályo
zós egyes rendelkezései egy
értelműbben fogalmazták meg 
a tennivalókat, az eljárási kér
déseket, mint az azt megelő- 
zőek. Nagyobb jogbiztonságot 
nyújtottak az újítóknak is.

Több ok miatt azonban

szükségessé vált a szabá
lyozás módosítása.

A legnagyobb hiányosság a be
ruházással kapcsolatos, újítá
sok ügyintézése .és elbírálása 
terén volt. Ezenkívül egyes 
pénzügyi szabályt, , eljárási 
módot is meg kellett változ
tatni.

lembevételével vitára bocsá
tották. A  vitát I külszolgálati, 
üzemi szinten, az igazgatósá
gok pedig osztályonként (a 
szakszervezeti szervek részvé
telével) folytatták.

A dolgozók sok észrevé
telt, hasznos javaslatot 
tettek a további módosí

tásra.

szabályozni, mért áz Mi., Mt. 
V. rendelkezései alapján ké
szített MÁV Fegyelmi Sza
bályzat szerint, amennyiben 
a pervesztés során vétkesség 
állapíható meg, úgy a félelős- 
séjrevonás — a mulasztóval 
szemben — a fegyelmi jogkört 
gyakorló vezető hatáskörébe 
tartozik. Nem tartottuk szük
ségesnek a szabályozás olyan 
bővítését, amelyre más, ér
vényben levő vállalati szabá
lyozások kitérnek.

A módosítás, amelyet szak
szervezetünk . elnöksége, 1978. 
janúár 12-én tárgyált és foga
dott el,

1978. január 1-től érvé
nyes.

Rendelkezései ■egyértelműén, 
érthetően határozzák meg az

tait, és a szakszervezeti szer
vek tennivalóit. Az újítómoz
galom fejlődése érdekében a 
módosító rendelkezéseket a 
jövőben a szakvonali és a 
szakszervezeti szerveknek mi
nél előbb meg kéll ismerni, 
hogy munkájuk során haszno
sítani tudják.

. Január 12-én ülést tartott 
szakszervezetünk elnöksége. 
Első napirendi pontként a 
MÁV Munkaverseny Szabály
zata és a Vasutasok Szakszer
vezetének irányelvtervezetét 
vitatta meg. Az elnökség meg
állapította, hogy a Munkaver
seny Szabályzat és az irány
elvtervezet előkészítésében a 
gazdasági vezetők és a szak- 
szervezeti szervek példamuta
tóan együttműködtek. A mun- 
kaverseny-szabályzat az igaz
gatóságok és a szolgálati he
lyek versenymozgalma fellen
dítéséhez reális feltételeket 
biztosít. A z anyag tárgyalása 
során szükségesnek tartotta az

elnökség felhívni a figyelmet 
arra, hogy a  gazdasági vezetők 
és a szakszervezeti szervek 
együttesen gondoskodjanak az 
elfogadott munkaverseny-sza
bályzat széles körű ismerteté
séről. (Ezt a témát lapunk kö
vetkező számában részletesen 
közöljük.)

Elfogadta az elnökség a 
szakszervezeti jogsegélyszolgá
lat működésének és a jogse
gélyszolgálat-vezetők tovább
képzésének tapasztalatairól 
szóló jelentést is. Megállapí- 
t ':ta többek között, hogy szak- 
szervezetünk jogsegélyszolgá
lata 1977. január 1-től decem- 
Der 31-ig 5165 ügyet tárgyalt.

A  tárgyalt panaszokból kide
rült, hogy jogsegélyszolgála
tunk lelkiismeretesen intézte a 
munkaügyi vitákat, ezen belül 
sokat tett a megelőzés érde
kében. A jogsegélyszolgálat 
dolgozói részt vettek a kollek
tív szerződés, valamint a mun
kaügyi belső utasítások kidol
gozásában. Céljuk ezzel is a 
törvényesség betartása és a 
dolgozók érdekeinek védelme 
volt. A  legtöbb panaszra a 
munkaügyi jogszabályok hely
telen végrehajtása adott okot.

Szakszervezetünk jogsegély- 
szolgálata továbbra is kiemel
ten kezeli az üzemi balesetet 
szenvedett dolgozók kártéríté- 
rítési ügyeit.

A  < módosítás tervezetét a 
SZOT—OTH irányelvek figy e -• elbírálók, a szakvéleményezők,

az újítási ügyintézők felada-

A beérkezett 177 javaslat 
három kérdéscsoportban 16 
témakört érintett. Ezek 50 szá
zalékát a módosítási előter
jesztésben hasznosították. A 
javaslatok nagy része azonban 
olyan kérdések rendezését sür
gette, amelyeket magasabb 
jogszabály a vállalatok részére 
már kötelezően ír elő. (Pél
dául: újítási díj csak a bértö
meg, vagy csak a részesedés 
terhére legyen kifizetve, ki
tüntetésekhez jutalomszabad
ság biztosítása stb.)

A  módosítás készítésekor 
nem lehetett figyelembe ven
ni több bfyan jáváslafot; 
amelynek Vasúti kihatásai 
csak szakosztályi szinten érté
kelhetők. Ilyen javaslat volt 
például az, hogy az újítások 
átadási és értékesítési jogkö
rét terjesszük ki az igazgató
ságokra, illetve a szolgálati 
főnökségekre is.

Az újítók

több esetben fordulnak bí
rósághoz újítási díj iránti 

keresettel.

Ezért több szolgálati helyről 
javasolták, hogy pervesztés 
esetén a  szabályozás tartal
mazzon részkártérítésre vonat
kozó rendelkezéseket is. Ezt 
azért nem kell a VUSZ-ban

Egyszerűsítették & MÁV bérrendszerét
Jobban kifejezi a megbecsülést — A dolgozók egyetértésével 

találkozott — Régi sérelmeket orvosol
Népgazdaságunk valamennyi 

vállalata egy összegben álla
pítja meg a dolgozók munka
bérét. A vasútnál több évtize
de ezt az egységes rendszert 
nem valamennyi dolgozónál 
alkalmazzák, líanem csak mint
egy. 80 000-aél (55%), Például 
az iparral összehasonlítható te
rületeken, az őrabéres fizikai 
dolgozóknál» az ipari és építő
ipari nem fizikai dolgozóknál, 
valamint az úgynevezett sajá
tos tevékenységet végzőknél 
(művelődési, egészségügyi, ku
tatási, számítástechnikai, terü
leten). Az ezeken a szolgálati 
helyeken dolgozók besorolása 
és bérmegállapítása alapját 
képező bértételek teljesen azo
nosak a külső, nem vasúti te
rületeken foglalkoztatott dol
gozók besorolásával.

A  vasúti dolgozók kisebb 
részénél, kb. 65 000 főnél a 
népgazdaság területén al- . 
kalmazott bérezési rend
szertől eltérő, ún. speciá

lis vasúti bérrendszert al« 
kalmaztak, amely rangfo- 
kozati és munkaköri bér

ből tevődött össze.
A  rangfokozati bér elkülöní

tettsége azt jelentette, hogy a 
xnunkaköri besorolásra vonat
ható bértételeket a rangföko- 
zati bér átlagos értékével csök
kenteni kellett. Akik e  bér
rendszer szerinti díjazást kap
ták, azokat a bértételek sze
rint kellett munkaköri tevé
kenységük alapján besorolni.

E két, szerkezetében eltérő, 
de az alapbérösszeget tekintve 
megegyező bérrendszer al
kalmazása sok nehézséget oko
zott.

A  gondok nemcsak a gazdál
kodási, elszámolási, ügyviteli 
tevékenység során jelentkez
tek, hanem a bérek összeha
sonlításánál is. A  speciális vas
úti bérrendszerben foglalkoz
tatott dolgozók csak a munka
köri bért vették figyelembe, 
mert a rangfokozati bér „áz

jár”  — mondták. Ezért csak a 
munkaköri bért hasonlították 
a nem vasútia dé hasonló mun
kakörben dolgozók munkabé
réhez, ami irreális képet mu
tatott Sokan úgy érezték, hogy 
a vasút nem értékeli úgy a 
munkájukat, mint más vállár 
lat. E speciális bérrendszer a 
gazdasági, munkaügyi értéke
léseknél is állandó korrekciót 
igényelt

Az elszámolási, a nyilván
tartási és a gazdálkodási mun
ka terén jelentkező munka- 
többlet a rangfokozati bér 
megítélésénél nem döntő, még
is növeli az adminisztrációt.

Időszerűvé váll lehál a 
munkaköri és a rangfoko
zati bér összevonása, a 
népgazdaság más területén 
is egységes bértételek al

kalmazása.

Az intézkedés előtt a  dol
gozók körében széles körű vé
leménykutatást végeztek. Meg
állapították, hogy a dolgozók 
többsége egyetért ezzel az elv
vel.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÁTÉPÍTÉS

Mint arról lapunkban Is hírt adtunk, január 9-én lezárták a Nyugati-pályaudvar csarno
kát, megváltozott a forgalom rendje. Az építők már elkezdték a munkát. A  homlokfal 
előtt ideiglenes keresztperont létesítettek az utasok részére. A  forgalom zavartalan.

(Lackó Ildikó felvétele)

Ezt követően a vasutas-szak
szervezet elnöksége állást fog
lalt abban, hogy a bérezés kor
szerűsítéseként a - rzunkaköri 
és a rangfokozati bért össze 
kell vonni.

A rangfokozati bérben része
sült dolgozók ötévenként — 
esetleg soron kívül — automa
tikusan havi 50 forint béreme
lésben részesültek. Az össze
vonás következtében a bér 
ilyen jellegű em elése megszű
nik.

Énnek ellensúlyozására áz 
elnökség úgy határozott, hogy

ha a dolgozó munkaköri 
bérnövekedése öt év alatt 
nem éri el a 200 forintot* 
akkor legalább ezt a bér- 
növekedést (a korábbi 
rangfokozati várakozási év
től számított) öt év eltel

tével biztosítani kell.

Ennek az intézkedésnek az a 
jelentősége, hogy az ötéven
ként, minimum havi 200. forin
tos bérnövekedést az órabér
ben elszámolt dolgozók részére 
is biztosítani tudják. Ez orvo
solja tehát azt a régi sérelmet 
is,- hogy a korábbi rangfokoza
ti előlépés szükségszerűen nem 
járt bérnövekedéssel.

Az új bérrendszer tehát a 
rangfokozati és. munkaköri.bér 
összevonásán kívül is több vo
natkozásban jelent előnyt a 
dolgozóknak. A  részletes sza
bályozást. a- MÁV Hivatalos 
Lapban megjelenő utasítás tar
talmazza-majd.

A  kedvező elbírálás érde
kében — a vezérigazgatóság
gal közösen — utasításokat, 
irányelveket adtak ki. Egy ko
rábbi határozat értelmében 
minden elutasított baleseti 
kártérítési igényt el kell kül
deni a jogsegélyszolgálathoz. 
Ezt a határozatot továbbfej
lesztették. A  jövőben a  rész
ben elutasított kártérítési igé
nyeket is a jogsegélyszolgá
lat rendelkezésére kell bocsá
tani. Az elnökség felhívta a 
területi bizottságok figyeltnét, 
hogy a jogsegélyszolgálat ve
zetői és bizottságai bevonásé« 
val vizsgálják meg a fegyel
mi eljárások módját, rend
szerét, a fegyelmi hatóságok 
munkáját, és a vizsgálat ered
ményét a második félévben 
testületi ülésen tűzzék napi
rendre.

A z elnökség elfogadta to
vábbá a harmadik napirendi 
pontként tárgyalt élt terjesz
tést, amely a felépítményi 
karbantartó gépláncok haté
konyabb kihasználására, az új 
munkáltatás! rend bevezeté
sére vonatkozott. Megállapí
totta. hogy a 8+ 6  órás mun
karend bevezetése az utóbbi 
idők egyik leghatékonyabb 
üzem - és munkaszervezési in- 
tézkelése v o lt  Az új munkál
tatás! rend kialakításában, 
előkészítésében példásan
működtek együtt a gazdasági 
és a szakszervezeti szervek.

A z ülés résztvevői megtár
gyalták még az 1975—80 kö
zötti időszakra érvényes Vas
úti Újítási Szabályzat módo
sítását. (Erről lapunk más cik
kében tájékoztatjuk olvasóin
kat.)

A  továbbiakban az elnökség 
elfogadta a jelentést a BVSC 
és a Haladás VSE 1980-as, 
noszkvai olimpiai játékokra 
való felkészüléséről, a Vas
utasok Szakszervezete 1978. 
évi költségvetéséről, valamint 
a számvizsgáló bizottság tá
jékoztatóját a költségvetés fe
lülvizsgálatáról.

Együttes ülés
Január 26-án (lapzártá 

után) tartották az Északi jár
műjavító Törekvés Művelődé
si Házában szakszervezetünk 
elnöksége és a bizalmi küldöt
tek együttes ülését

.Koszorús Ferenc főtitkár tá
jékoztatta a résztvevőket az 
együttes ülésnek az üzemi de
mokrácia rendszerében betöl
tött szerepéről, majd Szűcs 
Zoltán vezérigazgató tett elő
terjesztést a MÁV 1978. évi 
bérfejlesztésről. Napirenden 
szerepelt a vasút múlt évi 
tervfeladatainak értékelése és 
az idei terv főbb célkitűzései
nek ismertetésé is.

Az ülésről lapunk követke
ző számában részletesen be
számolunk.
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SZONYEG-
SZÖVÓK

A győri vasutasok Arany 
János Művelődést Házának 
nagytermében ügyes kezű lá
nyok és asszonyok kézimun
káznak. A  hatalmas keretek, 
amelyeken a magyar perzsa- 
szőnyegeket készítik, szinte 
betöltik az egész termet.

Mezei Jenőné nyugdíjas pe
dagógus vezeti a  szakkört. Po
zsonyi Mátyás, a kultúrház 
igazgatója volt a szakkör meg
alakításának kezdeményezője.

A  tanfolyam két részből 
álL Először az egyszerűbb, 
makramé csomózást tanítják 
azokkal, akik kedvet éreznek 
ehhez a szép munkához. Ezzel 
a módszerrel táskákat és fali
díszeket is készíthetnek. Ez
után következik a perzsasíő- 
nyeg-készítés. A  szőnyegek 
hasznos díszei a lakásnak.

A  szakkör hároméves fenn
állásának eredményét mi sem 
bizonyítja Jobban, mint az, 
hogy már háromszázan tanul
ták meg a szőnyegkészítés tit
kát.

Értékelték a pályaműveket, 
átadták a jutalmakat

FulJai Árpád, közlekedés- és 
postaügyi miniszter 1977-ben 
tizedik alkalommal hirdetett 
pályázatot a Budapesti Műsza
ki Egyetem, a Marx Károly 
Közgazdaságtudomány! Egye
tem, valamint a Közlekedési s  
Távközlési Műszaki Főiskola 
nappali tagozatos hallgatói ré
szére. A pályázat célja az volt, 
hogy felkeltse a hallgatók ér
deklődését a közlekedés és a 
hírközlés gyakorlati kérdésed 
iránt. A  beérkezett 69 pálya
munkát az egyetemek, a fő
iskola, valamint a KPM mun
katársaiból alakult bizottság 
értékelte. Megállapították, 
-hogy a pályázók magas fokú 
szakmai ismeretekkel rendel
keznek. A bizottság 37 pálya
munkát díjazott.

A  Budapesti Műszaki Egye
temről: 3 első, 6 második, 8 
harmadik; a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egye
temről 1 első, 1 harmadik; a 
Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskoláról 3 első, 5 
második, 10 pályázat pedig 
harmadik díjat kapott. Továb
bi 32 pályamunkát dicséret
ben részesítettek.

Nyári szakmai gyákorlatos 
dolgozatáért a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egye
temről három hallgató része
sült jutalomban. A pályadíja
kat a Közlekedési- és Posta- 
iisrvi Minisztériumban ünnepé
lyes keretek között adták át.

Karcsi bácsi 
a répaszezonban

A  nyolcvanegyedik születés
napját is munkában töltötte 
Molnár Károly. Selyp állomás 
nyugdíjas váltókezelője. Mint 
minden ősszel, tavaly szep
temberben is szolgálatra je
lentkezett Csík Béla állomás
főnöknél, hogy a cukorrépa
kampány befejezéséig szinte a 
fiatalokat túlszárnyaló ambí
ciójával kivegye részét a fel
adatokból. Bárcázói munka
körben Ismét jól vizsgázott az 
idős vasutas.

Karcsi bácsi egyébként a 
nyu£ -íj ások sza ̂ szervezeti 
csoportjának egyik legszor
galmasabb bizalmija.

Harmiiidiétmillió forintos beruházás

Szociális létesítményt avattak 
Bátaszéken

Korszerű szociális létesít
ményt adtak át január 13-áin 
Bátaszéken. Az ünnepélyes át
adáson megjelent Gulyás Já
nos vezérigazgató-helyettes, 
Halmay Árpád, a pécsi terü
leti bizottság titkára, Máté Jó
zsef, a szekszárdi járási pártbi
zottság osztályvezetője és Er
délyi János, a bátaszéki nagy
község Tanácsának elnöke.

Földessy Gyula, a pécsi igaz
gatóság helyettes vezetője üd
vözölte a megjelenteket. Be
szédében hangsúlyozta, hogy 
az új beruházás lényegesen ja
vítja majd a csomópont dolgo
zóinak szociális körülményeit. 
A  forgalom, a pályafenntartás 
és a vontatás dolgozói birtok
ba vehetik a modem létesít
ményt, amelynek 304 szemé
lyes öltözője, mosdója, ezen 
kívül üzemorvosi és fogászati 
rendelője is van. Az üzemi 
konyhán naponta háromszáz 
adag ebédet készíthetnek. Két

oktatótermében összesen 125-en 
tanulhatnak. Helyet kapott 
még az épületben három ven
dégszoba, egy műhely és egy 
akkumulátor-helyiség. A 37 
millió forintos beruházással 
épült létesítmény tehát minden 
szempontból megfelel a köve
telményeknek.

Halmay Árpád, a területi 
bizottság titkára elmondotta, 
hogy az igazgatóság területén 
ez a legszebb szociális épület. 
Sok hasonlóra lenne még szük
ség, mert ez is a jó  munka
helyi körülmények egyik fon
tos feltétele.

Gulyás János vezérigazgató
helyettes méltató szavak kísé
retében adta át a létesítményt 
jogos tulajdonosainak: a bá
taszéki vasutasoknak. Ezután 
az ünnepség résztvevői meg
tekintették az impozáns épület 
helyiségeit, berendezéseit.

Keszthelyi Erzsébet

Szegeden is megvitatták:

A z üzemi demokrácia 
továbbfejlesztése

Tíz küldöttet választottak az országos tanácskozásra
A múlt évi 45-ös Hivatalos 

Lap részletesen tartalmazta az 
üzemi demokrácia kiszélesíté
sével kapcsolatos szabályozást. 
A  rendelkezések gyakorlati al
kalmazását .országszerte ta
nácskozásokon vitatták meg. 
A Magyar Vasutas december 
16-i száma „A z egyszemélyi 
vezetés demokratizmusa** cím
mel közölt cikket a vasúti fő
osztályon megtartott tanács
kozásról, és egyben összefog
lalta az egyszemélyi vezetés
re vonatkozó legfontosabb ö6Z- 
szefüggéseket.

Hasonló céllal tanácskoztak 
legutóbb Szegeden is, ahol a 
nagyobb szolgálati helyek gaz
dasági és társadalmi vezetőit 
Ácsai Mihály, a területi bizott
ság titkára tájékoztatta az 
üzemi demokrácia továbbfej
lesztésével kapcsolatos teen
dőkről. Beszélt többek között 
az üzemi demokrácia vasúton 
belüli formáiról, továbbá a 
szakszervezeti szervek hatás
köréről. Részletesen ismertette 
a szakszervezeti bizottságok és 
bizalmiak együttes ülésének 
rendjét is.

fontos határozat végrehajtását, 
mert valamennyi dolgozó érde
ke. hogy a törvényben biztosí
tott jogok a gyakorlatban is 
érvényesüljenek.

G. J.

NŐFELELŐS -  ANYAI SZEREPBEN

/ / Hát megjött a mi lányunk"
Szirénázva indult a mentő sőbb értesültem a történtek-  Így azután a kolléganők ösz- 

1976. január első napjaiban a ről — mondja Harsányiné. — szedugták tanácskozására a fe- 
Nyugati pályaudvar üzemi itt, a konyhán legtöbben vi- jüket, s megbeszélték, nem 
konyhája elől. Fiatal leányt dékről járnak dolgozni. Mun- múlhat el úgy látogatási idő. 
vitt a Korányi kórházba. ka után mindenki rohan ha- hogy közülük valaki ott ne

H Erzsikével most az **• De valahogy úgy alakult legyen Erzsikénél. Így azutá-
........ H l  | hogy mégis jut mindigüzemi konyha irodájában be- . h° P  ™ ^ SA? U< mindl8 volt riogató, csak

^álcetiink Ö volt rz. akit ak- idö az e0Vnaf sal va}6 töTŐdéf  hely nem. ahová vihetnék. szeigepmK u  volt ez, amt ax rg is Erzsikével sokat foglal- ■ ... ,
kor 'mentővel vittek. Zavar- ir/vH-imir m ír aiAfto le Ám . Leültem a férjemméZavar- koztunk már előtte is. Ara- ...
tan mosolyog, köténye sarkát pyos. igyekvő gyerek, tele volt megbeszélni a dolgokat, min: 
gyürögeti. Gyorsan túljutott a mindig panasszal. Otthon ren- már annyiszor. ha valami fon- 
válságon. Azóta is a Nyugati- dezetlenek voltak akkoriban a tos dolog történt — mondia 
bán dolgozik a konyhán. Gyó- körülményei. El is intéztük, Harsányiné. — Segíteni kell 
gvulását a munkatársai is se- ^ogy munkásszállásra méyes- Erzsikén! Ez volt akkor a lég-

& B  B K  B  w f  a  ■».
Mimiig > W l látogiM m a i m £ £ ü  ' S S ?

Erzsiké lesüti szemét, nem Emlékezés közben elcsukli1'̂  
nézne rám a világért sem. De a hangja Erzsikének.

— Nagyon elkeseredtem ak
kor. Ügy hittem, nem érde
mes élni, kiutat sem láttam, érzem, most is megkönnyéb-
Bevettem minden gyógyszert, 
amit csak össze tudtam szed
ni, és bejöttem dolgozni. A  
munkatársak észrevették,
hogy valami nincs rendben. 
Faggattak, mi történt. Na
gyon rosszul voltam, szóltak 
az üzemorvosnak, ö  hívta ki 
a mentőt. Csak másnap, a 
kórházban tértem magamhoz.

bülés. hogy beszélhet azokról 
a napokról.

Menekülés otthonról

— Mi ismerjük egymás 
gondjait. Ha valaki rosszked
vű, mindjárt akad pártfogója. 
A munka is könnyebben megy,

— Nem. nem tudtam, hogyan 
lesz tovább. Akkor Piroska 
néni azt mondta, hozzájuk me
hetek. Otthonról egy szál ru
hában és egy orkánban jöttem 
él. Sajátját adta rám, hogy 
meg ne fázzak. A  férjét csak 
látásból ismertem addig, íev 
azután nagyon izgultam, mif

ha nem » agyunk e , ymás iránt
„  .  ̂ , ■  közömbösek, Többször mesél- v - - *  „  ,, „Nehezen tudtak megvigasztal- _ „ - 7 _***,._ kor o hazaért, az volt az el?;q
*  » « .  . * S a S *
« . . .  haaa valakiaa iát, vaU tünk.aüt aam aíyaaa,

verekedéssé fajult a vita. a  Amit nem szabad elfelejteni...
nap. hogy valaki ne jött vol 
na be a kolléganőim közül
Legtöbbet Tiroska néni, azaz ptnzem kellett] csak én vol.  
Harsfi- l Tiborné látogatott. tem m a n  A  Pirojfea

Harsányi Tiborné a Nyugati néni el is intézte, de nem
kilen cer

akartam mégsem elmenni ha
zulról, , , ,

A területi bizottság egyetér
tésével két nagy szolgálati he
lyen, a szentesi Építési Fő
nökségen és d szegedi BFF-n 
b?zalm1 küldötteket választot
tak. Ők képviselik majd a 
szakszervezeti bizalmiakat az 
együttes ülésen. E döntést az 
indokolja, hogy mindkét fő
nökség munkaterülete az igaz
gatóság egész területére. Illet
ve azon túlra is kiterjed. 
Emiatt nem volna szerencsés 
az egyes ülésekre —  a nagy 
távolság miartt —  minden bi
zalmit mozgósítani. A  területi 
színtű együttes tanácskozás 
résztvevői a területi tanácsból 
(53-an) és a bizalmi küldöttek
ből (65-en) lesznek kiválaszt
va.

A bizalmi küldöttek megvá
lasztására már sor került. 
Most kijelölték azt a tíz kül
döttet is, akik a szegedi igaz
gatóságot képviselik majd az 
országos tanácskozáson.

A 65 bizalmi küldött közül 
43 munkás, 6-an a termelést 
közvetlenül segítő munkakör
ben dolgoznak. 15-en pedig al
kalmazottak. Közülük 21 nő,
17 harminc éven aluli fiatal és
18 a párttag.

A továbbiakban Ácsai Mi
hály ismertette az együttes ta
nácskozások gyakorlati lebo
nyolítását. és hangsúlyozta, 
hogy minden vasutas segítse e

Piroska „néni ék* 
voltak testvérek.

— özvegy édesanyám nevelt 
bennünket. így már kilencéve
sen acatolásra jelentkeztem. 
Tudja azt minden falusi, hogv 
mit jelent a csöpp emberkék
nek a búza közül kitisztítani1 

zsikét nem engedhetik haza, a gazt. De kellett az a pár fil- 
— Amikor a baleset történt, mert félő, hogy megismétlőd- lér otthon. Amikor a pallér 

nem voltam bent, csak ké- ne az öngyilkossági kísérlet, sorba állított bennünket, egy 
___________  _____________________ téglára álltam, hogy ne vegye

pályaudvar üzemi konyháján 
anyaggazdálkodó. Arra kért, 
ne írjak róla, hiszen nem 
tett ő semmi különöset. Csak A baleset után Harsányi Ti- 

bomé beszélt az orvosokkal.
Art mondták neki, hogy Ermegtenne hasonló helyzetben

Vállalta a megbízást

Mérnöki diplomával— KISZ-titkár
Heksch Ernő, a Budapest 

Keleti pályaudvar csomópont! 
KISZ-bizottságának titkára 
nem vasutas szülők gyermeke, 
mégis régi vágya volt, hogy 
egyszer vasutas tesz.

— Általános iskolás korom-* 
bán az a megtiszteltetés ért, 
hogy úttörővasutas lenettem 
— mondja, amikor az irodá
jában találkoztunk. — Ott ér
lelődött meg bennem az el
határozás, hogy vasutas le
szek. Az általános iskola be
fejezése után beiratkoztam a 
most negyedszázados Vasútgé- 
oészeti Technikumba. Vonta- 
tásgéoészet szákra jelentkez
tem. Hamarosan megismertem 
és megszerettem a mozdonyo
kat. A negyedik évben tud
tam meg, hogv a Szovjetunió
ban is folytathatom a tanul
mányaimat. Az akkori végző
sök közül nyolcán jelentkez
tünk és hatan 1961 nyarán 
már boldogan utazhattunk a 
szovjet egyetemre. A Vasútgé- 
oészeti Technikumból öten 
Moszkvába kerültünk. Volt, 
aki a villamosítási szakra 
ment, ketten a dízelmozdo
nyok felsőfokú tanulmányozá
sát választották, de jutott kö
zülünk a pályafenntartási és 
forgalmi szakra is. Én a biz
tosítóberendezések szakát vá
lasztottam.

tesen a világ egyik legszebb 
városát, Leningrádot. Kapcso
latot teremtettünk mintegy 
20 ország 
fiataljaival is, 
gyár diák él a szovjet fővá
rosban. Tevékenységüket a 
magyarok moszkvai KlSZ-bi- 
zottsága koordinálja, ennek 
három eesztendeig én voltam 
a szervezőtitkára.

Négy pályaudvaron — a Kele
tiben, a Nyugatiban, Ferenc
városban és Szolnokon — kel
lett irányítanom a vonatbefo
lyásoló berendezéseket vizs
gáló csoportokat. .Nagy kedv
vel kezdtem a münkát. Jó em
berismeretre, vezetési kész
ségre is szükség volt ahhoz, 
hogy becsülettel elláthassam 
a rám bízott feladatot, hiszen 
a négy pályaudvaron húsz 
szakember munkáját kellett 
összehangolnom.

— Hogyan lett a KISZ-bi- 
zottság titkára?

— 1976 márciusában a fia
talok úgy döntöttek, hogy en
gem választanak. Érdekesnek 
tartottam a feladatot, ezért 
vállal*am. Jól kamatoztatha-

ott tanuló tóm ebben a funkcióban is a 
Hatszáz ma- moszkvai tapasztalatokat. Ott 

például kiváló kapcsolataim 
voltak a vietnami fiatalokkal 
A KISZ Központi Bizottsága 
ezért bízott meg azzal, hogy 
legyek az „ezerfős szakmun
kásképző iskolát Vietnamnak”

— ö t  esztendővel ezelőtt be- mozgalom egyik aktivistája. Jó
teljesedett az egykori úttörő- tudni, hogy az intézményben 
vasutas álma. Vörös diplomá- már tanulnak Vietnam jövő
ről a zsebében érkezett haza, beli szakmunkásai. Itt, a Ke- 
hogy kamatoztassa a kinn letiben mozgalmat indítottunk 
szerzett tudást Hogyan sike-  azért hogy kulturáltabbak le- 
rült a beilleszkedés? gyenek az utazási körülmé-

— Nem volt könnyű. Kezdő- nyék.

Moszkvában szerzett tudást
— Mutassa be olvasóinknak 

a moszkvai Vasúti Közleke
désmérnöki Egyetemet!

— Ennek a felsőfokú Intéz
ménynek 16 000 hallgatója 
van. Közülük 200 külföldi. 
Magyar diákok 1951-től jár
nak ide, 1976-ig 102-en fejez
ték be tanulmányaikat az 
egyetemen. Mi kiválóan meg
tanultuk az orosz nyelvet. Ere
detiben olvashattam a szak- 
irödalmat és megszámlálhatat
lan barátot szereztem az orosz 
nyelv segítségével. Örülök an
nak, hogy elsajátíthattam egy 
olvan szakmát, amely akkori
ban itthon még „gyermekcipő
ben** járt. Sokat utaztam. 
Megismertem Tallinnt, Rigát, 
Vilniuszt, Kijevet, Harkovot, 
Odesszát, Bakut, Taskentet, 
Szamarkandot. B’^ a rá t . a 
grűz tengerpartot és természe-

dött a féléves gyakorlattal és 
a vasúti szakvizsgák letételé
vel. Ezt követte az írásbeli 
dolgozat elkészítésé, dé a té
ma kijelölése három > hónapot 
késett. Aztán újabb három hó

A szakmának sem fordít hátat
Körülnézek a KISZ-titkár 

szobájában. A falakon az el
múlt évek kiemelkedő mun-

nap alatt készült el a dolgo-  kajának elismerései sorakoz
zat és ugyanennyi időt vett 
igénybe az elbírálás is. Köz
ben a Hivatalos Lap hírül ad
ta. hogy azok, akik felsőfokú 
végzettséggel kerülnek a vas
úthoz, mentesülnek mz í.*ás

nak: oklevelek, jutalomzász
lók. Heksch Ernő eddigi ki
emelkedő ifjúsági tevékenysé
géért megkapta a KISZ Köz
ponti Bizottság arany koszorús 
jelvényét. Természetesen a

beli feladat elkészítése alól. szakmának sem fordított há-
Erről nekem sen-d sem szóit. 
Végül — sok huzavona után 
— 1974. január 30-án megsze
reztem a biztosítóberendezé
sek felsőfokú szakyizsgáját.

Kedvvel látott munkához
—- Ezután munkahelyre Ke

rült. Milyen feladatot kapott?
— Olyat, ahol jól kamatoz

tathattam a technikumban el
sajátított mozdonyismeretet és 
az egyetemen tanultakat a 
biztosítóberendezésekről.

tat Minden érdekli, ami új 
és mérnöki szempontból érde
kes a vasútnál.

— Amikor a fiatalok bizal
mat szavaztak nekem — 
mondja — arra gondoltam, 
hogy három esztendeig válla
lom a KlSZ-titkári m eérta 
tást. Azután jöhet ismét a 
szakma, a biztosítóberendezé
sekkel való foglalkozás Mér
nökként szeretném kamatoz
tatni majd a Moszkvában 
szerzett tudást...

Kőhíd! László

észre, milyen kicsi vagyok. A 
búzatáblánál csak kiderült 
Azt mondta kegyesen, marad
hatok, ha hozok neki minden | 
héten egy pakli dohányt. Éni 
mégis nagyon holdog. voltam] 
hogy dolgozgattam» -Szóval,' 
otthon tanultam meg, hogy. az 
ember nem lehet közömbös.

Erzsikén is segítettek. Ami
kor a szállóra került, nem 
hagyták magára. Mindenben 
mellette álltak, tanácsot ad
tak neki.

— Mondták nekem: „Egyszer 
majd jól megjárod, mert te 
mindenkit hazaviszelV* — folyj 
tatja Piroska néni. Csak
hogy azok az emberek, akik 
igy gondolkoznak, nem tudták, 
milyen érzés, ha más bajban 
van. Régi vasutas vagyok. 
1953-ban kezdtem Szegeden 
vonatkísérőként. Amikor meg
betegedtem, és egyik napról a 
másikra megbénult a jobb ke
zem és lábam, a munkatár
saim sokat törődtek velem. 
Ebédet hoztak, ápoltak. Ami
kor felgyógyultam, megfogad
tam, nem felejtem el sóhaj?

— Piroska nénivel mindent 
megbeszélhetek. Segít nekem a 
legapróbb dolgokban is. Hoz-] 
zájuk nem kell bejelentkez- j 
nem, ha valami bajom van,; 
mehetek. Azóta szépen felru- 
házkodtam. Van a takarékba** 
is egy kis pénzem. Ö megtanít 
hogyan kell beosztani. Anyám, 
helyett anyám lett. Arról. amfJ 
ről a serdülő láncoknak az] 
anyja szokott beszélni, nekeih] 
ő beszélt, 5 világosított fel. i 
Nincs gyermeke, mégis min
denben megértő, és megfogadj 
dóm a tanácsait, mert tud a 
fiatalok nyelvén beszélni.

Neem üres szólam

Amikor Erzsiké dicséreteit 
említem Piroskának, elháríja 
az elismerő szavakat, ö t  min
dig csak az vezérelte, hogy ne 
legyen üres szó’aitv az „egy-< 
más segítése” . Keresgéli a sza
vakat. amikor, arról beszél, 
hogy miért nem tud közömbö
sen elmenni a balba jutottak 
mellett. A múltja azonban 
minden akadozó szónál világo
sabban ad választ.

— A MAD*S7-ban kezdtem, 
a SZIT-ben politikai munka
társ voltam Szegeden. Itt a 
Nyugatiban pedig mindig volt 
szakszervezeti megbízatásom* 
Sok lenne felsorolni, de csak 
a legutóbbit említem: nőfele
lős vagyok..,.

S zalai Mária
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Kern g yőzték  az átrakást

VASUTASOK „FELMENTŐ SEREGE" ZÁHONYBAN
Az elmúlt év utolsó hónap

jában rendkívül nehéz feladat 
hárult a záhonyi átrakókörzet
ben dolgozó vasutasokra. Az a 
tény» hogy az ország legna
gyobb vasúti „kikötőjében” 
másfél millió tonnával több 
árut kellett átrakni 1977-ben» 
mint az ezt megelőző eszten
dőben, igazán csak most érez
tette hatását. Naponta mint- 
egy 700—800 széles nyomtávú, 
nagy rdksúlyú kocsi érkezett 
a Szovjetunióból, aminek a 
kiürítéséhez, illetve újbóli 
megrakásához 3100—3200 nor
mál nyomtávú vagont használ
tak fel Záhonyban. Nehezítet
te a helyzetet, hogy a rakodás 
sokszor a legnehezebb vájár
munkával ér fel, hiszen az 
orosz télből hozott egy-egy 
szállítmányt a hó és jég alól 
kell kibányászni.

s december 28-án 6 széles ko
csi átrakását végezték el. Az 
így kiérdemelt 1895 forintot 
kitevő munkabérüket az »Egy 
nap Záhonyért/« mozgalom 
jegyében átutalták a nagyköz
ségi tanács számlájára* A tár
sadalmi munkaakció egyéb
ként 1978 első hetében folyta
tódott, hogy tovább javuljon 
Záhony helyzete. Amíg ugyan
is decemberben a széleskocsi-

maradvány szinte mindennap 
3000 fölött volt, január 1-én 
2896, másnap 2843, harmadnap 
2774, majd 4-én 2738 kocsi 
szegei, _It maradványként. . .  
Ebből is kitűnik, hogy milyen 
nagy jelentőségű volt szak
szervezetünk főtitkárának a 
központi vezetőség december 
21-i ülésén elhangzott elhívá
sa -és a vasutasok késedelem 
nélküli csatlakozása.”

„Máskor is megyünk, 
ha szükség van ránk"

Utasellátósok sütöttek, főztek az üzemi konyhán

A FELHÍVÁS ÉS FOGADTATÁSA
Az átrakást végző munká

sokkal való együttérzés kész
tette szakszervezetünk köz
ponti vezetőségét arra, hogy 
a december 21-én megtartott 
Ülésen felhívással forduljon 
elsősorban a debreceni, a sze
gedi, a miskolci és a budapes
ti vasútigazgatóság dolgozói
hoz, kérve őket, hogy kará
csony és újév között önkéntes 
vállalással segítsék a záhonyi 
átrakókörzet munkáját, ezzel 
a MÁV évi szállítási feladatai
nak maradéktalan teljesítését.

A  felhívás kedvező fogad
tatásra talált.

FELÁLDOZVA A SZABAD IDŐT
Czeglédi Sándor írja Deb

recenből. hogy 18 püspökladá
nyi brigád 105 tagja 43 szé
les nyomtávú kocsiból 68 nor
málba 1130 tonna árui rakott 
ót. Debrecen állomás és von
tatási főnökségének 23 bri
gádjából százhatvanan men
tek december 22-én Záhonyba. 
Teljesítményük 24 széles ko
csi kiürítése és 54 normál va
gon megrakása volt, 1421 ton
na összsúlyban. Nyíregyháza 
112 vontatási dolgozója 14 
szovjet V8góHbÚV"2ti'-hoflfhálba 
284 tonnát rakott át. A deb
receni építési főnökségen 26 
brigád jelentette be részvéte
lét, aminek, következtében de
cember 27—28-án 168 brigád
tag 29, illetve 47 kocsit ürí
tett- ki és rakott meg, 1010 
tonnás teljesítményt érve el.

Szegedről 10 brigád küldött 
56 embert. Munkájuk eredmé
nyeként 11 széles kocsi ürült 
ki. Az azokban érkezett 517 
tonna árut 27 normál kocsiba 
rakták be.

HÉT TEHERVONAT
A két ünnep között a záho

nyi átrakókörzet dolgozói is 
feláldozták szabadnapjaikat. 
Uymódon mintegy négyszázan 
—■ akik 94 brigádba tartoz
nak — 220 szovjet kocsiból 
225 normál, de nagy raksúlyú 
kocsiba *4793 tonnát raktak át..

Volosinovszki * János tudósí
tása lényegében már összesí
tésnek tekinthető, hiszen a 
következőket írja:

„A  két ünnep között a négy 
igazgatóság területéről 1182 
dolgozó érkezett Záhonyba, Az 
általuk átrakott 9239 tonna 
áru 7 nagyterhelésű vonatsze
relvény raksúlyának felel meg. 
Részt vettek a munkában a 
debreceni területi bizottság 
függetlenített szb-titkárai, Il
letve politikai munkatársai is,

Az Utasellátó Vállalat szak- 
szervezeti bizottságán keresz
tül gyorsan eljutott a közpon
ti vezetőség felhívásának hí
re a Déli pályaudvaron mű
ködő 34-es üzembe is. Tóth 
István műhelybizottsági titkár, 
az Asztalos János szocialista 
brigád vezetője volt az első 
jelentkező.

Szakácsok, cukrászok
— Megyek Záhonyba va

gont rakni — mondta Duka 
Jenő üzletvezető-helyettesnek, 
úgy is, mint pártvezetőségi 
tagnak.

— Rendben van, de megyek 
én is — hangzott a válasz, 
majd ugyanígy nyilatkozott 
mindenki, pillanatokon belül.

Nosza, lett is nagy tanako
dás, hiszen az ünnepi, év vé
gi csúcsforgalomban a „boltot” 
mégsem lehet az utasok elől 
bezárni. Az üzem vezetősége 
tanácskozást tartott a dolgo
zókkal, azt fontolgatva, hogy 
kiket tudnának legalább két 
napra szabaddá tenni. Ezek 
után állt össze a  tizenkét fő
nyi csapat. Tagjait az üzem
ben maradók megnyugtatták, 
hogy példamutatóan helytáll
nak majd helyettük is.

A z összeállításon azonban 
^változtat»Frkellette miefcÜn 
Kovács László vszt-titkár a 
központból közölte, hogy az 
utasellátó dolgozóira Záhony
ban ezúttal nem átrakó
munkásként lesz szükség. 
„Jobb, ha az üzemi konyhán 
segítenek a sütés-főzésben, 
hiszen az Önkéntesek mint
egy 1200 fős »seregét«  nem 
könnyű ellátni meleg étellel”  
— ezt üzenték a záhonyiak.

Jutott munka bőven...
Így indult útnak a Déli 34-es 

üzemből tizenkét utasellátós, 
köztük Horváth Péter KISZ- 
' titkár"— egyben mestersza
kács, aki hét évig az úttörő
vasút Széchenvi-hegyi állomá
sának éttermében, majd há
rom éven keresztül a Keleti
ben konvhafőnök volt — 
Bernek Sándor üzletvezető és 
fia, aki- ipari tanuló, Horváth 
Laci bácsi és a felesége, Teri 
néni. aki Medve Ilonával 
együtt „Utasellátó módra” sü
ti a finom túrós buktákat, s e 
feladatot most is örömmel 
vállalták: Orbán László, Kör
mendi János, Berghoffer Ist
ván, Wustinger János, Ková- 
csovics István, fogadkozva Du
ka Jenővel és Tóth Istvánnal 
együtt, hogy ha mégsem len
ne szükség mindnyájukra a 
konyhán, akkor ők beállnak a 
vagonrakók közé. Ugyanezzel 
a szándékkal csatlakozott hoz
zájuk néhány vezető állású 
dolgozó a vállalat budapesti

Igazgatóságáról, élükön Kovács 
Zoltán igazgatóhelyettessel és 
Dani László üzemeltetési cso
portvezetővel.

Záhonyban kiderült, hogy 
így sem lesznek sokan a 
konyhán. Mert gondoljunk 
csak bele: nem kis dolog egy
szerre sokszáz vagy ezernél is 
több emberre főzni! Burgo
nyát tisztítani, húst darabolni, 
tésztát dagasztani, mindent 
előkészíteni, főzni, tálalni, mo
sogatni, hulladékot takarítani 
stb. Mindebben semmi kü
lönbség nem volt a helybeliek 
és az érkezettek között. Sőt, 
az utasellátósok örültek, ha 
segítségükkel a MÁV üzemi 
konyha dolgozói némi léleg
zetvételhez jutottak, a meg
növekedett vendégser-Tg étkez
tetési színvonalának visszaesé
se nélkül. •

— Jó volt ez a találkozás
és ismerkedés — mondta T5*h 
István műhelybizottsági tit
kár, miután az utasellátósok 
visszaérkeztek a Délibe. — 
Jól összebarátkoztunk, s az 
együtt végzett munka közben 
a szakmai tapasztalatok, mun
kamódszerek átadásával is 
kölcsönösen kisegítettük egy
mást. Felejthetetlen élmény
ben volt részünk például, 
amikor szakavatott kísérőkké^ 
betek a -záhonyi a ír
rakókörzet életébe, s tapasz
talhattuk az ott dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek állandó javítására irá
nyuló gondoskodást. Az első
osztályú szállodának is beil
lő vasúti laktanyájával, szám
talan új épületével és más lé
tesítményeivel, nem utolsósor
ban szédületes munkatempó
jával Záhony mély benyomást 
tett ránk. . .  Szeretnénk meg
hívni ott megismert barátain
kat a Déli pályaudvarra 
újabb tapasztalatcsere céljá
ból,, ehhez azonban az kelle
ne, hogy a három éve elké
szült konyhánkat végre üzem
be helyezhessük. Egyelőre 
persze nem tudjuk, hogy az 
ígérgetések mikor válnak va
lósággá . .  •

Köszönet és elismerés
A Déliben jó érzéssel nyug

tázták a záhonyi szb-titkár, 
Verba Ferenc elismerő szavait, 
midőn értékelte és megkö
szönte a kapott segítséget, 
amit az ország más tájairól 
Záhonyba sereglett vasutasok, 
köztük a budapesti utasellátó
sok Mező Imre, Kállai Éva, 
Petőfi Sándor, Asztalos János 
és Budapest szocialista brigád
ja nyújtott.

— Máskor is szívesen jö
vünk, ha rendkívüli feladatok 
elé kerültök — így búcsúztak 
valamennyien.

K. J.

LEVÉL A VASÚT SZERVEZETT DOLGOZÓIHOZ
Szakszervezetünk központi vezetősége 

örömmel és megelégedéssel vette tudo
másul, hogy a záhonyi átrakókörzet dol
gozóinak megsegítésére mozgósító felhí
vás kedvező fogadtatásra talált a vasuta
sok, mindenekelőtt a szocialista brigádok 
tagjai körében. Karácsony és újév között 
— hat napon át — mintegy 1200 önkén
tes jelentkező vett részt a debreceni, a 
szegedi, a miskolci és a budapesti igazga
tóság területéről az átrakókörzet munká
jában.

Ennek a közös megmozdulásnak ered
ményeként elmondhatjuk, hogy az elmúlt 
esztendő eredményesen zárult, sikerült az

1977-es esztendő áruszállítási feladatait 
teljesíteni, jó alapot teremtve az 1978-as 
év indításához.

A példamutatóan zárult akció után 
mind a vasutasok szakszervezetének köz
ponti vezetősége, mind a magam nevében 
ezúton is kifejezem köszönetemet és elis
merésemet a nagy munka valamennyi 
résztvevőjének, s azoknak is, akik a fel
híváshoz csatlakozott munkatársaik he
lyett, az ő távol létükben saját szolgálati 
posztjukon helytálltak.

Koszorús Ferenc 
főtitkár

A vasút 1077. évi fejlődése 
a beruházási tervek tükrében

Végleges adatok még nem állnak rendel
kezésünkre, de az eddigi elemzések 
alapján már szinte biztos, hogy az 

1977. évi beruházások műszaki és pénzügyi 
teljesítését pozitívan értékelhetjük.

Jelentős eredménynek könyvelhetjük el, 
hogy az 1978. január 1-én életbe lépett MÁV 
Beruházási Utasítás-előírásai már a gyakor
latban is éreztették hatásukat Egyszerűbb, 
de alaposabb lett a beruházások előkészíté
se, kevesebb beruházást indítottunk hiányos 
tervdokumentációval, tovább szilárdult a 
pénzügyi fegyelem. Az új, induló beruházá
sok további korlátozásával meggyorsultak a 
folyamatban lévő beruházások. Pozitívan 
éreztette hatását az a szervezeti változtatás 
is, amely szerint a jelentős beruházások le
bonyolítását az 1977. január 1-től működő 
MÁV Beruházási Irodához centralizáltuk« 
Az éves feladatokhoz való időbeli felkészü
lést segítette az is, hogy még 1976 végén ki
adásra került az 1977. évi beruházási terv. 
A tervben előírt beruházási feladatok meg
valósítására mintegy 7,3 milliárd forint állt 
rendelkezésünkre. Ebből 3,7 milliárdot a vas
úti közlekedési hálózat fejlesztésére, 2,3 mil
liárdot vasúti járművek beszerzésére és va
lamivel több mint egymilliárdot egyéb vál
lalati beruházásokra fordíthattunk.

A vasúti közlekedési hálózatfejlesztés ke
retében a legnagyobb összeget — több mint 
kétmilliárdot — a vasúti pálya korszerűsí
tésére költöttünk. Ez lehetővé tette 330 km 
hosszú vágány korszerűsítését és 480 csoport 
kitérő cseréjét. A megvalósult feladatok kö
zé sorolhatjuk — többek között — a Cegléd 
—Abony, Székesfehérvár—Komárom, Bp. 
Kelenföld—Bicske, Szajol—Debrecen, Bala- 
tonederics—Keszthely, Zalaegerszeg—Lenti, 
Szeged—Hódmezővásárhely, Szerencs—Me
zőzom bor és Felsőzsolca—Hemádnémeti
állomások közötti vonalszakaszokon elvég
zett pályakorszerűsítéseket

a  pályakorszerűsítési program teljesítése 
y i  jelentős eredmény, hiszen a vasúti pá

lyák nagyobb tengelynyomásra és se
bességre való átépítése nemcsak biztonsági 
kérdés, hanem lehetővé teszi a korszerű 
vontató járművek és nagyobb raksúlyú te
herkocsik jobb kihasználását is. Ezt a célt 
szolgálta a nagy forgalmi ipartelepek — 
mint például a Szolnoki Vegyiművek, a Sár
vári Cukorgvár stb. — iparvágány-hálózatá
nak korszerűsítése.

A villamosításra 135 millió forintot fordi- 
tottunk, és ' 1977-ben már nagyobb ütemben 
folytattuk a Budapest—Kelebia közötti nem
zetközi fővonal villamosítását. Eddig 50 
km-es szakaszon épült meg a villamos fel
sővezeték.

1977-ben is sok gondot okozott a vasúti 
szállítási kapacitás szűk keresztmetszeteit 
jelentő csomópontok és állomások korszerű
sítése. Köztudott ugyanis, hogy az áremelke
dések hatásaként legnagyobb mértékben az 
állomások fejlesztésére előirányzott összege
ket kellett csökkentenünk. Így erre a célra 
csak 830 milliót fordíthattunk. Emiatt nem 
tudtuk csökkenteni azt a feszültséget, amit 
a vonalakon jelentkező többletkapacitás és 
egves csomópontok, rendező-pályaudvarok 
szűk keresztmetszete okoz.

A csomópontok között első helyen szere
pelt a záhonyi átrakókörzet fejlesztése, ahol 
jelentős üzembehelyezésekre került sor: 
Eperjeskén a „C”  darusnyaláb, Fényeslitkén 
az új „üreskocsi” -rendező pályaudvar. Zá
honyban a bővített kultúrház került átadás
ra. Folytattuk — bár nem kielégítő mérték
ben — a Bp. Déli pályaudvar, Debrecen és 
Eger állomások korszerűsítését. Megtörtént 
Gvoma állomás felvételi épületének korsze
rűsítése és számos helyen (Romhány, Nyír
bátor, Haldúhadháza, Celldömölk stb.) szi
lárd burkolatú rakterületeket létesítettünk. 
Szombathely állomáson üzembe helyeztük a 
korszerű vontató járműveket kiszolgáló 
1500 köbméteres olajtároló berendezést.

A vasúti hálózatfejlesztés kiemelt feladata 
volt a biztosítóberendezések és a távközlő

hálózat korszerűsítése, valamint a vasút— 
közút szintbeni kereszteződések sorompóval 
történő biztosítása. A biztosítóberendezések 
fejlesztésére közel 300 millió forintot költőt£ 
tünk. Megvalósult 130 km vonali térközbiz
tosító berendezés és 10 állomáson korszerű 
biztosítóberendezés, 80 helyen pedig önmű
ködő sorompó épült Biztosítóberendezés 
létesült Bp. Kelenföld—Szabadbattyán, Por
pác—Répcelak, Vámosvölgy—Ludas, Nagy
út—Füzesabony állomások között, valamint 
Rákosrendező. Budaörs, Ludas, Makiár, Cég- 
lédbercel-Cserő állomásokon.

T ávközlő berendezésekre 140 milliót fpr- 
ditottunk. Említésre méltó a Győr— 
Hegyeshalom állomások között meg"* 

épített és üzembe helyezett kábelösszékötte- 
tés.

A vállalati és egyéb állami beruházások 
keretén belül egyik legfontosabb feladatunk 
volt a szociális, munkavédelmi és egészség
ügy! beruházások terv szerinti teljesítése. 
Szociális és munkavédelmi beruházásokra 
180 milliót költöttünk és — többek között — 
üzemelésre átadtuk a ferencvárosi munkás- 
szállót, Balassagyarmaton öltöző-mosdót, 
Püspökladányban vontatási szociális épüle
tet. Kiskunfélegyházán szociális létesít
ményt, Füzesabony állomáson öltöző-mosdót 
és üzemi konyhát. 1977-ben üzembe helyez
tük a Budakeszi Rehabilitációs Intézet nő
vérszállását, Balatonfüreden pedig a szív- 
szanatóriumot.

Az üdültetési, kulturális, sport és gyermek
jóléti célokra fordított 78 millióból folytat
tuk a balatonboglári vállalati, üdülő, a bala
tonkenesei gyermeküdülő, a nagykanizsai 
sportcsarnok és a Landler Jenő Járműjavító 
Üzem kultúrotthonának építését.

Az elmúlt évben — hosszas huzavona után 
*— meggyorsult a kelenföldi szakközépisko
la és kollégium kivitelezése, és év végére 
sor került a részleges üzembehelyezésére is.

A vállalati beruházások között jelentős 
helyet foglal el a járműjavító üzemek fe j
lesztése.

Nagy összeget — 400 millió forintot — 
fordítottunk a nehéz fizikai munkák 
gépesítésére. Legjelentősebb tétel ezen 

belül a pályaépítés gépesítésé.
A vázlatos felsorolásból is kitűnik, hogy 

1977-ben állóeszközeink fejlesztését illetően 
jelentős a haladás. Á pénzügyi lehetősége
ket viszont nem merítettük ki teljesen, több 
beruházásnál nem lehetünk elégedettek a 
kivitelezés ütemével sem. A Déli pályaudva
ron éotírÓ’ Számítástechnikai Központ nem 
kielégítő ütemű építése miatt például még 
nem sikerült üzembe helyezni a 200 millió
nál nagyobb értékű R 40-es számítógépeket. 
Nem sikerült csökkentenünk a befejezetlen  
beruházások állományát sem.

1978-ban is legfontosabb feladat, hogy 
minden érőnket a folyamatban levő beruhá

zások mielőbbi befejezésére koncentráljuk, 
és új beruházás kezdésére csak nagyon irir 
dokolt esetben kerülhet sor. Ez továbbra is 
feltétele a beruházási egyensúly megterem
tésének. Elengedhetetlen feladat a beruhá
zási folyamat megvalósítási részének opti
mális szervezése Is. A beruházások megvaló
sítása, során a szervezettség az átgondolt és 
minden részletében elemzett beruházási te
vékenység egyik legfontosabb kelléke. Ez 
biztosítja az egyenletes munkát egész éven 
át. Ez teszi lehetővé a gyakran előforduló 
év végi „hajrá”  kiküszöbölését.

A z egyenletes beruházás! munka feltéted 
le viszont a jobb műszaki-gazdasági 
előkészítés, az igényekhez igazodó ter

vek készítése, amelyek szerényen, a fejlett 
technikához és technológiához, a korszerű 
vasútüzemhez alkalmazkodva időben állnak 
az illetékesek rendelkezésére.

Az 1977 évi tapasztalatok alapján szinte 
minden feltétel adott a hibák kijavításához, 
beruházási tevékenységünk jobbá tételéhez,

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető

Adottság és nézőpont
A vasutasok jövő-
^  beli feladatai

nak mérlegelése köz
ben érdemes elgon
dolkodni három, a 
közelmúltban meg
jelent újságcikken.

„A  vasút több mint 
133,5 millió tonna 
áru elfuvarozásával 
az előző évinél mint
egy 3 millió, illetve a 
tervezettnél másfél 
millió tonnával több 
árut továbbított 1977- 
ben. Idei szállítási 
terve 134 millió ton
na . . .  A  MÁV veze
tői, számítva az eset
leges többletigények
re is, intézkedési ter
vekben 136 millió 
tonna szállítására ké
szülnek fel”  — írta 
a Népszabadság ja
nuár 5-1 száma.

A Lobogóban vi
szont ez áll. Fekete 
Sándor mozdonyve
zető, a Keleti vonta

tási főnökség dolgo
zója nyilatkozata
ként:

„Olyan hirtelen 
nőtték meg a szállí
tási igények, hogy a 
jelenlegi szervezeti 
és technikai adottsá
gokkal éppen csak 
teljesíteni tudjuk a 
feladatokat. Szerin
tem nagy eredmény 
jelenleg elérni, hogy 
egyáltalán menjenek 
a vonatok,"

Ha valaki meglepő
dik ez utóbbi kijelen
tésen, mindjárt job
ban megérti az el
lentmondást, amint 
elolvassa a Népsza
badság karácsonyi 
számában két ferenc
városi mozdonyveze
tő̂  apa és fia —

vagyis Berényiék — 
türelmetlen hangú 
kijelentését:

„Tessék elképzelni, 
mit jelent fél nap 
alatt 30—40 kilomé
tert haladni olyan 
villanymozdonnyal 

vagy dízelgéppel, 
amely addig 90—100 
kilométerre is el
vontatná a szerel
v én y t.,. Sehogy nem 
fér a fejünkbe, mi
képp lehetséges be
érni nálunk 15—20 
kilométeres átlagse
bességgel . . . ”

Nem titkolom, sok 
ezer vasutas, társam
mal együtt én is val
lom Berényiék néze
tét, s nagyon sok
szor vagyunk elége
detlenek teljesítmé

nyeinkkel, de főkép
pen hatékonysági és 
költséggazdálkodási 

eredményeinkkel. A 
M A v technikai fel
szereltsége sokat ja 
pult, és javul ezután 
Is, ám kétségtelen, 
hogy a munka szer
vezése, egyes munka
társak viszonya a 
megnövekedett fel
adatokhoz ugyancsak 
sok változtatást kí
ván.

A Berényiék által 
megfogalmazott ten^ 
niakarással, a hibák 
konkrét megnevezé
sével és kiiavitásá- 
vcl. szolgálatunk le- 

i hető legpontosabb el* 
végzésével kell a még 
jobb eredmények ki
vívására töreked
nünk, Kizárólag ez 
az út vezet egyéni 
boldogulásunkhoz is. 

Pozsonyi Tibor, 
mozdonyvezető
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Az előszállítás tapasztalatai Szolnokon
Egyezség három nagyvállalattal +  A  hét végén csökken

Nyugdíjba vonuló vasutasok 
helytállásának elismerése

a teljesítmény +  Tavaly ötezer konténer +  Több 
az egységrakománnyal érkező vagon +  Komplexbrigádok

Mit csinál év elején az állo- 
másfőnök kereskedelmi helyet
tese? Erre a kérdésre kerestem 
választ Szolnokon, amikor 
meglátogattam Lauer István 
kereskedelmi állomásfőnök- 
helyettest. Asztalán a Közleke
dési Közlöny legújabb száma. 
Éppen egy felhívást olvas, 
amely előnyös feltételeket ajánl 
azoknak a vállalatoknak, ame
lyek nem az őszi csúcsforga
lomban, hanem folyamatosan 
szervezik meg a szállítást. A  
rendelkezés elsősorban az első 
negyedévben ígér kedvez
ményt a szállíttatóknak, ha 
igénybe veszik az „előszállítá
si”  lehetőséget. Ez nem új 
kezdeményezés.

—  Tavaly pár ezer tonnával 
sikerült túlteljesíteni a szállí
tási terveinket — mondja 

'v<raer István. A  sikerhez az 
is Hozzájárult, hogy az év ele
jén felkerestük a legnagyobb 
szállíttató vállalatokat, és 
megbeszéltük, hogy mikénoen 
segíthetünk egymásnak. 1977- 
ben három nagyvállalattal kö
töttünk egyezséget: a megyei 
Állami Építőipari Vállalattal, a 
Vízügyi Igazgatósággal és a 
KPM Közúti Igazgatóságával. 
Az első kettővel sikeres volt az 
együttműködés az elő
szállításban. Sajnos, a Köz
úti Igazgatóság nem tudott szót 
érteni a partnereivel, ezért jó
akaratuk ellenére sem sike
rült teljesíteni az előszállítási 
vállalásukat. Ebből levonha+ó 
az a tanulság is, hogy az elő
szállítás sikeréhez nem elég 
a MÁV és egy nagyvállalat öaz- 
ezefogása. A vállalatnak a ko
operációs cégekkel is össze 
kell hangolni ezt a munkát.

—  Melyek azok a vállalatok, 
amelyek az idén is jó  partne
rek lehetnek az év  eleji szál
lításban?

—  A  MÁV bővítette azok
nak az áruknak a körét, ame
lyekre érvényes az előszállítási 
kedvezmény.

Bizonyára kihasználja a jó 
lehetőséget a szolnoki Tisza- 
menti Vegyiművek és a Beton- 
elemgyár is. Természetesen a 
tavalyi partnerekre 1978-ban is 
számítunk.

A  kereskedelmi főnökhe
lyettes feladata a vasút belső 
ügyeinek szervezésén kívül a 
vállalatokkal történő jó  kap
csolat megteremtése is.

—  Érdemes megjegyezni — 
folytatja Lauer István —, hogy 
az előszállítással kapcsolatos 
intézkedéseket jövőre már de
cember elején kellene közzé
tenni. Akkor talán nem fordul
na elő az, ami most. Az év első 
hetében ugyanis szinte szüne
telt a vagonigénylés. A válla
latok jelenleg is csak ismer
kednek a kedvezmény nyújtót- 
ta lehetőségekkel. A  vállala
tok az átlagos napi kocsiigény
lésnek még január közepén is 
csak a felét kérték. Sokat se
gítene az, ha minden fuvaroz
tató már decemberben fel
mérte volna, hogy mit és 
mennyi árut akar szállítani 
1978-ban.

A  szállítási tervek teljesíté
sét nagymértékben befolyá
solja az, hogy a vállalatok ho
gyan végzik a ki- és berako
dást. Különösen szombaton és 
vasárnap csökken a teljesít
mény.

—  A  hétvégi rakodás meg
szervezését állandóan kérjük 
a vállalatoktól. A  Tiszamenti 
Vegyiművek például egész év
ben éjjel-nappal rakodik. Ezt 
teszi a Szolnoki Cukorgyár is, 
de csak a kampány idején. A  
Betonelemgyár megtalálta az 
ösztönzési lehetőséget arra, 
hogy munkásai vasárnap is 
szívesen rakodjanak. Vasárna
ponként 15—-20 kocsival több 
árut raknak be, mint hétköz
nap.

— A  vállalatok többsége 
még mindig sok kocsiállás- 
pénzt fizet. Milyen tapasztala
tokat gyűjtött az elmúlt hóna
pokban?

—  A z év  utolsó négy hónap
jában készítettünk erről fel
mérést. A  szolnoki papírgyárat 
említeném, mint jó példát. 
Négy hónap alatt nem fizettek  
kocsiálláspénzt. A  legtöbb 
gond az Állami Építőipari Vál
lalattal és a Vegyiművekkel 
van. A z előbbi egy-egy va
gonra átlag 50—52 forint, az 
utóbbi 20 forint kocsiálláspénzt 
fizetett.

Szolnokon 1976 júliusában 
indult meg a konténeres szállí
tás. Egy esztendő alatt utolér
ték azokat az állomásokat, 
amelyek már korábban megis
merkedtek ezzel a korszerű 
eszközzel. Tavaly több mint 
ötezer konténert fuvaroztak 
Szolnok és a  különböző körzeti

állomások között. A  legjobb 
„ügyfelük”  a martfűi Tisza 
Cipőgyár. Konténer-kapacitá
suk 90 százalékát veszik igény
be.

Komplex brigádszerződés 
alapján több éve működnek 
együtt a szolnoki vasutasok és 
a 7-es VOLÁN Vállalat kol
lektívái. Egyre több az egység- 
rakománnyal érkező vagon, és 
a rakodólapon szállított áru. 
A  VOLÁN beszerezte a nehéz 
fizikai munkát könnyítő gépe
ket: villásemelőket, darukat. 
Ezek nemcsak a dolgozók 
munkáját teszik könnyebbé, 
hanem gyorsítják a ki- és be
rakodást is. Ugyancsak a 
VOLÁN használja fel a köze
pes konténereket, Martfű és a 
szolnoki teherpályaudvar kö
zött.

A  cél közös: együttes erővel 
kell a népgazdaság által felkí
nált árut vasúton és közúton 
elszállítani.

K. L.

Január 11-én a Vasúti Fő
osztályon ünnepséget rendez
tek a nyugállományba vonult 
vasutasok tiszteletére. Több 
évtizedes munkásságuk elis
meréseként 37 vasutast része
sítettek Vezérigazgatói dicsé
retben. A  megjelenteket Ürö- 
gi József, a Főosztály szak- 
szervezeti bizottságának titká
ra köszöntötte, majd Ácsné 
Varajti Ildikó, a KlSZ-bizott- 
ság szervező titkára (a Ve
zérigazgatóság gazdasági- és 
társadalmi vezetői nevében) 
méltatta a meghívott nyugdíj 
jasok munkáját, érdemeit. 
Utána Gulyás János vezér
igazgató-helyettes ' adta át a 
dicsérő okleveleket és pénz
jutalmat.

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRETBEN

részesült:
Aradi Józsefné, személyzeti nyil

vántartó, Szeged Épület és Híd- 
fennt Főn.; Adám Gábor műve
zető, Jászapáti Vont. Főn.; Bá
lint László rakodómunkás, Ügy
kezelési és Gazd. Hív. ; Budavári 
László vonatkezelő, Miskolc—Ti
szai áll. főn .; Dallos László üve
ges, Szombathely Járműjav. Ü.; 
Fenyvesi Lajos raktámok. Kom-

KELENFÖLDI PILLANATOK

M E G K É R D E Z Z Ü K :

Kire hallgasson a sorompókezelő ?
Kisvárdán már régebben felfigyeltem egy furcsaságra. A  

vasútállomás északi végénél van egy kézzel állítható sorompó. 
Egyik oldalán a város, a lakóházak és a lakosság zöme, a má
sikon a munkahelyek: a szeszipar, az öntöde és a többi gyár, 
továbbá egy új kórház. A  sorompó sokszor félóráig zárva van. 
Előfordult már, hogy a szülő nőt vivő mentőben megkezdődött 
a szülés, mert az nem jutott el a  kórházig. Egy baleseti sé
rült életéért is harcot kellett vívni, 300 méterre a műtőtől. 
A  „túloldali”  gyárak igazgatói dühöngenék a késések miatt. 
Bármilyen korán indiul el otthonról a dolgozó, gyakran fél
órát várhat a lezárt sorompó előtt. Ha nem akar elkésni, át
bújik alatta, de akkor a  lesbenálló rendőr kapja el, nem szól
va a baleseti veszélyről.

Erről már írtam a Lúdas Matyiban. Itt életbevágóan fon
tos lenne egy fénysorompó építése. Sajnos, a  cikknek nem ez 
lett a  következménye.

Legközelebb arra járva bementem az állomásra, hogy 
megtudjam, milyen intézkedés történt. Egy levelet mutatták. 
A  debreceni igazgatóság illetékese figyelm eztette az állomás- 
főnököt és a sorompókezelőt, hogy ne tartsák sokáig zárva a 
sorom pót Anyagi, fegyelmi és egyéb felelősségrevonást he
lyeztek kilátásba.

A  bosszúságot okozó sorompó az ország egyik legforgal
masabb vonalán, Záhony előtt van, ahol sokszor tízpercenként 
jönnek a vonatok. A  szabályzat pontosan előírja, hogy a 
kézi vezérlésű sorompót a vonat érkezése előtt hány perccel 
kell lezárni.

Törheti hát a  fejét a főnöke és a  sorompókezelő, hogy 
miért kap büntetést. A  korai sorompónyitásért, a késői zá
rásért, vagy azért, hogy szabályszerűen cselekednék.

Lesz-e megoldás? A  fénysorompó felszerelése nélkül alig
ha. Az állomáson dolgozók ugyanis nem sokat tehetnek. Első 
a forgalom biztonsága és a balesetek elkerülése. A  hivatalos 
figyelmeztető levél, intézkedés nélkül keveset ér!

Szatmári Jenő István

Gulyás János vezérigazgató-helyettes átadja a  jutalmat Aradi 
Józsefnének, a szegedi Épület és Hídfenntartó Főnökség sze

mélyzeti nyilvántartójának.
(Laczkó Ildikó felvétele) .

P IIIIiiiii

lő áll. főn .; Fövényesi István ál
lomásfőnök, Szikszó áll. fő p .; 
Hártyán! Imre csoportvez., Szé
kesfehérvár Vont. Főn.: Honü Jó
zsef osztályvezető, MÁV Tervező 
Int ; Juhász László osztályvez. h., 
Miskolc Járműjav. Üzem; Kar
cagi Árpád áruirányító, Miskolc 
Tiszai áll. főn .; Kedves Ferenc 
szolgálatvezető váltókezelő, He
gyeshalom áll. főn .; Kiss Ferenc 
állomásvez., Budafok-Háros áll. 
főn .; Kozáry Gábor gazdasági ve
zető, MÁV Kórház és Központi 
Rend. int. ; Kulcsár József csop. 
vez., Debrecen áll. főn .; Láng 
János gőzmozd. v e z , Hatvan 
Vont. Főn.; Leitner Sándor ügy
intéző, Rákospalota—Üjpest áll. 
főn .; Lics Józsefné segédmunkás, 
Nagykanizsa Pft. Főn.; Marton 
Gyula dízelmozdony vez., Tapolca 
Vont. Főn.; Dr. Matheidesz Ist
vánná ügyintéző, KPM Vasúti Fő
osztály; Nagy Klára ügyintéző, 
MÁV Anyagellátási lg . ; Németh

Péter vezénylőtiszt, CelldömŐík ~ 
áll. főn .; Pápai György üzemgaz-? 
dász, Komárom áll. főn ; Plagá- 
nyi István műszaki ellenőr. Bu- • 
daoest Vasútig.; Rabb Ferenc \ 
művezető, Hámán Kató Vont. ■ 
Főn.; Reményi János állomásfő-1 
nők, Kalocsa áll. főn .; Révész v 
Jakab motorvezető, Kaposvár : 
Vont. Főn.; Somogyi István fel- 'A 
építményi munkavez.; Székesfe- ’] 
hérvár Pft. főn .; Szántő Pál laka- ; 
tos, Debrecen Jármüjav. Üzem; ‘  
Szász Albert pályamester, Békés
csaba Pft. főn .; Szűcs János 
mozdonyfűtő. Dombóvár Vont. I 
főn ; Takács Lajos csoportvez., 
KPM Vasúti Főosztály; Urbán 
Gyula vonatvezető, Esztergom áll. 
főn .; Varga Gyula művezető, 
Debrecen Bizt. bér. Fennt. Főn.; 
Varjas! Miklós művezető, D ebre-' 
cen Vont. főn .; Vitovszki János 
jegyvizsgáló, Nyíregyháza áll. 
főn .; Vörös Mária bérelszámoló, j 
MÁV Hídép. Főn.

Munkásgyűlés a Landler jám űjavítóban
Ezekben a hetekben a mun

kásgyűléseken és a szocialista 
brigádvezetők tanácskozásain 
újabb és újabb felajánlások 
születnek az 1978. évi gazda
sági feladatok teljesítésére.

Január 16-án a  Landler Jár
műjavító Üzem kollektívái 
munkásgyűlésen határozták el, 
hogy csatlakoznak a Láng Gép
gyár dolgozóinak versenyfelhí
vásához. A  kocsiosztály mű
helycsarnokában tartott gyű
lést Sebestyén József, az üzem 
pártbizottságának titkára nyi
totta meg, majd Mezei István

igazgató értékelte az 1977. évi 
gazdasági eredményeket és is
mertette az idei feladatokat.

A z igazgató tájékoztatója' 
után Hriágyel Mihály, a Kilián 
György nevét viselő MÁV Ki
váló brigádjának vezetője el
sőként jelentette be elhatáro
zásukat, hogy csatlakoznak a 
Láng-gépgyáriak versenyfelhí
vásához, újabb felajánlásokkal^ 
teszik lehetővé a tervek tel
jesítését.

Ezt követően több szociális-' 
ta brigád képviselője ismertet
te konkrét, termelést segítő 
felajánlásait.

A z igaz! „nagy tél”  eddig 
még az idén is elkerült ben
nünket, ám a szabadban dolgo
zó vasutasok munkája — köz
tük a pályamunkásoké — így 
sem irigylésre méltó. Ezt érzé
kelteti két felvételünk, amely 
Budapest—Kelenföld állomá
son készült

A ferencvárosi pályafenn
tartási főnökség XV-ös pálya
mesteri szakaszának aranyko
szorús, Zrínyi Miklós szocia
lista brigádja gondoskodik a 
behavazott váltók takarításá
ról, az alkatrészekre fagyott 
jég olvasztásáról. Munkájuk 
nélkül lehetetlen volna a for
galmat zavartalanul lebonyolí
tani.

A  szabadban végzett munka 
közben jólesik a forró tea.

(Tenta György felvételei.)

K O P O G Ó  B ILLENTYŰK

Óránként huszonnyolcezer leütés
Gyorsan tekeregnek a pa

pírkígyók a fiatal nők fürge 
mozdulatai nyomán. A  terem
ben nem hallani mást, csak a  
billentyűk „zenéjét”  és a  pa
pír suirogását.

A  MÁV Számítástechnikai 
Üzem adatrögzítő üzemegysé
gében járok. Sztanó József 
üzemeltetési osztályvezető és 
Bölcskei Lászlóné csoportveze
tő kísér. Amíg végigmegyünk 
a három munkateremben, > a 
dolgozók kezét figyelem. 
Gyors mozdulataikat a szem 
alig tudja követni.

-— A múlt év végén ver
senyt rendeztünk az üzem öt
venéves fennállása ‘ isztrxeté- 
re — mondja Sztanó József. 
— Egyes feladatoknál már há
zi normák alakultak ki, ezért 
kíváncsian vártuk, mi les/ a 
felső határ. Eddig egy óra 
alatt tíz-tizenkétezer leütést 
végeztek. Ebben a munkafá
zisban 1963-ban negyvenöt 
perc alatt 15 600 leütés volt 
a legjobb eredmény. A mosta
ni döntőbe jutottak mindegyi
ke 21 ezer leütésen felüli ered
ményt ért el. Ez önmagában 
is nagy teljesítmény.

Bölcskei Lászlóné is elége
dett a verseny után. Szerinte 
az is segítette a ’'szép teljesít
ményt, hogy itt mindig jó  a 
hangulat.

Még fiatalon, legtöbbször a 
nyolcadik általános iskola el

végzése után kerülnek hoz
zánk — folytatja Bölcskei 
Lászlóné, mindenki Hugi né
nije. —  Megszeretik ezt a 
munkát és maradnak. Egy 
ügyes kezű lány vagy asszony 
megkeresi itt a háromezer fo
rintot is.

Erika, azaz Sipos Mihályné 
az egyik győztes. Figyeltem a 
kezét. Könnyedén megtámasz
totta a gép oldalához és für
gén ütötte a billentyűket. így 
gyorsabban megy.

— Nincs ebben semmi kü
lönös —  magyarázza. — A 
győzelem engem is meglepett. 
Ügy indultam, hogy nem ve
szítek semmit, ezért voltam 
nyugodt. Az persze jólesett, 
hogy győztem, és otthon is 
nagyon örültek neki. Jól jött 
az első díjjal járó ezerötszáz 
forint is.

Erika magas, szőke fiatal- 
asszony. Rendíthetetlen nyu
galma sokszor irigylésre mél
tó. Talán ennek köszönhető, 
hogy a régi dolgozók elől el
vitte a pálmát. Ő még csak 
néhány éve van az üzemben, 
de ezzel a győzelemmel fel
hívta magára a figyelmet.

— Férjem Dunakeszin dol
gozik, a galvanizálóknál. Fel- 
sőgödről járunk be 'dolgozni. 
Alig két hónapja esküdtünk. 
A közgazdasági technikum 
második osztályos ranulója 
vagyok. A  szakma fortélyait

Somlai Károlynétól sajátítot
tam el.

A  pici, törékeny Éva, Hárs
falvi Mihályné szintén első 
lett. 4 zt mondják róla, őste- 
hetség. Az  általános iskola 
befejezése után azonnal itt 
helyezkedett el, s mór hat 
éve az üzem dolgozója. Min
dig gyors és pontos.

—  Nálunk a teljesítmények 
mérhetők, ezért ösztönző bé
rezési rendszert alkalmazunk 
—  tájékoztat Sztanó József. — 
A  borítékban tehát rendsze
rint annyi van, amilyen és 
amennyi munkát végeznek 
dolgozóink.

Évát fodrász pályára sze
rették volna küldeni a szülei.

—  Nagy volt a megdöbbe
nés, amikor nem választottam 
az apu szakmáját —■ mondja 
nevetve. — Nem bántam meg, 
mert én is keresek annyit, 
mint egy fodrász. Egy ismerő
sömtől hallottam erről a mun
káról és eljöttem körülnézni, 
aztán itt is maradtam. A 
nyolcadikban négyes rendű 
voltam, mégsem tanultam to
vább. A munkám mellett két 
év alatt elvégeztem a gimná
ziumot is.

Éva Ceglédbercelről jár 
dolgozni. A  bejárás mellett is 
jut azonban ideje olvasni, ta
nulni, színházba, moziba tér
ni. S ha arról van szó. hogy a 
Déli pályaudvaron kocsimosást

vállal a brigád, akkor ott is 
megtalálható a kedves, töré
keny termetű fiatalasszony. 
De ott van ő minden közös 
programon: névadón, kiállítá
son, télapóünnepségen is.

— Kedvenc időtöltésem 
egyike a kézimunka. Ezen be
lül is a hímzés. Nem is olyan 
régen egy kézimunkakiállítást 
rendeztünk, ahol szebbnél 
szebb darabokat mutattunk 
be. Az enyém is közöttük volt

Éva nem álmodozó típus. 
Gyorsan dönt, gyorsan mor
dul, de sohasem megfontolat
lanul. Egy óra alatt a giiőzté% 
sek több mint 28 ezer leütést 
végeztek. Szinte hihetetlen. 
Azt mesélik, hogy az egyik 
versenyző nem tudott Éva 
mellett dolgozni, r o e i  őt is 
lenyűgözte villámgyors tem
pójával. A  versenybizottság 
tagjai —  noha nagy örömmel 
figyelték — a percek múlásá
val egyre inkább aggódni 
kezdtek. Nem tudták, hogy ele
gendő lesz-e Évának a papír, 
A  tekercsen éppen hogy ma
radt egy kevés szalag, amikor 
az állj vezényszó elhangzott, j

A  száztíz dolgozó közül 
nyolcvanén jelentkeztek ver
senyre —  mondja büszkén az 
üzemeltetési osztályvezető. — 
A döntőbe huszonnégyen ju
tottak. Minket is megleoett a 
magas leütésszám. Pedig né
hány kiváló képességű dolgo
zónk nem is versenyzett.

A győztesekkel történt be
szélgetés során egy jó  kol
lektíva életébe pillanthattam 
be. A verseny szervezői és 
résztvevői megérdemlik a di
cséretet. Mindenkinek hasznos 
vetélkedés v o lt . . .

(szalai)
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Gondos előkészítés után

Mezőhegyesen véget ért a szezon
A munka Jó szervezésével tűntek k i a vasutasok
Január 20—25-e között a 

Mezőhegyest Cukorgyárba is
is. Ezt igazolja többek között, 
hogy a késett kocsik miatt a

beszállították az utolsó vagon gyár által fizetett kocsiállás*
répát Ezzel végétért egy 
hosszú, mozgalmas szezon. 
Czikóra Sándor állomásfőnök 
erről a következőket mondot
ta:

— Ilyen szervezetten, mint 
ebben a szezonban, még soha 
nem dolgoztak a feladó és a

pénz összege csupán novem
ber 1. és 10. között — tehát 
a legerősebb napokban — 
490 000 forinttal volt kevesebb, 
mint egy évvel korábban. 
Ugyancsak a jó szervezés ered
ményeként a gyár feladási

répafogadó állomások. Ezt el- forgalma is nagymértékben
sősorban a cukorgyárral kiala
kított jó kapcsolatnak és a 
különbőzé szolgálati ágak 
egységes, összehangolt munká
jának tulajdonítom. A  sike
res felkészüléshez tartozott, 
hogy a gyár vezetői és a vas- 
útigázgatóság illetékes osztá
lyai idejekorán egyeztették a 
feladatokat és részletesen meg
határozták a tennivalókat. 
Megállapodtunk például ab
ban, hogy az egyik legjelentő
sebb réparakodóhely, Székku
tas és Mezőhegyes között for
davonatot közlekedtetünk, 
amely hozza a rakott és viszi 
az üres kocsikat.

Mezőhegyesen egyébként 
szeptember 6-án kezdődött a 
szezon, s azóta szüntelenül ér
keztek a répával rakott sze
relvények. A  mezőhegyes! ek 
mintegy 5000 vagonban 160 000 
tonna répát fogadtak. Ez a 
mennyiség több mint 20 000 
tonnával meghaladja az elő
ző év hasonló időszakának 
teljesítményét

— Nagymértékben javult a 
cukorgyár rakodási készsége

nőtt, hiszen év végéig 15 000 
tonna cukor, 5300 tonna szá
raz- és 32 000 tonna nedves
szelet hagyta el a gyár terü
letét.

A répa- és cukorszállítás 
zavartalansága jó  hatással 
volt az állomás munkájára, 
hiszen a mezőhegy esi vasuta
sok — a létszámhiány ellené
re — évi tervük valamennyi 
mutatóját túlteljesítették. 
Nagy segítséget jelentett szá
mukra, hogy október 1-től a 
tolatás könnyítésére, illetve 
gyorsítására egy M—32-es so
rozatú dízelmozdonyt kaptak. 
Ezáltal a tervezett 2,05 norma
óra helyett átlagosan 1,99 óra 
alatt állították be a kocsikat 
a rakodóhelyekre.

— Az okosan, gördüléke
nyen szervezett munkából mi 
is „profitáltunk” — egészítette 
ki az állomásfőnök tájékozta
tóját Virág László, a vonta
tási főnökség vezetője. — 
Terveinket teljesítettük és 
mintegy 140 000 forint értékű 
üzemanyagot takarítottunk 
meg.

(gellért)

KIKERÜLNI BUDAPESTET!

Egyre több az „eltérített” vonat
Céltudatos forgalomszervezési és hálózatfejlesztési törekvések

a szegedi vasútigazgatóságon
A XI. pártkongresszus határozata fő feladatunkká rülni, mihelyt a dél-dunai te- 
** tette belső tartalékaink feltárását, eszközeink jobb rület ipari fejlődése ezt sür- 

kihasználását, az önköltség csökkentését, a termelő geti. 
folyamatok korszerűsítését, és azt, hogy mindennek ér
dekében gyorsabb haladást érjünk el az üzem- és mun
kaszervezésben. E határozat végrehajtása nyomán az 
elmúlt időszakban a vasút számottevően fejlődött, de 
további tennivalóink közé kell sorolnunk ezután is a 
személy- és áruszállítás feltételeinek javítását, a szál
lítókapacitás bővítését.

Újabb „szűk  
keresztm etszet”

Ö sszh a n g és folytonosság
.Az üzemviteli feladatok kö- ximumot, s  a vonatforgalom 

zül az egyik legfontosabb cél- ilyen körülmények között már 
kitűzésünk az elegytovábbítás igen érzékeny a zavarokra.

megszervezésével és gépát
csoportosítással kell javítani a 
munkát.

A kis tengelynyomásű kecs
kémét—fülöpszállási vonalat
ugyancsak jobban kell kihasz
nálnunk a hálózatra ntnezedő 
szállítási feladatok érdekér 
ben. Ennek egyik módja, 
hogy M 41-es dízelmozdo
nyokat vegyünk igénybe a só*

A  közelmúltban átépített 
Dombóvár — Bátaszék — Kis
kunhalas közötti vasútvonal
nagym érteiben tette lehetővé d ^ vo^alokiov&bbn^&hoZ Ez-
»  - P^ o ™ VarP által elérhetjük, hogy Duna-mentesítését, mivel 1976 már- _ /  . .
«tusa óta a Dél-Dunántúl és v£ 5?- S za^ zen tm á rton tér- 
a Dél-Alföld áruinak kicseré- sé?ébe?  fela^ o t sóderkulde- 
lése — az élő és a romló kül- mények ne Kiskunhalason át,

gyorsítása hatékonyságának Nehezíti a helyzetet a pályák demé ek kivétélével -  ezen hanem a kevésbé kihasznált 
fokozása Olyan «Intézkedések- műszaki ál apota Is, hiszen a a valrtftvonalon bonyolódik le. fülöpszállás-kecskeméti dél-
re van tehát szükség, amelyek vágányzárak és a lassújelek Az 1976-ban szerzett tapasz- ta—kiskunfélegyházi útvona-elsődleges célja, hogy bizto- miatt sok az időveszteség. ol,_ i ón 7Q77 február- >__ i . . . .  . .  . ,
sítsa a szállítás folyamatában Gond az is, hogy kevés két- . . . . .  . .  hhp eipnuárnmiafnknt ussana^ rendeltetési he-
döntő szerepet játszó ténye- vágányú vonalunk van. Mind- °sikeTÜl^ e l t e r e l n i  budapesti lyükre*
zők összhangját és folytonos- ebből adódik az alacsony uta- férséobőZ vagyis Dombóvárról A  forgalmi kapacitás bőví-
ságát, mégpedig a vasút egyes zási sebesség és a lassú elegy- záh * vbl  ¡uetve Záhonyból tésére Kiskunhalas és Félegy-
berendezéseinek elavultsága mozgás. Dombóvána nem B ^ a ^ t e n  háza térségében műszakfej-
és a szinte állandósult — Ku- a. MÁV V. ötéves terve hanem a ceglédi deltává- lesztési intézkedések is szük- 
lönböző okokra visszavezet- reálisan számolt e  nehézsé- gány érintésével Kiskunfélegy- ségesek. Tudvalevő, hogy a 
hető — kapacitáshiány elle- gekkel, s ezek figyelem bévé- házán keresztül közlekednek két állomás közötti vonalon 
n^re- telével előírja a hálózati mun- a vonatok. S természetesen kevés lehetőség van a vona-

Jól tudjuk, hogy a nagy ren- ka javítását. Mindnyájunk Fényeslitke és Szolnok álló- tok találkozására, illetve k£- 
dezópályudvarokon nincs ele-  helytállásán múlik, hogy más sem Budapesten át küldi resztezésére. Ezért Galambos 
gendő irányvágány, kevés az 1980-ig a vonatfeloszlatások és a Dombóvár átmenetű ele- ős Harkakötöny állomásokon 
elegy feldolgozásához igénybe a géprevárások arányát 3—5 gyet. meghosszabbítjuk az I. számú
vehető ember. Ezen aligha tu- százalékkal, az állomási kocsi- „ for«a.  vágányt, hogy azokon egy-egy
dunk változtatni. A  vasút má- tartózkodási időt 4 -6  az egy ,  átterelése következtében vonat megosztás nökül elfér- 
stk jellemzője, hogy a forga- késett személyvonatta jutó Kiskunhalas és Kiskunfél- 3en' * ? v?bh‘  * *
lom döntő része a Budapest- fajlagos késési időt 25, a sze- fővrmainn megállóhelyet állomássá szer
től kiinduló és az országhatár mélyvonatok zsúfoltságát 10, k .t ¡jiiom^nn ü  le- vezni. Ezáltal a vonal leghosz-
felé sugárvonalban húzódó fő- a határállomási tartózkodási szabb állomásközében egy
■vonalakon bonyolódik le. időt 5—7 százalékkal csők- , . if __ _ Vftnni a újabb vonat jelentő szolgálati
Ezért egyes vonalaink kihasz- keríthessük. Javítani kell a szegedi vasútigazgatóság egyik helyet létesítünk így lehetőség

PÉLDAMUTATÓ BRIGÁDOK

Ritka az ittasság 
a „borállomáson‘

náltsága megközelítette a ma- tehervonatok menetrendszerű-  keresztmetszete’’ lett nlh^k a vonatok keresztezésé-
légét is. Az irány- és a köz- g g p - g y  ltt bonyolódik le re' “ V ? v l ! f  ¡ Ö p B  
veUen vonatoknál „26 a Jotató zihony - kelebiai tranzitkor- H»rkakötö.ny áUomá-
Hl — to W1— , jLfc. . . .  . . sok között a menetidők róvi-

K d ű l j e n e k ,  s a vonatok sűrűb- Kulonösen nehéz Kiskunhalas . követhessék, eavmást állomás helyzete, elsősorban öen Követhessek egymást.
az átmenő vonatok szempont-

Delta-
és irányvágányok

Ha vasutas körökben szóba 
kerül Budafok-Háros neve, 
szinte óhatatlan, hogy kétértel
mű mosoly kíséretében el ne 
hangozzék a megjegyzés: „Bor- 
állomás” A megjegyzést tevő 
ezzel azt szándékozik kifejez
ni, hogy a világhírű budafoki 
borpincéket kiszolgáló állo
máson a „nyomtató lónak” 
nincs bekötve a szája. Hiba 
lenne ezt elhallgatni.

Húsz vállalat 
ia a munkátadj

Az állomás gazdasági és 
mozgalmi vezetői sem kertel
nek. Kocsis Imre kereskedelmi 
állomásfönök-helyettes, Danka 
Dénes párttitkár és Mészáros 
István szb-titkár maguk teszik 
szóvá: dolgozóik gyakran ke
rülnek olyan helyzetbe, — leg
többször akaratlanul —, hogy 
borhoz jutnak. Legnagyobb 
szállíttatójuk, a Borgazdasá-

A  nagyforgalmú állomás 
1977. évi kocsifeladási és -le
adási tervét túlteljesítette. A  
feladási kocsik száma tavaly
16 711 volt, hat százalékkal 
több, mint az előző évben. A  
leadós pedig meghaladta a
17 600 kocsit. *

A gazdasági mutatók kedve
zőek, terveiket élüzemszinten 
teljesítették. Érdemes megem
líteni a kocsikihasználást, 
amelyet 102 helyett 103,8 szá
zalékra, a szállítási tonnater
vet pedig 101,2 helyett 101,8 
százalékra teljesítettek. Az ál
lomás engedélyezett létszámá
ból, amely 91, huszonkilencen

indulhatott rendeltetési helyé
re. Hasonló módon segítették 
a Hungária Műanyag feldolgozó 
Vállalatot is abban, hogy no
vember 7-ig elszállíthassa a 
Szovjetunióba az egész évi 
PVC-padló exportot.

Kelenföld is 
számíthat rájuk

Az állomáson kezdetben ne
hezen bontakozott ki a szocia- 
listabrigád-mozgalom. A  ke
reskedelmi dolgozók három 
brigádja, a Táncsics, a Petőfi, 
valamint a Kossuth évek óta

gok Export Vállalata, ismer- , s . űK . 0 —— r—,? . .  , _ „ __ ___ ... «... közben ezt a munkát nem tud-tebb nevén a Hungarovin. Kü- ■ -----------------------------------------
lönböző üzemei a rendkívül

hiányoznak. Ezt tíz kirendelt eredményesen dolgozott, csak 
dolgozóval próbálják ellensú
lyozni.

Az állomás nagykiterjedésű 
iparvágány-hálózata rendkívül 
nehéz munkát ró a dolgozók
ra. Iparvágányaikon éjszakán
ként 20—30 kocsit állítanak át.
Tolatószolgálatuk nagy részét 
az átállítások kötik le. Nap

szerteágazó Budafoki pince- 
rendszerben hol ide, hol oda 
kémek sürgősen kocsit, és a 
jó kapcsolat érdekében a mun
kahelyek alsóbb vezetői igye
keznek „ hálásak”  lenni ezért a 
vasutasoknak-

A jó kapcsolat ápolásának 
ilyen sajátos értelmezése ellen

ják ellátni, mert 
gép se győzné.

a tartalék

Teljesített 
felajánlások

Gondot okoz az is, hogy a 
Duna felöli részen levő üze
mek (a Falemez Művek, a Pa
píripari Vállalat, a zománc-

természetesen a vállalat és az jparj üzem, a szeszipari telep
állomás vezetősége harcol, nem 
is eredménytelenül. Minden-I a Budakolor Festékgyár) ki* 

szolgálását a gyári vontatóvá.
esetre az állomás vezetőinek gúnyon keresztül kell lebonyo- 
gyakori beszélgetése a dolgo
zókkal, meg a szocialista bri-|_ 
gádok jó  példája hozzájárult keresztezi, hogy az M 40-es

lítani, hiszen a székesfehérvá

a forgalmi szakszolgálatnál 
nem alakult brigád. Tavaly 
mégis sikerült létrehozni egy 
November 7 nevű forgalmi bri
gádot, amely azóta céltudato
san versenyez a szocialista cí
mért Az elmúlt év utolsó ne
gyedében a brigád minden 
tagja 16 óra társadalmi mun
kát végzett. December elején 
például az állomás rakodóte
rületét takarították, és két va
gon hulladékot gyűjtöttek ösz- 
sze. Szén- és olajszállítást is 
vállaltak az állomásra és az 
őrhelyekre. Legközelebb ócska
vas-gyűjtést szerveznek az ál
lomás területén.

A  kirendeltek is részt vesz
nek a társadalmi munkában, 
ezzel bizonyítva, hogy jól ér
zik magukat ezen a munkahe
lyen. A négy celldömölki ko
csirendezőtől el is várja ezt a 
honállomás brigádja. Időnként 
érdeklődnek a munkájukról. A

ri vonalat olyan emelkedésben tájékoztatás rendszerint a kö-
ahhoz, hogy ittasság alig fór-\ 
dúl elő az állomáson.

A budafok-hárosiakat ter
mészetesen nem csupán a Hun
garovin kiszolgálása foglalja

tartalék legfeljebb 200 tonna 
terheléssel mozoghat. Ezért 
egy-egy kiszolgáló menet több 
részben közlekedik.

Az állomás dolgozói a Nagy
e}* kívül is van éppen október jubileuma tiszteletére
elég vállalat, amely munkát ad 
nekik. A több mint húsz vál
lalat között olyanok szállítási

tett vállalásaikat a gondok el
lenére is teljesítették. Vállalá
sukkal elsősorban a Hungaro-

teényét kell kielégíteni, mint felajánlásához csatlakoz-
például a Budapesti Szeszipa| 
ri Vállalat élesztő- és szesz
gyára, a 28-as sz^mú Tüzép-

tak. A vállalat az év vége he
lyett november 7-ig akarta el
szállítani a megrendelt bort a

telep, a Bányászati Aknamélyí- Szovjetunióba. Ehhez kérték 
tő Vállalat üzeme, a Zománc- ------- -—
ipari Művek budafoki gyára, a az állomás segítségét. A  vas.
Hungária Möanyagf eldől gozó utasok mindent megtettek en-
Vállalat. az Országos Méhé
szeti Szövetkezet telepe.

nek érdekében. November 1-ig 
az utolsó borszállítmány is el-

vetkező: a négy kirendelt, Szé- 
lési István, Novák László, Né
meth Károly és Lórántfi Lász
ló példásan dolgozik, élen jár
nak a társadalmi munkában 
is!

Budafok-Háros dolgozóira 
előreláthatóan nagy munka 
vár. A  tervek szerint elkezdő
dik Kelenföld állomás átépí
tése. Ekkor egyes tolatósvona- 
tok (amelyek jelenleg Kelen
földig közlekednek), csak Bu- 
dafok-Hárosig járnak majd. A 
budafok-hárosiak ettől kezdve 
olyan tehervonatokat küldenek 
Kelenföld irányába, Amelyek 
ott megállás nélkül áthalad
hatnak.

Szász Ferenc

tehervonatokná] 12 kilométe
res óránkénti utazási sebessé
get kell elérni, miközben a 
belföldi személyszállító vona
tok utazási sebességét 44 
km!órára terveztük.

Ezeknek a gazdaságpolitikai 
céloknak az elérése érdekében

jából, kedvezőtlen fekvése 
miatt, mivel az irányukat 
megváltoztató vonatok mozdo- 

_ nyát „körül kell járatni”. Tíz
nuny . több műszaki és szer- vágányon ezt és naponta 170 ̂ __  A  kiskunhalas—félegyházi
vezési intézkedésekre van menetet összeállítani: rendki— vonal műszaki állapota sem 
szükség, mert csak ezáltal biz- vüli erőfeszítést követel az ott kielégítő, hiszen az 1889—ben,. 
tosithatjuk^ a. vonaliak és a dolgozó vasutusoÍc.ióÍ! Még ne- illetve az 1912-ben történt 
réndezopályaudvarok egyenle- hezebb a helyzetük a hét má- megnyitás óta az első jelentő- 
tes terhelését, a feladatok és felében, amikor a szű- sebb korszerűsítésre csak
a kapacitások jobb osszehan— ĵ Qg vágányzaton esetenként 1956—59. közötti években ke—

1700-nál több kocsit kitevő rült sor. A megnövekedett
Jegymennyiséget kell feldől- forgalom azóta egyre nagyobb
gozniuk. fenntartási igényeket támaszt.

. . .  ' •, - .. ; s a tervek szerint 1980—85
É l  között teljes felújításra szo-

rt“ * ,h°O r *  T 1* ,éV rul. Szerepel terveink között a
Az intézkedések megtételé- kecskemét-fülöpszállásl vona]

nél figyelembe kell venni, 
hogy a MÁV hálózatán jelen
leg 280 olyan szállítási pont 
van, ahol az évi fel- és le
adási forgalom éléri a 100 000 
tonnát. Ezen belül 90 vasút
állomás évi árutonna-forgalma 
az 500 000 tonnát is mégha

golását.

A z  elegyáramlás  
változó irányai

más a szolnoki rendeltetésű 
elegybői tiszta csoportot ké- korszerűsítése is, amelyre 

1985 után kerülne sor. Üzemi
tok — ugyancsákdí a ^  ceglédi érdekeink azonban feltétlenül S L T  megkívánnák a sorrend fel-deltán át —  mentesítik Kis
kunhalast és Félegyházát a to- 
látási munkától.

Néhány hónappal ezelőtt.

cserélését, miáltal mód nyílna 
a kecskémét—fülöt? szállási te
relő útvonal használatára és 
a kiskunhalas—félegyházi vo-

haladja. Ezek a vasút legfon- 1977 októberében az említett nal tehermentesítésére.
tosabb áruforgalmi helyei, s viszonylatban közlekedő irány- 
nagyjából a Záhony—Borsod vonatokat váltás nélkül to- 
—Budapest—Közép-Dunántúl vábbítják az M 62-es soro-

így sok előny származhatna 
abból is, hogy a Délegyházá
ról, Dunavecséről, Szalkszent-

^ enÍÍn _he^ ez.kedne_k máVtonból az ország déli ré-el. Ettől merőben eltérő azor- vontatójárművek Kiskunhala- 
szág távlati ipartelepítési kon- són sem szerelést, sem napi 
cepciójában szereplő települé- vizsgát nem végeznek, így a

szébe küldött sóderszállítmá
nyok maximális tengelynyo
mással. Kiskunhalast mente-sek fekvése A déli ésa délte- vonattovábbftás folyamata sítve_ j / g  kaométerrel rövi-
debb útvonalon jutnának ren*leti területek iparosítása már nem szakad meg. Az elegy-

javában tart, sakésőbbiekso- továbbítás korszerűsítésében deitetési helyükre. Indokolja 
rán is a legjelentősebb fejlesz- reánk váró újabb feladat, a vonal mielőbbi felújításét a
tés a dél-dunai és a dél-tiszai 
körzetekben várható. A  Dél-

Fenntartási

hogy Dombóvárról Szegedre is távlati területfejlesztési ■iráiiy- 
-  viformoiA f f  p képezünk irányvonatokat, .elv is, amelynek alapelvé.
a Ezenkívül tökéletesíteni kell hogy a radikális fővonalakatfeldolgozó, az Alfóldön pedig ^zemavui xoKeietesirent Ken «  közéoső övezetek-

a munkaigényesebb gép iért a szolnok-^eglédi d ^ a  - -  Sen l t U  irá n y ^  v o n l la S ’
középüzemek, valamint egyes kecskemét-kiskunfélegyháza k twe^kötni A terv egviv
könnyű- és élelmiszeripari kiskunhalas—bátaszék—dóm- alternatívája szerint m egölel*
üzemek fejlesztése került elő- bóvári átlós fővonal informá- összeköttetést kell létesíteni
térbe. Ennek hatására orsza- cíós rendszeréi ' Kecskemét—Fülöpszállás—

Solt—Dunaújváros között.
A záhony—kélebiai tranzit- 

. , , forgalom javítására tett in-
IgenyeK tézkedések részeként folya-

maiban von egy deltavágány 
Ez a vonal három vasút- éoítése a Kiskunhalas—Kele- 

igazgatósághoz tartozik, és bia és a Kiskunhalas—Félegy- 
rokhoz, hanem elsősorban az menetlrányítól szakasz háza közötti vonal közvetlen
ország déli résrén fekvő ál- része. A  mtinkák jobb össze- összekötése, illetve KiSkunha-
tamások Jó ö S ö t t e í f e é t  fd -  hangolása érdekében o oono- las állomás megkerülése -
tételezi. iát be kell kapcsolni a Köz-

Am hogy is állunk pillanat- ponti Üzemirányító Hivatal
nyilag ezzel az összeköttetés- közvetlen információs rend-
sel? szerébe. Kiskunhalason az ál-

A Dombóvár—Bátaszék— lomásirányitói. valamint a

gunkban a kelet-nyugati áru
áramlás egyre nagyobb mér
tékben érezhető.

A  vasút szempontjából, ha 
kellően felkészülünk rá, en
nék sok előnye van, hiszen a 
szállítás nem kötódik szoro
san a budapesti pályaudva-

Baja — Kiskunhalas — Kis- mozdonyirányitói 
kunfélegyháza — Szeged —
Hódmezővásárhely közötti át
lós fővonali kapcsolat már 
rendelkezésre áll. Folyamat
ban van a Hódmezővásárhely 
—Békéscsaba közötti vonal- 
szakasz korszerűsítése is. Nincs 
megfelelő kapcsolat azonban 
Pécs és Bátaszék között, de 
ennek a vonalnak a korszerű
sítése is napirendre fog ke-

mentesítése — céljából. Ezen
kívül még a közeljövőben ja
vítani kell Félegyháza vágány- 
helyzetén. Igaz, hogy az állo
mást nemrég átépítették, de 
megnövekedett feladataihoz

szolgálat képest kevés az irányvágánya.

A szegedi vásútigazgatóságnál — mint az Itt lefr- 
. takból is kitűnik. ■— a MÁV Összhálózatl érdekei

nek figyelembevételével keressük az elegytovábbí
tás hatékonyságát fokozó lehetőségeket, hogy mind szer
vezéssel, mind műszaki fejlesztéssel elősegítsük a gaz
daságpolitikai célkitűzések megvalósítását.

Dr. Susla János, 
a  szegedi igazgatóság forg 

osztályvezetője
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Módosították a szabályzatot
Milyen támogatást kaphatnak a családi ház építéséhez 

a fiatal vasutas házaspárok ?

Történet egy gyermekről, 
akit nem akarnak látni

Ismeretes, hogy kormányzatunk kiemelten 
támogatja a munkások telepszerű, többszin
tes lakásépítését, vagy vásárlását, és ehhez ál
lami támogatást is nyú jt Az ilyen kijelölt te
lepülések száma 1977-ben 61 vo lt A fiatal há
zasok részére (többszintes építkezés esetén) 
törvényes lehetőség van a gyermekek után já
ró szociálpolitikai kedvezmény előlegezésére 
is.

Sok azonban az olyan település is, ahol a 
helyi körülmények miatt többszintes, telep
szerű lakásépítésre nincs lehetőség, vagyis 
csak családiház építése lehetséges. A  vasúti 
forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében 
azonban ilyen településeken is szükség van 
munkaerőre, ezért 1977. decem ber 2-től külön 
szociális támogatásban részesülnek azok a /ta
tai munkás-vasutasházaspárok, akik vállalati 
támogatással a nem kiemelt településeken  
családiházat építettek és gyermekük született.

A támogatás együttes feltételei a  követke
zők:

—-  a családiházat vállalati kamatmentes 
kölcsönnel olyan településen építették, ahol a 
jogszabály nem biztosítja a munkáskedvez
ményt,

— a vállalati kamatmentes kölcsön törlesz
tését megkezdték,

— a gyermek születésekor egyikük sem töl
tötte be a 35. életévét,

—  a házastársak egyike sem áll fegyelmi 
vagy büntető eljárás, illetve jogerős fegyelmi 
büntetés vagy büntető Ítélet hatálya alatt, to
vábbá

— a gyermek születését megelőzően mind
két házastárs legalább egy évet folyamatosan 
a MÁV-nát fizikai munkakörben dolgozott, 
vagy a vasutas házaspár munkáskategóriába 
tartozó munkakört tölt be, bár nem fizikai 
munkások.

Fizikai munkásházaspár esetén, a kölcsön 
engedélyezését követően született első két 
gyermek után (a gyermek hároméves koráig) 
36—36 hónapra a MÁV az általa nyújtott vál
lalati kamatmentes kölcsön törlesztését része
sedési alapja terhére átvállalja. Amennyiben 
mindketten munkáskategóriába tartoznak, de 
nem fizikai munkások, az átvállalás időtarta
ma 24—24 hónap.

E támogatásra vonatkozó kérelmet a meg
határozott minta szerint kell elkészíteni, zára
dékoltatni a házastárs szolgálati főnökségé
nél, és legkésőbb a gyerm ek születésétől szá
mított 60 napon belül be kell nyújtani annak 
a házastársnak a szolgálati főnökségénél, ahol 
a kamatmentes kölcsönt folyósították. A kére
lem mintáját és a kedvezményre vonatkozó 
szabályzatkiegészitést a M ÁV Hivatalos Lap
ja 1977. évi 49. száma közölte.

A  kedvezményt első ízben az 1977. decem
ber 1-én, vagy az ezt követően született gyer
mek után lehet igénybe venni Nagyon fontos, 
hogy a kérelm et a gyermek születése után 
minél előbb nyújtsák be, és a záradékolás után 
azonnal továbbítsák a területileg illetékes vas- 
útigazgatósághoz, ahol szintén soron kívül kell 
intézni a kérelmet.

— Kellemes karácsonyi ün
nepeket kívánok és köszönöm 
a türelmét, hogy szeptember
től nevelték ezt a lurkót.

— Viszontlátásra! Érezzék 
jól magukat a  szünetben. Le
gyen sok örömük a gyerekben!

—  Megtaláltam én is a kis
fiámat, köszönöm, hogy fog
lalkoztak vele. Kellemes ünne
peket! BUÉK!

A mamára nem 
hatnak az érvek

Ilyen, és hasonló párbeszé
dek hangzottak el a Déli pá
lyaudvaron karácsony előtt, 
amikor a Dunántúlon lévő 
MÁV nevelőotthonokból a ne
velőtanárok elhozták a gyere
keket, hogy a szeretet ünnepén 
együtt lehessenek azokkal, 
akiktől a tanév alatt távol 
vannak. A  gyerekek mindig 
várják a találkozást. A  haza
utazás előtt m ár két-három 
héttel lázas készülődésbe kez
denek. Megspórolt zsebpénzü
kön valamit vásárolnak, mert 
ezzel is ki akarják fejezni sze- 
retetüket, figyelmességüket.

TOLATÁSVEZETŐ FIA:

ŐRSPARANCSNOK 
A KELETIBEN

Ha statisztikát készítenének 
arról, hogy melyik foglalkozá
si ág dolgozói találkoznak a 
legkülönbözőbb emberekkel, 
szinte bizonyos, hogy a  sze
mélypályaudvarokon szolgála
tot teljesítő rendőrök és vas
utasok kerülnének az elsők 
közé.

—  Ez valószínűleg Igaz —  
mondja Gódor János főhad
nagy,. a Keleti pályaudvar 
rendőrőrsének parancsnoka, 
akivel a  pályaudvar közrend
jéről beszélgettünk.

—  Miben különböznek a vas
útállomásokon szolgálatot tel
jesítő rendőrök a máshol posz
tóié társaiktól?

—  Alaptevékenységünk 
ugyanaz: biztosítani a közren
dét. A z eltérés talán annyi, 
hogy az itteni kollégák jobban 
ismerik a  vasút szabályait, a 
bűnözés speciális módozatait. 
Természetesen mi is jó  kap
csolatot igyekszünk teremteni 
az itt dolgozó vasutasokkal, 
köztük az utazó személyzet
tel.

Gódor János tavaly október 
elseje óta áll a rendőrőrs élén, 
de több mint tizenöt évé fog
lalkozik vasúti ügyekkel.
Büszkén újságolta, hogy édes
apja nyugdíjas tolatásve
zető. öccse, Gódor András a 
ferencvárosi csomópont forgal
mi helyettes főnöke.

— Milyen a rendőrök és a 
vasutasok kapcsolata?

—  A z állomáson szolgálatot 
teljesítő vasutasokat és rend
őröket szinte csak a ruhájuk 
különbözteti meg egymástól. 
Baráti viszonyban élnek egy
mással, és ez a közvetlenség 
érződik a  munkájukban is. Sok 
bűnöző elfogásában segítettek 
már nekünk. Kónya János ta-

. nácsos például, aki önkéntes 
rendőr is, jó  érzékkel deríti 
fel az állomáson meghúzódó 
bűnözőket. Ezért a tevékenysé
géért a belügyminiszter-helyet
tes 1976-ban dicséretben és 
pénzjutalomban részesítette.

Gódor Jánosnak jó  kapcso
lata van az állomás gazdasági 
és társadalmi vezetőivel. Ün
nepek előtt együtt beszélik meg 
a forgalomra vonatkozó terve
ket. A  pályaudvar rendjére 
közös munkatervet készítenek. 
Ennek lényege a balesetek 
megelőzése, a társadalmi tulaj
don védelme és a vasútőrség- 
gel közös akciók összehango
lása.

— A tárolókra kitolt kocsik
ban éjszakánként 8— 10 alvó 
embert, munkakerülőt igazol
tatunk — folytatja a főhad
nagy. — A  napokban például

egy fiatalembert állítottunk 
elő, akinél egy drága női ir
habundát találtunk. Egy indu
lás előtti vonatról emelte eL

—  Mi okozza a legtöbb bal
esetet?

— A z ittasság. Tavaly októ
berben például négyezer le
szerelő kiskatona tartózkodott 
az állomáson, akik megrohan
ták a pavilonokat, vásárolták 
a szeszesitalt. Megkerestem az 
utasellátó vezetőjét, és kértem, 
hogy szüntessék be a szeszes
ital árusítását. Sajnos, csak 
hosszas vita után sikerült ezt 
a közérdekű rendelkezést meg
értetnem. 1977-ben 13 utas
azért szenvedett súlyos balese
tet, mert a  kelleténél több italt 
fogyasztott

—  A  vasútőrséggel és az ál
lomás önkéntes rendőreivel 
közösen gyakran tartunk raz
ziákat a tárolóvágányokon és 
az utastereken —  folytatja az 
őrsparancsnok. —  A  célunk az, 
hogy kiszorítsuk a  csövezőket, 
az illetéktelenenül itt-tartózko- 
dókat. A  rendőrök körében be
vezettük az állomás végrehaj
tási utasításának oktatását, 
hogy a nagyobb vasúti szak
ismeret birtokában megakadá
lyozzuk a baleseteket. Termé
szetesen az eddigiekhez hason
lóan továbbra is számítunk a 
vasutasok segítségére, együtt
működésünk bővítésére — 
mondotta Gódor János.

Séra Sándor

Ketykó István

Törött ikon
(Feleségemnek),

A  hiány
csönddé feszül —

kereslek 
kívül, belül, 
álmaim 
vak-vágányán 
vér fröccsen, 
szűz havakra

sípol tüdőm 
— fáradt mozdony 
olvasztás előtt —

jéggé hűti vágyam, 
árbócán tépett vitorlákkal 
a lassú délelőtt. . .

MENYE
Legyen a  vasút 

„em berségesebb ü z e m "!
A  vasút veszélyes üzem. 

Döbbenetesen igazolta ezt a 
Magyar Vasutasban közölt 
Életre ítélve című, két rész
ben megjelent riport. Valljuk, 
hogy a balesetek kivédhetők, 
elkerülhetők  — amit bizonyít 
a legveszélyesebb munkahe
lyekről sérülés nélkül nyug
díjba vonulók magas száma 
is —, mégis örültünk a ripor
tot készítő Kaszala Sándor 
vállalkozásának, hogy a fele
lősség fokozásán túl a kér
dés súlyos, emberi vonatkozá
saira is rámutasson.

Az írás felhív és kiált azo
kért, akik tragikus balesetüket 
átélték, de megrokkantak. A  
rehabilitáció érdekében orvo
sokkal, pszichológusokkal 
együtt igyekezett megértetni 
velünk, minden olvasóval, hogy

a család, a munkatársak, a ba
rátok szeméből észrevehető 
legkisebb bátorítás is erősebb 
hatást vált ki, mint a szána
lom. Szocialista humanizmusra 
és intézményes keretekben biz
tosított támogatásra, munka- 
lehetőségre van- az eddiginél 
nagyobb mértékben szükség.

Köszönjük a riport felvilá
gosító,—bíráló és tettekre ösz
tönző sorait. Javaslom, hogy 
az arra alkalmas oktatási fő 
nökségeken —  félévenként 
vagy évenként orvos-pszichiá
ter közreműködéssel —  gon
doskodjanak az új helyzetű 
rokkant vasutasok megfelelő 
továbbképzéséről. Hadd érez
zék ezáltal is. hogy a vasút 
nemcsak veszélyes, hanem 
egyre emberségesebb üzem.

Zs. E.

Február elsején lesz hat
van éve, amikor az oszt
rák-m agyar hadiflotta mat
rózai a Cattarói öbölben 
felkelést szerveztek. Nyuli 
Ferenc, a székesfehérvári 
munkásőregység alapító 
tagja, résztvevője és szer
vezője volt a matrózfelke
lésnek. Parancsára dördült 
el a történelmi ágyúlövés. 
Emlékeiből idézünk.

rParajos hullámok futnak, 
egymást kergetve. Hátu

kon apró, napfénytől szikrázó 
tajtékokat visznek. Csatahajók
hoz ütköznek és szétbomlanak. 
Parányi cseppekké változva ve
gyülnek bele a cattarói-öi. A. 
kékeszöld vizébe. Olyan az 
öböl, mint tegnap és ezelőtt, 
csak most „hamu alatt izzik a 
parázs”. Hajók horgonyoznak 
egymástól tisztes távolságban. 
Negyven csatahajó. Magas 
partisziklák félkaréjban veszte
gelnek, a várrendszer árnyéká
ban. Cattaró parti tüzérsége 
őrködik a monarchia hadi ki
kötőjének biztonságán.

Mozdulatlanság a parton és 
a vizen egyaránt. Kihaltnj.'z 
látszik a Szent Gvöroy cirkáló 
is. Csak gyér, elhaló zajok szű
rődtek k i A gépház melletti 
zárkafülkéből jönnek a han
gok. A fülkében matróz kínló
dik. öreg , viharvert tengerész. 
Börtöne alig egy négyzetmé
ternyi. Oldalát hajógépek fű
tik. Hévül a levegő, forrósodik. 
Zihál a matróz melle, a torka 
kiszáradt, az ajka kicserepese- 
dett. Most a „vétkéért’ lakói. 
Reggel nem tisztelgett Fritz

Danhauser korvetthadnagy-
nak. Másfelé figyelt. Ezért 
bűnhődik. Már úgy érzi, nem  
bírja tovább, ök lével döröm
böl.

Fiatal matróz közeledik. Iz
mos, kemény tekintetű. Rózsa
színű mellkasán csíkos trikó 
feszül. Nyakában „ britula”, 
tengerészkés lóg, barna szíjon. 
Lassít a zárkafülke előtt, aztán 
mégis elsiet. Lábait nesztele
nül szedi a páncéltoronyig. 
Megáll, körülnéz. Zsebéből 
órát halász elő, lapos, sárga 
számlapút. A  toronyból Jerkó 
Sisgorics feszülten figyelt ö  
vár! Lassan telnek a percek, 
lassan, mint még soha. Végre 
elfedik egymás az óramuta
tók. Tekintete ekkor Jerkó 
Sisgoricséval találkozik. Karja 
meglendül:

— Tűz!
Cattaró harangjai delet kon

gatnak. Hangjukkal száll 
messzire az ágyúdörej.

S  Benépesül a vezérhajó és 
sorban valamennyi. Mindenütt 
matrózok. A tiszti étkezdében  
rázendít a fúvószenekar. Fúj
ják az uraknak, mint minden 
ebédkor, csak ez alkalommal 
egészen más a dallam:

„Fel dalra, társak, zengje 
ajkurik

a munkás bús, de szent
dalát. . . "

Ezüstkanalak csörrentek a 
porcelánokon. Alexander Han- 
za altengernagy előre me
red. Kézé frommerpisztolyáért 
nyúl:

— Marséi. . .  Marseillaise. .. 
e z . . .  ez, lázadás.,•

Vajon vám ak-e mindenkit?
Ritkul a tömeg. Fogynak a 

gyerekek, viszik őket a hozzá
tartozók. Csak P. A. marad. 
Nem jöttek érte. Eltelik há
romnegyed óra.

— Itt lakom a közelben, ha
za tudok menni egyedül is. 
Nem először m egyek egyedül, 
ismerem a környéket, mint a 
tenyeremet.

Talán szolgálatban lehetnek 
a szülők, azért nem jöttek elé. 
Végül is két —  valamikor 
szintén intézeti növendék — 
vállalkozik arra, hogy P. A.-t 
hazakísérik.

A  három szoba, összkomfor
tos lakás ajtaját a mama nyit
ja  ki. A  gyereket bevezeti a 
gyerekszobába, ott közli vele, 
hogy egész decemberre befi
zette utána az ellátási díjat, 
miért jött haza?

P. A. értelmes gyerek, el
mondja, hogy mindenki haza
megy karácsonykor, mert ez a 
szeretet ünnepe, és szeretteink 
körében a legjobb eltölteni.

A  mamára nem fiatnak az 
érvek, ajtót nyit, és P. A.-t 
szép csenedesen kitessékeli, 
hogy a szomszéd szobában lé
vő édesapa egyelőre ne is tud
jon róla.

Visszament a Déli pályaud
varra, ahol a két régi növen
dék —  miután vonat már nem 
ment a nevelőotthon felé — 
rábízta az ügyeletes rendőrre.

—  Én közben olvastam az 
állomáson, mert nagyon szere
tem a könyveket — mesélte 
P. A., amikor visszaérkezett 
Kőszegre. — Odajött hozzám 
egy néni, és beszélgetett velem. 
Nem emlékszem pontosan, de 
mintha neki elmondtam volna, 
hogy m i történt velem, de az 
is lehet, hogy a rendőrök 
mondták el neki.

A z apa mindig 
veszekszik

Hogy a nevelőotthon időben 
tudomást szerzett P. A. „foga
dásáról” , neki köszönhető. 
A  rendőrök hazavitték. Így 
m 'r  maradhatott a gyerek. Az 
édesapa, aki szolgálatban volt, 
csak másnap értesült a dolog
ról. Mág azon . a napon el
mondta a nevelőotthon főha
tóságának, hogy azért nem 
mentek ki az állomásra a gye
rek elé, mert ő önállóságra 
neveli a fiút.

A  nevelőotthonban közben 
felkészültek arra, hogy P. A - 
nak hátha el kell jönnie ha
zulról. Szabadságról visszal®* 
ták a szakácsnőt, beosztotti! 
a nevelőtanárokat karácsonyig 
és szilveszterre is. A  gyerek 
helyett egy titokban megfogal
mazott lap jött. „Kedves L. 
bácsi! Ne tessék aggódni miat
tam.”'

Tudtuk, hogy ő  írta a lapot!
Maradt tehát otthon. Értél* 

mes gyerek, mégsem tudja, 
vagy nem akarja megfogal
mazni, hogy mi az oka a ma
ma ellenszenvének. Amit 
mond, az komolytalannak tű
nik. Betört egy ablakot Ez 
nem érv.

P. A. az édesanyját nyolcé 
éves korában elvesztette. Ne
velőanyja azt mondta nekj: 
„Ha itthon vagy, apád mindig 
veszekszik velem. Ezért jobb, 
ha a nevelőotthonban leszel?

••
Osszeszoritott

fogakkal
Nem értem tovább a gondos 

latmenetet. P. A. talán értij 
Átélte.

— És hogyan telt a szünet? 
Nem volt rossz a légkör?

— Sokat olvastam. Igyekea  
tem nem akadékoskodni.

P. A. mérnök szeretne lenni! 
Most hetedikes. A  dac mái 
megedzette. Ügy tűnik, a téri 
vét össze szorított fogakkal-ii 
megvalósítja.

—  Amikor a szünet utál 
visszajöttél az intézetbe, ho 
gyan búcsúztál el a szüléidtől!

—  Anyu megpuszilt és sírt
— Gondolod, hogy újbő 

helyreállt közietek a harmó 
nia?

— Nem. Azt mondta, a fal 
vaszi szünetben ne menjek 
haza!

A szülők, amikor gyemrvJ 
küket a MÁV nevelőotthont^ 
adjak, kötelezettséget vállal 
nali arra, hogy a téli, a tavasz 
és a nyári szünetekben gyér 
mekükről gondoskodnak. A 
nvelőotthon megpróbálj á p j  
tolni a családi közösséget, a 
szülői szeretet. Az édesanyát; 
az édesapát viszont nem lehel 
pótolni. Ezért várják a gyere! 
k a téli. a tavaszi és a nyári 
vakációt. P. A. nem várhatja! 
Pedig neki is vannak szülei . ,1

(—>

Kipattantak az étkezde aj
tói. Matrózok jönnek hívatla
nul. Kezükben „britula*. Kés 
nyomódik Hanza lapockájá
hoz. Az emberáradatból egy 
cseh matróz, Franz Rasch lép 
elő:

— Tiszturak! Önöket a mat
róztanács n evében . . .

Lövés dörren. Egon Cipperer 
korvettkapitány fegyveréből 
röppen a golyó, de célt téveszt 
Szőke, osztrák fiú rogyik össze, 
Franz Raschtól karnyújtásnyi
ra. Vére a perzsaszőnyegre 
csordogál. Ismét mozdul Cip
perer fegyvere, ám lőni már 
nincs ideje. Kezére sújt a ke
mény tekintetű matróz „ britu-  
Iája”, Nyuli Ferencé.

Tovább harsog a matrózze
nekar. Lelkesítőén, másoknak 
félelm esen:

„Mi dolgozunk, s nagy
hasznot hajtunk,

De hol a kéz, m ely dijat 
ád?M

Jpalfehér valamennyi tiszt 
Érzik, nincs menekvés! 

Hátrálnak. Csak Albert Hör- 
biger sorhajóhadnagy próbál

kozik. Asztal alá bukik, onnan 
céloz. Lövése Heinrich ,Fi| 
scher matróz vállát találja 
Máté Bernovics ugrik hozzá 
a fűtő. Az arcába rúg. Megbil
len az asztal, tyúkhúslevei 
löttyen a térítőre.

„ Bdtülák”  villannak, érdet 
kezek nehezednek a díszét 
zubbonyokra. Franz Rasch 
hangja reccsen:

— Megfordulna Mindéij$$ 
a saját kabinjához! Indulóéi 

Lehajtott fővel, lépdelnék a 
foglyok, nyomukban a matrÓ* 
zokkal. Hanza lakosztályának 
ajtajában is nyikordul a kulcs. 
Magára marad az altenger
nagy. Párnázott székére ül 
homlokát tenyerébe hajtja. 
Kívül — valamennyi kabinaj
tó előtt — matróz őrködik, 
őrén ek  lépteit számolja Han
za, majd hirtelen felugrik. 
Lakosztályának szalonajtajá- 
hoz lopakodik. Lenyomja a ki
lincset. A félhomályos szobá
ban a szikratávíróhoz közéle- ] 
dik. Arcán elégedett mosoly. .|j 

Odakint lan^yo* mediterrán \ 
szellő fújdogáL Vörös zászló-1 \
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Apától örökölt hivatás Vasútvillamosítás a Szovjetunióban
Immár kilencvenhárom éve; 

hogy Budapest Keleü pálya
udvar kitekint a városra. A 
kétmilliós metropolisnak kitár, 
ja  kapuit. Várja az érkezőket 
és útnak indítja a távozóikat. 
Hány millió ember találkozott 
boltívei alatt, ki tudja? Nem
zetközi vonataival kitágítja a 
világot, közel hozza Moszkvát. 
Párizst, Rómát, Athént és más 
európai fővárosokat... Vona
taival szüntelenül osztja az 
időt és pályaudvari zsongásá
ban embermilliók járják út
jait!

Kikből táplálkoznak erői? 
Kik munkálkodnak falai kö
zött? Több százan. Dolgozói 
közül ezúttal csak egyet, az 
óév végén nyugalomba vonult 
Óvári János állomásfőnök-he
lyettest mutatjuk be.

Idegeibe szívódott 
a vasút rendje

Harminc éven át Budapest- 
Keleti Pályaudvaron rakta le 
a  munka építőköveit. Élete, 
sorsa összefonódott az utasok
kal, a munkatársakkal, a pá
lyaudvarral és a  vasúttal.

öten  voltak testvérek, ¿—ős
apja váltókezelő volt. A z öt 
testvér, a nagy családokra jel
lemző ragaszkodással szerette 
egymást Á z apa, aki egy éle
ten át váltókat állított mind 
az öt gyermek szemében köve
tendő példa lett.

— A  váltóknak tízezer eset
ből tízezerszer oda kell állni, 
ahova az utasítás szólt — ma
gyarázta fiainak az apa. Okító 
szavai termékeny talajra hull
tak. A  vúgányútbeállítás fe
gyelmén nevelt Övári gyere
kek vonzódását a  vasúti élet
pálya felé addig egyengette, 
míg mind az öten vasutasok 
nem lették.

A gazdasági válságot követő 
években övá ri Jánosnak sem 
volt könnyű bejutni a vasútra. 
Felvételi kérelmére egy év 
múltán, 1937-ben érkezett vá
lasz: „előjegyzésbe vettük”.
K ét évet gyakorrtoköskodott a 
Jegyzőségen, majd 1938-ban a 
távirda és biztosítóberendezési 
Szakszolgálathoz került segéd
munkásnak. Órabére: 21 fillér, 
munkahelye Budapest-Kelet! 
pályaudvar.
Í  A  pályára indulás első lépé
sét tehát megtette. 1939-től két 
év katonai szolgálat. „Főnöke” . 
Széchenyi Zsigmond, a nagy 
afrikai vadász megfelelő he
lyen adott „nyomással”  pályá
ra segítette. Kérelme az elő
jegyzés állapotából kimozdult.

kát lobogtat valamennyi csata
hajó árbocán. Elénk zsibongás 
a vezérhajón. Fedélzetén mat
rózok tárgyalnak, vitatkoznak. 
Nyúlt Ferenc a péncéltorony 
tövében beszélget öt-hat tenr 
gerésszel. Hangja keményen 
cseng:

— . . . e z  idáig, csupán félsi
ker! Mire várunk? Van tűz
erőnk! Szét kell lőni a parti 
ütegeket meg a vasútállomást. 
Elveszünk, ha nem kezdemé
nyezünk. Ismeritek Lenin 
szikratáviratát, a Mindenki
hez! Mindenkihez! címűt. Na, 
ugye!? Lenin békét akar, hát 
segítsünk neki! Kényszeritsük 
az urakat. . .

Kisebb csoport közeledik 
hozzájuk, Franz Rasch-sal az 
élén. Lehangoltak válameny- 
nyien. A matróztanács elnöke 
Nyuli Ferencre emeli a tekin
tetét:

— Nincs eredm ény! Hanza a 
szovjetekkel való békekötés
ről hallani sem akar. Nem to
vábbítja követeléseinket, csak 
vár. Jóformán se ilyet, se olyat 
nem mond. Mi ez? Taktikázás, 
v á g y :. .

Szavait Feigl Frigyes mat
róz szakítja meg. Előadja Nyú
lt korábbi javaslatát. Rasch 
fe je  tagadóan mozdul:

— Nem! Mi tűzharcot nem  
kezdeménvezünk !

Körelükben egy barna képű 
matróz halkan káromkodik. 
Rasch rosszallóan rátekint és 
elsiet társaival. Vissza Hanzá-  
hoz. Tárgffalnak. A következő 
nanón is.' Eredménytelenül.

J T  linálodik. Már a második
■ virradat kezdődik a fel

kelés óta. A szürkülétet bíbor
vörös fényeíc törik át. meg-  
t az öböl 
hullámain. Hirtelen lövés dör-

1941 nyarán „átvette a forga
lom”.

Övári János forgalmi napi- 
díjas Fonyód állomáson állt 
szolgálatba. A tanulás idősza
ka volt ez: távirda, forgalmi 
önállósító, keresekedelmi szak
vizsgák követték egymást. Mi
lyen különös, hogy a vasuta
sok szívesen sorolják fel szak
vizsgáikat.

Fonyódot követték a változó 
munkahelyek: Siófok. Aszód. 
Hatvan, Rákos és végül a Ke
leti pályaudvar. Kocsifelíró, 
távi rész, üzemgazdász, majd 
forgalmi szolgálattevő lett. 
Eközben, szinte észrevétlenül 
szívódott idegeibe a vasúti 
munka rendje és fegyelme. Az  
apai házból hozott ösztönösség 
ezúttal már tudatos cselekvés
sé vált. Am még mindig ha
tott a szülői ház indítása.

— A váltókat — mondta az 
apám — ezred milliméteres pon
tosággal kell állítani, ahogy a 
tengelyeket esztergályozzák. — 
Magam is rájöttem később, 
hogy a vonatok forgalmát min
denütt „tűrés” nélküli bizton
sággal keli irányítani.

1942-ben elvégezte a tiszt- 
képző tanfolyamot. Ez ismere
tei bővítését jelentette és al
kalmassá vált a forgalomirá
nyítás magasabb fokú végzésé
re, mégsem volt elégedett. A 
változó munkahelyeken — 
ahány ház, annyi szokás — ki
egészítette ismereteit a gyakor
lat tapasztalataival. E kettő  
nélkülözhetetlen a vasúton.

A nagy cél 
az I-es őrhely volt

—  Budapest-Keletí pályaud
vart mindig is célnak tekintet
tem. Nem tudom miért, de 
mérhetetlenül nagy vágyat 
éreztem ennek a pályaudvar
nak a nyüzsgése, atmoszférája 
iránt. Ma is hallom még a gőz
mozdonyok légszivattyúinak 
visszhangját a csarnok alatt, 
pedig azóta megszoktam a vil
lany- és dízelgépek duruzsolá- 
sát — emlékezik a gőzös id ő 
szakra.

A  vasúti munkában mindig 
voltak elérhető célok. A mun
kának ez a sajátossága kísér 
minden vasutast

Sokaknak, mint övárinak is 
a ..nagy célt”  éppen a Keleti 
vagy más pályaudvar I-es őr
helye jelenti. Ött szolgálni és 
onnét „dirigálni”  a forgalmat, 
az csodálatos élmény. A  ren
delkező forgalmi szolgálattevő
től jobbra-balra egy-egy tér
felvigyázó, két-két váltókezelő

ren. Riadót jelző! Nyuli Fe
renc a fedélzeten áll, szeméhez 
illesztett látcsövet Az öblöt 
pásztázza. Homloka verítéke-  
zik, ajka megremeg. A z öböl 
bejáratánál csatahajókat lát 
feléjük meredő ágyúcsövekkel. 
Árbócaikon a gyűlölt lobogók 
éktelenkednek. „ Tegetthoff” ,
olvassa az egyik páncélvértü 
oldaláról. Nyuli előtt már 
minden világos. Pólóból érkez
tek a csatahajók, haditengeré
szetük központjából. Lezárták 
az Öböl kijáratát, helyzetük 
válságosra fordult. Talán. . .

Gondolatsorait parancssza
vak akasztják meg. Franz 
Rasch hangja:

— Matrózok! Mindenki a he
lyére! További parancsig. . .  
Nem folytathatja Rasch. Érdes 
szavakat hallgat, szócsőből 
áradót:

— Lázadók, figyeljetek! 
Horthy Miklós sorhajókapi
tány parancsát közlöm . . .  és 
tisztjeiteket azonal engedjétek 
szabadon. . .  Hanza áltenger
nagy úr jöjjön  a fed élzetre. . .  
csatahajóinkon kívül tenger
alattjárók t& zkészen... a par
ti tüzérséget is megerősítet
tü k . . .  ellenállás e s e té n ...

Rasch megfordul, kézfejé
vel végigtörli homlokát. Hang
ja ismeretlen, tompa:

— Bajtársak! Az ellenállás
nak semmi értelme. , Úgyis 
győzne a túlerő. Mindent ma
gamra vállalok! Anton Grabar 
matróz! Közöld velük az elha
tározásom zászlójelekkel!

fö lö t tü k  hidroplán köröz.
*  Alacsonyan. Olyannak 

tűnik, mint egy vészmadár. 
Nyuli Ferenc rátekint, aztán 
a holnapra gondol. Keze ököl
be szoru l...

Tihanyi János

és egy engedélyes távírász vár
ja a szüntelenül adott utasí
tást. Lendület, erő van abban, 
ahogy a rendelkező elgondolá
sai, utasításai általakulnak tet
tekké!

A Keleti pályaudvar 
boltívei alatt

—  Felemelő érzés volt, ami
kor először jöttek-mentek a 
vonatok az én irányításommal
— mondja. — Rendet, szerve
zettséget éreztem magam kö
rül. Kitűnő munkatársakat és 
a munka örömét ismertem ott 
meg.

— A vasúton, beszélgetés 
közben sokszor szóba kerül: át 
tudná-e mindezt egy „civil”  
érezni? A válasz egyértelmű. 
Nem! *3gy mozdony, vagy vo
nat is csak a vasutasnak okoz 
igazi örömet, mi több, élményt.

— Hét rekonstrukciót értem 
meg a Keletiben —  folytatta.
— A legnagyobb erőpróbát a 
metró-csatlakoztatás jelentette 
1968—1970 közötti

Közben beosztásai ismét vál
toztak. Ügyeletes tiszt, baleset- 
vizsgáló; fegyelmi ügyintéző, 
állomási tartalékos, térfőnök, 
majd 1970-től az állomásfőnök 
helyettese. Valamennyi beosz
tás feltételezi a vasúton a 
szakma ismeretét.

— Az elmúlt években a vál
tók áthelyezése, a vágányok 
cseréje, új peronok és utak 
minden építési gondja tette 
próbára idegeinket. Naponta 
változó munkaprogram, vá
gányzár, üzemi helyzet, felső- 
vezeték-kikapcsolás, ezek gond
ját nekünk kellett megoldani 
az építőkkel.

—  Példaképe?
— . Vass Lajos — válaszolja 

határozottan. — Tizennyolc 
éven át itt, a Keletiben volt ál
lomásfőnök. Fáradhatatlanság, 
olthatatlan szakmaszeretet, 
közvetlenség jellemezte. Sokat 
lehetett tőle tanulni.

Övári János negyven évet 
dolgozott a vasúton. Tisztes
séggel* A  múlt év végén letelt, 
a szolgálat? S  bár a  -Kelet* fór« 
galma nem változik meg, egy 
színfolttal mégis halványodik.

1 Ezután már szép 
a „naplemente”...

Müveiben él tovább a festő , 
az író. a szobrász. . .  De hova 
lesznek a vonatok százezrei, az 
utasok milliói? Az évek múltá
val bevésődnek ezek a vasutas 
emlékezetébe.

A  Keleti pályaudvar állo- 
másfőnök-helyettese elköszönt 
mindenkitől. Tekintetét átjárta 
némi meghatottság, melytől 
megenyhültek markáns arcá
nak vonásai. A munkás hét
köznapok ünnepeket kovácsol
nak! Ez történt vele is. 1959- 
ben Szocialista Munkáért Ér
demérem, majd szahanovista 
kitüntetés. Kiváló vasutas és 
nyolcszor Kiváló dolgozó élis
merés. 1977. december 19-én 
pedig Urbán Lajos államtit
kártól átvette a 40 évi vasúti 
szolgálatot elismerő kitünte
tést, a Munka Érdemrend 
.arany fokozatát.

Így szépíti meg a munka az 
emberi naplementét. .  •

Befejeződött a répaszezon a 
Sárvári Cukorgyárban. Az 
üzem a kampány ideje alatt 
340 000 tonna cukorrépát vett 
át és dolgozott fel. Ebből 
20 000 tonna vasúton érkezett, 

am! 23 000 tonnával több az 
elmúlt évinél és 40%-kal 
meghaladja az 1970-es idény5* 
ben vasúton szállított répa
mennyiséget.

— Megnövekedett szállítási 
igényünket a vasút zökkenő- 
mentesen teljesítette — mond 
ja Bajontai Imre, a gyár szál
lítási csoportjának vezetőbe

— 1976-ban a vagon forgal
munk 10 646 volt, most oedig 
már 12 752 kocsira volt szük
ségünk.

A  gyáriak a répaszezon kez-

HllSZ éve annak, hogy a 
Szovjetunió a villamosított 
vasútvonalak hosszát tekintve 
a világ országainak élére ke
rült. Jelenleg 40 000 km a vil
lamosított vasútvonalak hosz- 
sza, ez több. mint az Egyesült 
Államok, Anglia, Franciaor
szág, NSZK és Japán villamo
sított vonalai együttvéve. A 
szovjet vasutak tehír- é 
mélyforgalmának több 
felét ezeken a vonalakon oo- 
nyolítják le.

Nem is olyan régen a  szov
jet szakemberek között éles 
vita folyt a további villamosí
tás szükségességéről. Ennek 
ellenzői az amerikai példára 
hivatkoztak, ahol a dízelvon
tatás vált egyeduralkodóvá. 
Véleményük szerint: „a tőké
sek tudnak számolni, tudják, 
hova érdemes tőkéjüket befek
tetni*. Szerencsére nem ezek 
az érvek döntötték el a vitát. 
A  Szovjetunióban a fővonalak 
villamosításának és a mellék
vonalak dizélesitésének szük
ségességét valljuk.

Napjainkban már az ameri
kaiak is elismerik, hogy „el
számolták magukat” . Ez az 
energiaválság idején vált nyil
vánvalóvá. Az Egyesült Álla
mokban mind többen hangoz
tatják a fővonalak villamosí
tásának szükségességét. Az 
amerikai sajtóban megjelent 
számítások szerint a fővona
lak minden ezer mérföldjének

A Vasutas Eszperantó Szak
osztály január 22-én tartotta 
év végi munkaülését a vas
utasszakszervezet székházá
ban. A Nemzetközi Vasutas 
Eszperantó Szövetséget Joa- 
chiyi Giessner. elnök , képvisel
te. A  húsz vasúti csomópon
ton működő szakcsoport kül
dötteinek a vezetőség beszá
molt az 1977. évi munkáról és 
tájékoztatást adott a munka- 
tervben szereplő hazai, illet
ve külföldi feladatokról.

Az ülésen szó volt a Szovjet 
Akadémia Nyelvtudományi In
tézete nemzetközi nyelv prob
lémáival foglalkozó bizottsá
gának állásfoglalásáról, to
vábbá az angol szakszerveze
tek és a szövetkezeti mozga
lom kezdeményezésére kibon
takozott akcióról amelynek lé
nyegéről az alábbiakban tájé
koztatjuk olvasóinkat.

Az angol parlamentben te
kintélyes szakszervezeti és 
szövetkezet! v-zétők \ezdemé- 
nyezésére — a Ejrit Mun kés
őért több parlamenti képv’re- 
lőjénék támogatásával — kü
lönleges mozgalmi tömörülés 
iött létre. Az angolt TUCEG 
elnevezésű csoport célja: nép
szerűsíteni és terjeszteni az 
eszperantót, mirrt a különböző 
anyanyelvű dolgozók kölcsö
nös megértésének előmozdítá
sára alkalmas nemzetközi 
nvelvet. A csoport elnöke: 
Stan Newens m unkapárti 
képviselő, tiszteletbeli elnöke 
pedig Jack Jones, a Szállító

dete előtt az érdekelt vállala
tok bevonásával értekezleten 
készítették el a szállítás for
gatókönyvét” . Behatárolták 
azt is, hogy a pécsi és a 
sz^m’- athelyi igazgatóságok 
28 átvevőhelyéről mikor, 
menn„i répa érkezik és hova 
kell a rakodógépet küldeni.

— A  szállítás a terveknek 
megfelelően történt — foly
tatja Bajontai Imre. — Gyá
runknak répahiány miatt egy
szer sem kellett leállni. Gyors 
volt a kocsik kiürítése, mozga
tása is. Gyárunk 1976. szep- 
tembér 15-től az év végéig 
'"9  388 forint «*'v*ciál!áspénzt 
fizetett. Tavaly ugyanennyi 
idő alatt mindössze 30 904 fo
rint kötbért fizettünk. Ennek

villamosítása harminc év alatt 
egy-másfél milliárd dollár 
megtakarítását eredményezné.

Az SZKP KB és a Szovjet
unió Minisztertanácsa által 
húsz éve elfogadott „A vasút 
villamosításának távlati terve” 
c. határozat végrehajtásának 
időszakában eddig az e célra 
beruházott összeg eléri a két
milliárd rubelt. amely 20—22 
milliárd rubel ti-.zta nyeresé
get hozott. Ez idő alatt gáz
olajban 1.2 milliárd tonnát ta
karítottunk meg. Növekedett 
a munka termelékenysége is: 
a vasutasok száma 850 00Q fő 
vel csökkenhetett.

A vasutak villamosítása más 
területeken is hatalma» mű
szaki fejlődést eredményezett 
A villamosítás során pálya- és 
állomásrekonstrukciókat haj
tottunk végre, fejlesztettük a 
járműjavítókat, a vontatójár
mű-parkot, korszerű biztosító
berendezéseket szereltünk fel. 
Ennek következtében javultak 
a vasúti szállítás minőségi 
mutatói, és nem utolsósorban 
a sok százezer vasutas munka- 
feltételei.

Milyenek a vasútvillamosí
tás perspektívái hazánkban? 
Napjainkban, amikor a gőz
vontatás a szovjet vasutakon 
gyakorlatilag megszűnt, már 
arról beszélünk, hogy néhány 
dízelvontatású vonalat is vil
lamosítani kellene. Különösen

Munkások Szakszervezetének 
főtitkára, az angol munkás- 
mozgalom baloldalának ki
emelkedő alakja. Az elnökök 
soraiban találhatók többek 
között 12 országos ̂  szakszer
vezet főtitkárai, 23 parlamen-1 
ti képviselő, vezető poiitiku^ 
sok, továbbá Ray Buckton, a 
Mozdonyvezetők Szakszerve
zetének elnöke is.

A  magyar szakszervezeti ve
zetők őrömmel üdvözölték az 
angol kezdeményezést. Gáspár 
Sándornak, a SZOT főtitkárá
nak több korábbj.myilatkoza- 
ta fontos ér lelőj é* volt a je
lentős kezdeményezésnek.

Angliában a mozgalom nép
szerűsítése érdekében röplap 
pót nyomtattak több százezer 
példányban, amelyet azóta 
számos nyelvre is lefordítot
tak. \ következők olvashatók 
rajta:

„ A  Szakszervezeti é$ Szö
vetkezeti Eszperantó Csoport 
(TUCEG) a munkásmozgalom 
támogatását szeretné megn f̂f* -̂ 
ni. hogy az eszperantó min ' 
országban a második nyelv 
szerepét tölthesse be. Ez je
lentheti a világ nyelvi prob
lémáinak egyetlen demokrati
kus és gyakorlati megoldását 
Az eszperantó azért alkalmas 
a nemzetközi nyelv szerepé
nek a betöltésére, mert a 
gyarmatosítás semmilyen for
mádéval nem hozható kapcso
latba. könnyen mentőnniható. 
továbbá nem részesít előny
ben, litjeti/'n népet, nemzeti
séget sem.”

köszönhető, hogy az őszi szál
lítási csúcs második szakaszá
ban — október 16-tól decem
ber 1-ig — a sárvári üzem az 
ország legjobban rakodó vál
lalatai között szerepelt 

A MÁV a rakodási fejlesz
tési alapjából támogatást 
adott a gyárnak, hogy rako
dógépet tudjon vásárolni. 
Amikor a cukorgyár áttért az 
olajtüzelésre, korszerűsíteni 
kellett az olajfejtőhelyet is. A 
vasút erre a célra 1 720 000 fo
rintot utalt á t  

A jó v£.'üt^űködés~iek és 
az átgondolt szervezési intéz
kedésnek köszönhető tehát, 
hogy a Sárvári Cukorgyár 
eredményes évet zárt

(Sz. Jakab)

azokon a vonalakon célszerű 
ez. ahol nem lehet a dízelvon
tatás fenntartása mellett fo
kozni a szállítás teljesítmé
nyét. Ezeknek a vonalaknak a 
hossza kb. 15 000 km.

Egyéb tényezők is sürgetik 
a villamosítás ütemének gyor
sítását. Az utóbbi években 
például a mindjobban nö
vekvő vonóerő-szükséglettel 
együtt csökkent a dízelmozdo
nyok megbízhatósága, és javí
tásuk is költségesebb a vil
lanymozdonyénál. Azt sem 
szabad figyelmen kívül hagy
ni, hogy az atom- és vízierő
művek által termelt villamos 
energia önköltsége csökkent a 
gázolaj viszont drágult.

Ezek a tények azonban 
nem jelentik azt, hogy a Szov
jetunióban a dízelvontatásnak 
nincs jövője. Mindössze arról 
van szó, hogy a gazdaságossá
got és sok egyéb más szempon
tot figyelembe véve kell dön
tenünk egyes vasútvörialakon 
a villamos-  vagy dízelvontatás 
mellett. Szakembereink szerint 
a vontatás nemének helyes 
megválasztása egyik alapfelté
tele a vasúti közlekedésre há
ruló feladatok gazdaságos tel
jesítésének.

Mihail Szircov 
a „Gudok”

főszerkesztő-helyettese

Koszorús Ferenc, a vasuta
sok szakszervezetének főtitká
ra is nyilatkozott ezzel kap
csolatban a Világ és Nyelv, 
valamint a Hunqara Fervojis- 
ta Mondo című folyóiratok
nak. •

—  Érdeklődéssel tanulmá
nyoztam a közelmúltban Ang
liában kiadott és részünkre is 
elküldött röplapot — mondot
ta. —  Tartalmáról olyan szak
szervezet főtitkáraként nyilat
kozni Ltom, amelynek kerete! 
között évtizedek óta a legtöbb 
eszoerantista szakcsoport és 
klub működ k. Intenzív nyelv
művelő és ír  '.Imi tevékeny
ségűk egyik legjobb bizonyí
téka. hogy több mint két év
tizede nedvedéveritMrjt ia*énik 
meg az eszperantó nyelvű vas
utas szakfolyóirat. A magyar 
vasutas eszperantisták élénk  
nemzetközi tevékenységet is 
folytatnak. Kapcsolatban van
nak olvan külföldi partnerek
kel. akik hasonló módon köz
i n e k  a népek kölcsönös tzó-  
* ls é é r t ,  szakmai. barát! 
egvíiWrnűködéséért és a  szoli
daritásért.

Szakszervezetünk tagsága az 
eszperantó ügyét rokonszenv- 
vel figyeli és azt tudatosan tá
mogatja. Ezért is köszöntöm 
szívből a TUCEG kezdemé
nyezőit és a hozzájuk csatla
kozó szervezeteket. Sok sikert 
kívánunk munkájukhoz! —  
fejezte be nyilatkozatát a fő
titkár.

aktivisták találkozója 
Dnnakeszin

Nyugdíjas aktivisták talál
koztak Dunakeszin a közel
múltban. A  találkozó résztve
vői megemlékeztek nyugdíjas 
társuk, Weiszmüller Jenő ju
bileumáról is, aki 1927 óta 
tagja a szakszerve etnek.

Az ötvenéves jubilálőt a  
Vasutasok Szakszervezetének 
képviselője Magó Benő kö
szöntötte. Méltatta az idős 
vasutas érdemeit, munkássá
gé1 aki sokat tett a dolgozók 
élet- és munkakör élményeinek 
j*—ftásáért

A találkozón jutalomban 
részesítették a legjobban dol
gozó aktivistákat.

V. Szabó Béla

Befejeződött a répakampány
Eredményes évet zárt a Sárvári Cukorgyár

Angol kezdeményezés:

LÉGIM AZ ESZPERANTÓ MINDEN ORSZÁG MÁSODIK NYELVE
A  magyar szakszervezeti vezetők támogatják a mozgalom kibontakozását
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A szombathelyi járműjavító nyerte 
a tömegsportkupá t

Szombathelyen, a Haladás 
VSE-nél májusban alakult 
meg a tömegsportbizottság. 
Az egyesület vezetősége a vas
utas szakszervezet területi bi
zottságával egyetértésben 
azért alakította meg, hogy 
1977-ben több sportágban 
megrendezzék a Haladás VSE 
kupaversenyeket.

A Haladás VSE Perint-par- 
ti KISZ-klubjában december
ben került sor az 1977. év! 
tömegsportrendezvények érté
kelésére, valamint a díjak át
adására.

Az értékeld megbeszélésen 
részt vett Németh Gyula, a 
területi bizottság kultúr- és 
sportbizottságának vezetője, 
Nagy József, a Haladás VSE 
ügyvezető elnökhelyettese és 
Tóth Gusztáv, a Vas megyei 
TSH főelőadója. Magyar La-

jps, a tömegsportbizottság tit
kára, részletes beszámolót ké
szített a végzett munkáról. 
Elmondta, hogy az első lépé
seket nehezen tették meg .és 
sok gondot okozott az is, hogy 
csak a nyáron készültek el a 
versenyek kiírásaival.

A tömegsportkupa 1977. évi 
versenyein a 10 szombathelyi 
vállalat és 4 vasúti szolgálati 
hely színeiben valamivel töb
ben, mint ötszázan vettek 
részt.

Eredmények: 1. Szombat- 
helyi MÁV Járműjavító, 2. 
Szombathelyi Fagazdasági 
Kombinát, 3. Haladás VSE ap
parátusa. A  pontversenyben 
győztes járműjavítón kívül ez
úttal kapták meg az egyes 
sportágak győztesei és helye
zettjei a jutalmakat és okle
veleket is.

Hét szakosztályban 800 fiatal
Szombathelyen 14. éve mű

ködik sportiskola. Az utóbbi 
hat évben a Haladás VSE-hez 
tartozik. Evek óta szép hagyo
mány, hogy a sportiskola ve
zetői, edzői a Sportház impo
záns épületében tartják meg 
évzáró értekezletüket. Leg
utóbb mintegy 800-an hallgat
ták meg Horváth Lajosnak, a 
sportiskola tanácsa elnökének 
beszámolóját.

— 1977-ben a Haladás Sí 7 
szakosztályában 807 fiatal 
sportolt — mondotta az elnök. 
—-  A  sportiskola tavaly már 
több mint 2 millió forinttal 
gazdálkodott. Ehhez az összeg
hez a tanulók tagdíjként 122 
ezer forintot fizettek be. 175 
minősített versenyzőnk van, 
közöttük egy I. osztályú, 38 if
júsági aranyjelvényes, 45 ezüst; 
a többi pedig bronzjelvényes. 
Fiatal versenyzőink közül 
15-en szerepeltek az országos 
válogatottak között, 10-en baj
noki .címet nyertek, ebből ötöt

A  „kis BVSC" sikerei

Elsők lettek 

a kerületben
A  Budapesti Vasútigazgató- 

Ság Sportköre az utóbbi évek
ben mind többet hallat magá
ról. A  VIII. kerületi sport- 
felügyelőség értékelése alap
ján 1976-ban még a negyedik 
helyezést érte el a kerület 
sportkörei között. Tavaly 
azonban — fokozva tevékeny
ségüket — az első helyre ke
rültek, ezzel elnyerték a sport
felügyelőség által alapított 
Józsefvárost Vándorkupát, s a 
vele járó 15 000 forintot, ame
lyet majd a tömegsport fe j
lesztésére használhatnak fel a 
tfkis BVSC” -ben.

E figyelemre méltó ered
ményről érdeklődtünk Blicha 
Tibor ügyvezető elnöktől:

— Sportkörükben hány 
Szakosztály működik?

— Négy. Asztalitenisz, ter
mészetjáró, tájfutó, sakk. 
Emellett természetesen, a tö
megsporton belül állandóan 
rendezünk kézilabda- és lab
darúgó-mérkőzéseket, -vala
mint asztalitenisz-, atlétikai 
versenyeket és sűrűn részt ve
szünk a természetjáró mozga
lomban is. Az elmúlt évben 
például 975 nő és 1260 férfi 
kapcsolódott be nálunk a tö
megsportba. Közülük atlétiká
ban kiváló eredményt ért el 
Katona István balesetvizsgáló. 
Földi Ferenc újítási felelős*az 
asztaliteniszben . jeleskedett, 
míg labdarúgásban. Mogyorósi 
Károly és Szabó Miklós 
nyomdászok nyújtottak kiváló 
■téijesítmériyt, illetve kézilab
dában Szőttősi Éva' hívta fel 
maisára a figyelmet technikás 
játékával..

Mi a sportklub további 
terve?

Mindenképpen szeret
nénk megtartani eddig elért 
eredményeinket, azzal a kü
lönbséggel, hogy az idén még 
többet foglalkozunk -majd tö
megsporttal, főként- az Edzett 
Ifjúságért, mozgalommal.

(séra)

az atléták, négyet a súlyeme
lők és egyet a birkózók.

A legszembetűnőbb fejlődést 
áz atlétikai szakosztály érte el. 
Az 1976. évi 18 olimpiai pont
tal szemben tavaly 40-et sze
reztek. A  labdarúgó ifjúsági 
csapat megnyerte a kiemelt te
rületi bajnokságot, és az or
szágos döntőben a 4. helyen 
végeztek. A súlyemelők között 
több országos csúcstartó is 
van, Wöller Tamás, Rotyis Já
nos, Szabó András és Galam
bos József személyében.

A  női tomacsapat országos 
ifjúsági II. osztályú csapatbaj
nokságot nyert, és első alka
lommal indultak az Asztalos 
János emlékversenyen; har
madikok lettek. A  birkózók 
közül 15 sportoló szerzett jo 
got az országos serdülő baj
nokságon való részvételre. A 
vivószakosztályt a felnőttek
kel együtt a vidék legjobbja
ként tartja nyilván a szövet
ség.
. A  Haladás Sí legeredménye
sebb sportolója Wöller Tamás 
súlyemelő, aki a magyar baj
nokság mellett az IBV-n 6. he
lyezést ért el. 1977-ben korosz
tályában 35 alkalommal javí
totta meg a magyar csúcsot. A  
lányok közül Gőcze Andrea az 
egyik legeredményesebb ver
senyző, aki a magyar bajnoki 
cím mellett 15,5 olimpiai pon
tot szerzett. A másik Szabó 
Katalin, aki korosztályának 
csúcstartója, IBV-kerettag, és 
az országos bajnokságon ezüst
érmet nyert.

Kiss Antal

A NÉP SZOLGÁLATÁBAN

yyFegyverrel\ m unkával, 
felvilágosító szóval...”

A munkásőrség Bokányi Dezső építő zászlóaljának 
4 évzáró egységgyűlése

A Vasúti Főosztály munkás
őrei a Bokányi Dezső nevét 
viselő építő zászló&ljba tar
toznak. A zászlóalj évzáró 
egységgyűlését január 7-én 
tartották az építők szakszer
vezetének kongresszusi termé
ben.

Az ünnepélyes eseményen 
megjelent Gyöngyösi István, 
az MSZMP Központi Bizott
ságának tagja, az Építő-, Fa- 
és Építőanyagipari Dolgozók 
Szakszervezetének főtitkára, 
dr. Móró István, a VI. kerü
leti pártbizottság első titkára, 
Hámori Csaba, a KISZ Buda
pesti Bizottságának első tit
kára, Tóth Tibor, a Munkás
őrség budapesti parancsnok
ságának szakcsoportvezetője, 
valamint a Szovjet Hadsereg 
hazánkban ideiglenesen tar
tózkodó déli hadseregcsoport
jának meghívott képviselője, 
a munkahelyi pártszervezetek 
titkárai, gazdasági vezetők, 
családtagok és barátok. Az 
egységgyűlés elnöki tisztét 
Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója látta el.

Megnyitó beszédében Szűcs 
Zoltán méltatta az évzáró egy
séggyűlés jelentőségét; hang
súlyozta, hogy a vasutasok, a 
Volán és más közlekedési 
vállalatok dolgozói az építő
ipari munkásokkal együttmű
ködve érték el a kimagasló 
eredményeket. A  munkásőrök 
soraiban — a párt 195.7-ben 
elhangzott hívó szavára — 
párttagok és párton kívüliek 
együtt teljesítenek szolgálatot, 
éberen őrködve szocialista 
vívmányaink felett.

Ezt követően Borsány 
György egységparancsnok tar
tott beszámolót.

— Mai egységgyűlésünk je 
lentőségét növeli, hogy —in 
zászlóalj megalakulásának har
madik évtizedébe léptünk. 
Erősödött kapcsolatunk a 
pártszervezetekkel, a gazdasá
gi vezetőkkel, a dolgozókkal és 
egymás családtagjaival — 
mondotta, majd arról szólt, 
hogy a zászlóalj munkában 
gazdag esztendőt zárt le. A 
munkásőrök cselekvő részesei 
voltak a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 60. évfor
dulója tiszteletére kibontako
zott munkaversenynek. , A 
munkahelyeken és közéletben 
egyaránt helytálltak, s becsű-

FEL VESZÜNK! 
KIKÉPEZÜNK!

A MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati főnökségeire:

N Ő K E T  -  FÉR FIAK AT, 
L Á N Y O K A T -  F IU K A T,

iskola?, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, sanizó, 
vágányfékkezelő, kocsifelíró, személy- és árupéhztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnázium, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsi vizsgáló, féklakatos, 
áltqlános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhejyi járműjavító' szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TO V Á B B Á : festőket, mázolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, pályamunkásokat, 
betanított és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakarítókat.
KŐTELEZŐ M U N K A ID Ó
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
— egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES M U N K A K O R O K  I

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a  M ÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI M UN KAERŐ  
FELVÉTELI IRODÁN,
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu) 
TELEFO N : 145-010.

lettel teljesítették pártmunká
jukat, amint esküjükben fo
gadták: fegyverrel, munkával 
és felvilágosító szóval, a népet 
szolgálva. Az egység parancs
noka külön is méltatta a tar
talékba menő és leszerelő 
munkásőrök helytállását és 
üdvözölte az esküt tevő új 
mu nkásőröket.

Dr. Móró István, a VI. ke
rületi pártbizottság első tit
kára 10, 15 és 20 éves szolgá
latot elismerő emlékérmeket 
adott át. Kitüntetésben része
sült a legjobb század, illetve 
az élenjáró szakaszok, rajok. 
A legjobb század címet a 3. 
század nyerte el, amelynek 
parancsnoka Cserhalmi Zol
tán, a Volán dolgozója, pa
rancsnokhelyettese pedig Bú
zás László, aki gazdasági ta
nácsadó a kocsiintézőségnél.

A legjobb szakasz — öt éven 
belül immár a negyedik alka
lommal — a 3. század 2. sza
kasza lett. Parancsnoka Csik 
Sándor, helyettese Szigetvári 
János. Mindketten osztályve
zető-helyettesek a Vasúti Fő
osztályon, s Kiváló parancs
nok kitüntetésben részesültek. 
Ugyanennek a szakasznak a 
Béki Tibor kocsiintéző által 
vezetett 1. raja is kiérdemel
te a legjobb címet. Mindez azt 
mutatja, hogy a századba be
osztott vasutasok méltó elis
merést szereztek.

Kedves színfoltja volt az 
ünnepi egységgyűlésnek, amint 
Csík Sándor szakaszparancs
nok egy V-—43-as villamos
mozdony modelljét átadta 
ajándékként a Szovjet Had
sereg jelenlevő képviselőjének.

(szabó)

Eredményesen dolgoznak Kisszálláson
Az őszi forgalom Kisszállás 

állomás munkájában is érző
dött. Nemcsak az állomáson át
haladó tehervonatok száma 
emelkedett, hanem a helyi for
galom is. Havonta száz te
herkocsit raktak meg áruval 
főként a TEMAFORG és az 
Erdőgazdaság és a tsz-ek. Cu
korrépából napi 5—6 kocsival 
küldtek Szolnokra, s a jelek 
szerint kitűnő volt a fu
varszervezés. Leadási for
galmuk valamivel erősebb,

hiszen 155 rakott kocsi érkezett 
műtrágyával, deszkával, szén
nel, téglával és más árukkal 
megrakva.

Az állomás dolgozói szo
cialista brigádban tevékeny
kednek^ Szoros kapcsolatot ala
kítottak ki á helyi fuvaroztató 
vállalatokkal. Ezzel elérték, 
hogy késedelem nélkül rakod
nak állomásukon, amit 99.97 
százalékos kocsi tartózkodási
eredményük is bizonyít

GÉPKOCSI-TULAJDONOSOK FIGYELMÉBE

Meddig lehet befizetni 
a gépjármű-felelősségbiztosítás díját?

A magánautósok és motoro
sok egy éve az új rendszer sze
rint fizetik a gépjármű-fele
lősségbiztosítás díját Mire 
ügyeljenek a gépjármű-tulaj
donosok és milyen hibákat kö
vetünk el mi. ügyfelek?

Érdeklődésünkre elmondták, 
hogy a gépjármű-tulajdonosok 
többsége a díjfizetés új rend
szerét helyesléssel fogadta és 
a postai befizetésekkel kap
csolatos fontos tudnivalókat is 
ismeri. Igazán azonban azok 
értették meg a Díjigazoló-lap 
rendeltetését, akik 1977-ben 
műszaki vizsgára vitték gép
járművüket.

A forgalmi engedély meg
hosszabbításának ugyanis 

egyik előfeltétele 
az esedékes kötelező gépjár
mű-felelősségbiztosítási díjak 
befizetésének igazolása. A 
vizsgabiztosok a Díjigazolás 
lap postai bélyegzései alapján 
ellenőrzik, hogy a díjfizetés 
rendben van-e. Ezért külön is 
felhívjuk a figyelmet a Díj* 
igazoló-lap megőrzésére.

Egy praktikus tanácsot is 
kaptunk: a legnagyobb gon
dosság mellett is előfordul
hat. hogy a Díjigazoló-lap el
vész. Ezért célszerű a két mű
szaki . vizsga . -közötti- időszak 
befizetési lapjainak szelvénye
it megőrizni, mert csak ezek 
alapján adhat a biztosító új 
Díj igazolólapot, a befizetések 
igazolásával.

A postai befizetés során el
sősorban arra kell ügyelni, 
hogy»

a csekk pontosan legyen 
kitöltve.

Ne feledjék el a gépjármű 
forgalmi rendszámának beírá
sát az „értesítés”  és a „feladó, 
vevény”  szelvényekbe. Ugyan
ezt az adatot a Díjigazoló-lap 
előoldalán is fel kell tüntetni 
és az egyes befizetések alkal
mával a Díjigazoló-lapnak az 
esedékesség szerint következő 
üres kockájába a befizetés 
összegét és keltét is be kell 
írni.

A postahivatalok csak a be
fizetéssel egyidejűleg adhat
nak igazolási bélyegzőt, ezért 
a csekket és a Díjigazolólapot 
együtt kell a postatisztviselő
nek átadni és a befizetésről 
igazolást kérni.

A díjfizetés esedékessége

gépkocsiknál január 1. és jú
lius 1 ; motorkerékpároknál 
január 1., ezt az új jogszabály 
nem változtatta meg. Pótlékot 
csak a kedvezőbb (féléves, mo
torkerékpároknál egyéves) ha
táridőket elmulasztók fizetnek. 
Ez utóbbiak tájékoztatása ér. 
dekében megjegyezzük, hogy 
Díiigazoló-lap „pótlékok befi
zetésének igazolása”  megneve
zésű rovatot is töltsék ld és 
bélyegeztessék le.

Mi a helyzet .akkor, ha va
laki például január 25-én vet
te át autóját a MERKUR+tól?

A biztosító tájékoztatása 
szerint

a gépjármű üzembehelye
zésének időpontjától (te
hát, amikor a rendszámot 
megkapta, illetve kiállí
tották a forgalmi enge
délyt) érvényé9 a felelős

ségbiztosítási védelem.
A díjfizetés azonban a gép. 
kocsiknál mindig az üzembe
helyezést követő negyedév el
ső napjától esedékes, Vagyis a 
MERKUR-os példánál marad
va az autótulajdonos a csu
pán negyedévre szóló díjat áp
rilis 1-től június 30-ig fizethe
ti be pótlékmentesen. Motor- 
kerékpárosoknál az üzembe
helyezést követően a díjfizetés 
a következőképpen alakul: ha 
a járművet január 1. és június 
30. között helyezik Üzembe, 
akkor a teljes égy évre szóló 
felelősségbiztosítási díjakat ki 
kell egyenlíteni decembet Sí
ig. Ha július 1. után, akkor 
arra az évre már nem kell fi
zetni. a díjfizetés első napja a 
következő év január L 

A felelősségbiztosítás évi 
díja egyébként 1978-ban sem 
változik: az autósok 460, a 
'motorkerékpárosok pedig 100 
Ft-ot fizetnek egy évre.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI
Tukarcs János, övári Béla, Bu

dapest; Boldizsár Gyula, Békés
csaba ; Vágvölgyi Zoltán, Duna
keszi; Steigerwald László. Pécel; 
Pozsonyi Tibor. Miskolc; Bognár 
Károly. Tapolca; Várfalvi Gyula, 
Nagy Antal Géza. Nagykanizsa; 
Szűcs Ferenc, Hatvan; leveleiket 
lapunk anyagához felhasználjuk 

Keszthelyi Béla. ÜJszász; soós 
Jánosné, Dunaújváros; Kovács 
Lajos, Tuzsér; leveleiket Illetékes 
helyre továbbítottuk.

— Sikeres év. Jászberény »  
lomás dolgozói eredményes^ 
zárták az elmúlt esztendői 
Munkájukat január 6-án j 
városi pártbizottság kibővíti» 
ülésen tárgyalta. Kiemeltél 
többek között a kocsitartózk^ 
dás csökkenését, továbbá Ü 
anvagtakarékosság. a szociáli 
ellátás és a társadalmi műnk 
terén elért eredményeikét.

— Ajándék. A budapefi 
igazgatóság osztószertárS] 
nökségének Csapáiev szocif 
lista brigádja tavaly 1250 f< 
rintot gyűjtött a kőszegi név: 
lőotthon egy tanulójának tsm 
ajándékozására. A pénzen g  
hát és játékot vásároltak, am 
B. A. ötödik osztályos tanull 
nak adtak át karácsonyi ajái 
dákként.

— Kertbarátok. Nagykan 
zsán. a vasutasok Kodály Zo 
tán Művelődési Házának kér 
barátok köre a közelmúltbí 
foglalkozást tartott, amely: 
Csáki Lászlónak, a helyi bó 
forgalmi vállalat vezetőjén: 
előadását hallgatták meg 
bor szakszerű kezeléséről. 1 
szakkör tagjai az elmúlt <| 
ben is eredményesen dolga 
tak. Húsz előadáson vett 
részt és négy alkalommal szál 
mai kirándulást is szervéül

— Nyugdíjastalálkozó, 
debreceni építési főnöki 
szakszervezeti bizottsága ü 
népségét rendezett nyugdíjas 
részére. A megielénteket SÍ 
les Károly, a főnökség vezető 
köszöntötte, majd tájékoz^ 
tást adott az elmúlt évi éré 
ménvekről és az idei feladj 
tokról. Kérte a nyugdíjasok] 
hogy továbbra is tartsák - 
kaocsolatot a főnökséggel, | 
adják át gazdag tapasztalati 
kát a fiataloknak.

— Véradás. Balassagyarín 
csomópont mozdonyműhely 
nek három szocialista brigd 
ja a helyi véradóállomás ■ 
résére soron kívül adott vá 
Labáth József mozdonylakaf 
pedig egy baleset sérültjén 
az életét mentette meg azálfe 
hogy a kórház kérésére azqj 
nal jelentkezett véradásra, i

— Segítő brigádok. Sel; 
állomás négy szocialista bi 
gádja az elmúlt évben vágáh 
szabályozást és állomásiak?] 
tást végzett társadalmi mu 
kában. Az érte járó 1400 fori 
tót felajánlották a kőszegi, n 
velőotthon lakóinak.

— Korszerűsítés. Több ml 
félmillió forintos költség! 
felújították az Utasellátó VI 
lalat nagykanizsai üzemép 
villamos hálózatát, és kiq 
tették az épület helyiségeit

—- Kocsirendezők — ■ ÚRI 
val. Győr állomáson a tola 

| csaoatokat URH adó-vevő k 
szül ékekkel látták el. A kpC! 
rendezők munkáját könny! 
készülékkel kaocsolatot let 
teremteni a  szolgálati helye 
kel és a mozdonyvezetőkk

— Társadalmi munka, t  
polca csomóponton értékelt 
az 1977-ben végzett társadalr 
munkák eredményét. A szoci 
lista brigádok összesen 60 
óra társadalmi munkát véé? 
tek, amelynek értéke 722 ez 
forint

— Egy hét Izlandban. Hí 
gyeshalmon, a vasutasok n§ 
velődési- házában január .19-: 
„Egv hét Iziandban”  címmi 
diafilmmel kísért élménybi 
számolót tartott dr. Ferenci 
Imre evőri va«ű t - ü ̂ ernorm 
Az előadáson több mint száflj 
vettek részt
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MAgyaF vasuTAS
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ÜZENET A SZOLGÁLATI HELYEKRŐL:

„Szeretünk és tudunk dolgozni, 
hu értelmét látjuk u munkának...

Vasutas-munkásgyűlés az Északi Járműjavítóban

1 7

Az országszerte tapasztalha- Lajos közlekedés- és posta- helytálltunk, s a központi aka-
tó kezdeményező készség nyo- ügyi minisztériumi államtit- tat jegyében teljesítettük, amit
mán vasutas munkásgyűlést kár, Szűcs Zoltán, a MÁV ve-
hívott össze a MÁV Vezérigaz- ¡^igazgatója, Koszorús Fe-
gatoság az Északi járm űjavl- vasutas-szakszervezettóban. A  január 27-én lezaj- vasutas-szatózerverot
lőtt esemény színhelye a dí- « W M n ,  a vasút párt- és tö-
zel-mozdonyok javítócsarnoka megszervezeti vezetői, a fú
v ó it Megjelent és az elnök- varozitató vállalatok 
Bégben foglalt helyet Urbán lói.

Köszönet és elism erés az élenjáróknak
Gulyás János vezérigazgató- lista brigádjainak küldötte vá 

helyettes üdvözlő szavai után laszolt elsőként a
Szűcs Zoltán ismertette a 
vasutasokra háruló 1978. évi 
féladatokat, követendő példá
nak állítva a jubileumi mun
kaverseny résztvevőinek helyt
állását. Kifejtette, hogy a vas
utasok 1977-ben minden eddi
ginél több árut szállítottak, s 
maradéktalanul kielégítették 
az irántuk támasztott népgaz
dasági szállítási igényeket, s 
elismerte, hogy az elért telje
sítmények mögött nagy mun
ka, számtalan nehézség, aka
dály leküzdése húzódik meg, 
amiért köszönetét mondott a 
vasutasoknak, elsősorban az 
élenjáró szocialista brigádok
nak.

— Elégedettek mégsem le
hetünk — mondotta —, hiszen 
az objektív okokon kívül sok 
esetben hanyagság, fegyelme
zetlenség, a munka nem kielé
gítő szervezése okozza a vonat
késéseket. Ezenkívül a sze
mélykocsik műszaki állapota, 
a fűtés, világítás, tisztaság is 
élmarad a követelményektől, 
aminek okát ugyancsak nem a 
feltételek hiányában kereshet
jük elsősorban. Hanosló gon
dok vannak az utasok kiszol
gálása, menet- és helyjeggyel 
való ellátása, tájékoztatása 
körül. Szem előtt kell tarta
nunk, hogy a vasút, illetve a 
vasutasok munkáját minde
nekelőtt a személyszállításnál 
szerzett tapasztalatok alapján 
értékeli és minősíti a közvé
lemény. Éppen ezért vissza 
kell állítani a személyszállító 
vonatoknak a vonatforgalmi 
rendben biztosított rangját, s 
belátni, hogy magyarázatokkal 
nem jutunk előbbre. Kérem  
önöktől, hogy saját munkate- 
rürületükön az utas szemével 
is lássák idei feladataink meg
oldását • ••

A  vezérigazgató felhívta a 
figyelmet a tehervonatok köz
lekedtetésében, az értékes és 
nagy teljesítményű, korszerű 
vontató járművek felhasználá
sában, a kocsigazdálkodásban 
előforduló hibák, hiányosságok 
megszüntetésének fontosságá
ra is, majd a múlt évben vég
rehajtott beruházási, állóesz
köz-fejlesztési, bérgazdálkodá
st és szociálpolitikai eredmé
nyeket ismertette, amelyek 
tükrözik a vasutasokról való 
gondoskodást is. Ez a tenden
cia 1978-ban töretlenül folyta
tódik, de maradéktalanul ér
vényt kell szerezni a Beruhá
zási Utasítás előírásainak.

Perem város viszonozza  
a  m egbecsülést

A z idei feladatok számszerű 
Ismertetése után Szűcs Zoltán 
Vezérigazgató kérte a munkás
gyűlés résztvevőit, hogy visz- 
szatérve szolgálati helyükre, 
legyenek szorgalmazói a min- 

' dennapi tennivalók színvona
lasabb végrehajtásának.

Gazsi András váltókezelő, 
Budapest—Ferencváros szocia^

beszédre.

Szűcs Zoltán vezérigazgató 
beszédét mondja 

(Csontos Gábor felvétele)

— Nehéz, küzdelmes 
tudhatunk magunk mögött, de 
büszkén mondhatjuk, hogy

elvártak tölünk. Mindez lehe
tetlen lett volna a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója tiszteletére kibon
takozott jubileumi munkaver
seny lendülete nélkül. Ezenkí- 

képvise- vül lelkesített bennünket ál
lomásunk megnyitásának 100. 
évfordulója is, hogy bizonyít
hassuk: él, dobog a ferencvá
rosi szív. Pártszervezetünk, 
szakszervezeti bizottságunk a 

vitaindító gazdasági vezetéssel egyetér
tésben kellő útmutatást adott* 
s ez is megsokszorozta tenni- 
akarásunkat. Ami az * elisme
rést illeti, úgy érezzük, hogy 
az új, 400 személyes szálló is 
ezt fejezi ki.

Az idei feladatokról szólva 
Gazsi András elmondta, hogy 
a ferencvárosi vasutasok is
merik tennivalóikat és szám
ba vették a lehetőségeket. 
Folytatják a versenyt, s fel
ajánlották a vonali és a nem
zetközi gyorstehervonatok me
netrendszerűségének 2 száza
lékos javítását, 160 000 kocsi
óra megtakarítását, az elegy- 
feldolgozás gyorsítását, hogy a 
vonatíogadási' kapacitás *' 10 
százalékkal növekedjék.

Novák László mozdonyveze
tő a miskolci vontatási főnök
ség dolgozóinak képviseletében 

évet számolt be arról, hogy a Láng-

(Főlytatás az 5. oldalon.)

Megfelelő jogkörrel felruházva

Együttes ülésen tanácskozott az elnökség 
és a bizalmiak száz küldötte

rehajtását és az idei terv főbb 
célkitűzéseit. A  vezérigazgató 
szóbeli kiegészítőjében el
mondta, hogy a MÁV eredmé
nyesen zárta az elmúlt évet. 
Az áruszállítási teljesítmény 
minden eddigit felülmúlt. 134 
millió tonna árut fuvaroztunk 
el, és ezzel a tervet 101,5 szá
zalékra teljesítettük. Tovább
ra is az egyik legfontosabb 
feladatok közé tartozik a ko
csiforduló idő javítása, a kó- 
csiki haszná lás fokozása.

Az idén a vasút tervezett 
létszáma: 143 700. Ez mintegy 
3100-zal kevesebb az V. öt
éves terv ez évi előirányzatá
nál. Ennek ellenére arra kell 
törekedni, hogy a túlórák szá
mát az 1977. évi szint alá 
csökkentsük. Hangsúlyozta to
vábbá a vezérigazgató azt is, 
hogy a szocialista brigádmoz- 

Január 26-án, az Északi Járműjavító Törekvés Művelődést galom fejlesztése a legfonto- 
Házában került sor a vasutas-szakszervezet elnöksége és a b i- sabb feladatok közé tartozik, 
zalmi küldöttek együttes ülésére. Áz üzemi demokráciának Jelenleg 7377 brigád mintegy 
ezen az új fórumán a bizalmiak 100 küldötte jelent meg. Részt 71 ezer tagja versenyez, áll a 
vett a tanácskozáson Timmer József, a SZOT - titkára, Koszorús termelés szolgálatában.
Ferenc, a vasutas-szakszervezet főtitkára, Szűcs Zoltán vezér- 
igazgató, Balogh Pál, az MSZMP KB ipari, mezőgazdasági és 
közlekedési osztályának munkatársa, Gulyás János és Mester 
Alajos vezérigazgató-helyettesek, továbbá Molnár György és 
Kajcsa József, a vasutas-szakszervezet titkárai.

¡ ¡ j

y ¡r  ■
B K a B f

Gyócsi Jenő köszönti az együttes ülés résztvevőit

A vezérigazgató befejezésül 
hangsúlyozta, hogy a vasútnak 
a lehető legtöbb áru elszállí
tására kell felkészülnie, mert, 
az el sem képzelhető, hogy 
„ennyi volt a tervünk”  kifo
gással bármilyen termék szál
lítását visszautasítsa.

A  vezérigazgató előterjesz
tését a bizalmiküldöttek hozzá
szólásai követték. Esr^nyi Ist
ván a záhonyi átrakókörzet 
dolgozói nevében üdvözölte az

A megjelenteket Gyócsi Je- Véleményezi ezenkívül az 
nő, szakszervezetünk elnöke évi terv érdekében készült há
lt őszön töt te, majd Koszorús lózati intézkedési terveket, a 
Ferenc főtitkár adott tájékoz- -vasút vezetőinek irányító, szer- 
tatást a bizalmiküldöttek és a vező és ellenőrző tevékenysé- 
szakszervezet elnöksége együt- gét az üzemi feladatok vég- 
tes ülésének szerepéről. Hang- rehajtósában.
súlyozta többek között, hogy Bejelentette a főtitkár, hogy együttes ülés résztvevőit. K i- 
az MSZMP XI., a Magyar a szakszervezet központi veze- fejtette, hogy ez az országos 
Szakszervezetek XXIII. kong- tősége — az üzemi demokrá- fórum az eddiginél több lehe- 
resszusa nagy figyelmet fordí- cia rendszerének és érvénye- tőséget biztosít a munkahe
t e t  a szocialista demokrácia sülésének a MÁV területén lyek ügyeibe váló beleszólás
továbbfejlesztésére. Ezzel függ történt szabályozása alapján ba, jobban érvényesül a mun- 
össze a szakszervezeti demok- — a kv és a bizalmiküldöt- kahelyi kollektívák kezdemé- 
rácia fejlesztése és a bizalmiak tek együttes ülése hatásköré- nyezőkészsége, aktivitása. Sze- 
hatáskörének bővítése is. Ez be tartozó témákat az elnök- retnék, ha az eddiginél több 
az új fórum megfelelő jogkör- ség és a bizalmiküldöttek kisgépet alkalmaznának a da- 
rel van felruházva. együttes ülése hatáskörébe rabárus, valamint az őmiesz-

A lövőben dönt maid a utalta. Az együttes ülés előre- tett áruk átrakása során. Ezért 
MÁV vállalati szociálisakul- áthatóan évente három álka- örültek annak, hogy a vezér- 
turólis s ^ r t ’ S e é l v e X i és lommal tanácskozik. Ezen a igazgatói előterjesztésben is 
üdülési S á n a k  felífasználl- £órumon a bizalmiaknak a szerepelt ennek az igénynek a
X ^  i iT 'n 1 kielé# ítés^  *  nehéz

i m v í g -  w ' több irányoz-
rehajtásról. szóló beszámolók j ^  16‘| fe  «  vezetésben. A  /«titk ár A  bizalmiküldöttek törekvé- 

befej ezésül arra hívta fel a fi- Császár Ferenc jellem ez- 
gyeimet, hogy a bizalmiküldöt- a legtalálóbban: „A z ered
ték munkája az ülés befejez- mények és gondok mellett
tóvel TMm ér végei, hiszen tá- sz6lnunk kell arr6l „  hog 
jékoztatmuk kell munkatársai- * "

Kilenc hónappal a határidő e lőtt

Szociális létesítményt avattak Kiskunfélegyházán

elbírálása, az évenkénti bér- 
fejlesztés elveinek és arány
számainak meghatározása, a 
részesedési alap felosztása, to
vábbá a vállalati szintű szo
ciális terv végrehajtásának el- ^ “váŰ^tóLtat1«  «tenPrttá- milyen megoldást tótunk.”  A 
lenorzese. a döntések szempontjai- szegedi küldött ezután felső

ről és kérte, hogy a döntések rólta a munkát hátráltató té
rbeliéit vasutas fegyelemmel nyezőket, és javasolta, hogy 
álljanak ki. tegyék érdekeltebbé az utazó-

fezután az együttes ülés személyzet vezényléséért fele- 
Szűcs Zoltán vezérigazgató lős irányítókat, 
előterjesztésében megvitatta a
MÁV 1977. évi tervének vég• (Folytatás a 3. oldalon.)

Január 24-én adták át Kis
kunfélegyházán az új szociá
lis kombinátot. Az átadási ün
nepségen jelen volt Koszorús 
Ferenc, a Vasutas Szakszerve
zet főtitkára. Ácsai Mihály, a 
szegedi területi bizottság titká
ra, Szemők Béla, a Vezérigaz
gatóság munkaügyi és szociál
politikai szakosztályának he
lyettes vezetője, Sztajonev 
András, a városi pártbizottság 
első titkára és Korponai Zol
tán, a városi tanács titkára.

Sajtos Péter, a szegedi igaz
gatóság helyettes vezetője üd
vözölte a megjelenteket. Be
szédében hangsúlyozta, hogy 
a vasút műszaki fejlesztésén 
kívül egyre jobban előtérbe 
kerül a dolgozók élet- és 
munkakörülményeit javító 
szolgáltatás.

A  MÁV az ötödik ötéves 
tervben háromfhilliárd 605 
millió forintot fordít szociá
lis beruházásokra, amely öt
ven százalékkal több, mint a 
negyedik ötéves tervben vodt. 
Szociális fejlesztésre a szegedi 
igazgatóság 48 m illió forintot 
kapott, ebből 47 m illiót már 
felhasznált.

A kiskunfélegyházi beruhá
zás kilenc hónappal a határ
idő előtt készült el. Az épület
ben található 200 férfi- és 50 
női mosdó, 38 ágyas laktanya, 
továbbá helyet kapott itt egy 
300 adagos Üzemi konyha, 56 
személyes étteremmel, vala
mint vendégszoba és egy kor
szerű orvosi rendelő. A  léte
sítményben oktató és tanács
kozó terem is van.

A szociális épület kivitelezé
sének tervei 1975-ben készül
tek el. Az építkezés 1976 feb

ruárjában kezdődött. A  kivi
telező a Kiskunhalasi Építő
ipari Vállalat Kiskunfélegyhá
zái Főépítésvezetősége volt. Az 
építő kollektíva a Nagy Ok
tóber 60. évfordulója tiszteleté
re vállalta az 1978. szeptem
ber 30-i átadási határidő 9 hó
nappal történő csökkentését.

Vállalásukat sikeresen telje
sítették. 1977 novemberében 
fejezték be a munkát.

Szemők Béla, a Vasúti Fő
osztály munkaügyi és szociál
politikai szakosztályának he
lyettes vezetője arról beszélt, 
hogy a MÁV a Vasutasok

Szakszervezetével közösen to
vábbra is sokat tesz azért, 
hogy javuljon a dolgozók élet- 
és munkakörülménye. Javasol
ta, hogy az új létesítményt a 
szocialista brigádok vegyék át 
megőrzésre, vigyázzanak a he
lyiségek és berendezések épsé
gére.

Az ünnepség kedves szín
foltja volt a helyi zenei áLtalá-* 
nos iskola énekkarának műso
ra. Utána jutalmat adtak át 
az építkezésben élenjáró dol
gozóknak, majd a vendégek 
megtekintették a létesítményt.

Sz. M.

Januárban 11 millió 89 ezer tonna 
árut fuvarozott á a vasút

Az őszi csúcsforgalom len
dületével és a nagy teljesítmé
nyek folytatásával kezdte az 
új évet a vasút. A  Vezérigaz
gatóság most elkészült gyors- 
jelentése szerint januárban 11 
millió 89 ezer tonna árut fu
varozott el a MÁV, 752 ezer

Az átadóit szociális létesítmény homlokzata
(Nagy József felvétele)

tonnával többet, mint a múlt 
év első hónapjában. Az ered
mény egyben rekord is, janu. 
árban eddig még nem sikerüli 
túlszárnyalni a 11 m illió ton
nát.

A  forgalmi adatok azt mu
tatják, hogy a fuvaroztatók az 
ünnepek után hamar „vissza
álltak” a hétköznapokra, és a 
korábbi gyakorlattal ellentét
ben már az első hónapban sok 
munkát adtak a vasútnak« 
Ezen kívül az import- és a 
tranzitforgalom is magasabb 
volt a tavalyinál. Egyedül az 
export maradt alatta az 1977. 
évinek. Nem kapott annyi 
árut a vasút, mint amennyit 
előre jelzett a külkereskede
lem.

A januári eredmények a 
vasút és a fuvaroztatók jó  
együttműködésének és a ked
vező időjárás kihasználásá
nak köszönhetők. A vállalatok 
a tavalyinál jóval több vagont 
raktak meg, 0,8 tonnával nö
vekedett a kocsik átlagos ter
helése is, csökkent a kocsifor
duló idő, és vasárnaponként is 
átlagosan tízezer tonnával 

több áru került vagonokba, 
mint korábban. A fuvarozta
tók kiegyensúlyozott kiszolgá
lása jellemezte januárban a 
vasút munkáját. Előfordult 
ugyan egy-egy területen torló
dás, s emiatt későbbi kocsiki
állítás. Kocsihiány miatt azon
ban nem maradt le áru m 
vasútról. .
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Elkészült a MÁV munkaverseny-szabályzata
Célja: kibontakoztatnia dolgozók alkotókészségét

Az MSZMP Politikai Bizottsága a munkaverseny- 
mozgalom továbbfejlesztése érdekében, gazdasági célki
tűzéseinkkel összhangban meghatározta az állami és a 
társadalmi szervek feladatait. Ennek alapján a Minisz
tertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksé
ge és a KISZ Központi Bizottság Intéző ‘ Bizottsága 
együttes határozatot hozott a szocialista munkaverseny
ről. A  határozat hangsúlyozza: „A  munka verseny-moz
galom a szocialista építés nagy erőforrása és legszéle
sebb társadalmi támasza, amely kifejezi a dolgozó em
berek alkotókészségét, a munkához és a társadalomhoz 
való felelős viszonyát, fejleszti a tulajdonosi szemléle
tet és fontos hozzájárulás a szocialista emberi viszo
nyok kiteljesítéséhez. A  munkaversenynek, mint a dol
gozók önkéntes munkamozgalmának támogatása, irányí
tása az állami, valamint a társadalmi szervek közös fel
adata, a gazdasági vezetők munkaköri kötelessége.”

nyitásában. Kimondja azt is, 
hogy a végrehajtásért a gaz
dasági szervek vezetői a fele
lősek. Felhívja a figyelmet a 
pánt-, a KISZ- és a szakszer
vezeti szervekkel való együtt
működés fontosságára.

A szabályzat négy melléklete
A szabályzatot négy mellék

let egészíti ki. Az 1. számú a 
munkaversenyben elnyerhető 
elismeréseket, kitüntetéseket és 
az azokkal járó jutalmakat 
szabályozza.

A 2. számú melléklet a kor
mányhatározat formáját kö
vetve. figyelembe véve a vasút 
felépítését, részletesen tartal
mazza az elismerések, kitíln- 
tetések elnyerésének, adomá- 

A  kormányhatározat végre- képzettség, ae általános mű- nyozásáraak módját, 
hajtásaként — a miniszteri jeltseg növeléséhez szükség« A 3, számú melléklet a MÁV 
-utasítás alapján — elkészült a Uíli és a vele szomszédos határ-
M ÁV vállalati szintű munka- f® feltaláló állomások munka versenyének
verseny szabályzata, amelyet a rendszerét és elismerését sza-
szakseervezet elnöksége elfő- fJSíSü bályozza. Az utasításhoz tair-
gadott és a közeljövőben m eg- törik a vasútigazgatóságok
jelenük a hivatalos lapban. '  versenyének szabályozása te.

A  szabályzat lényegében a p  neiyzet javuiasa. a z  1977. évi eredmények alap-
közös határozat felépítését kö- A  továbbiakban a szabály- ján adományozandó elismeré-
■veti, természetszerűleg kibő- rögzíti az egyes gazdasági seket, kitüntetéseket már a 
vítve a  vasút sajátosságaival, vezetők feladatait a munka-  szabályzat rendelkezései sze- 
Célként jelöli meg, hogy a verseny szervezésében és irá- rint kell elbírálni. 
munkaversenynek minden te- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
riüeten, szolgálati helyen 
összhangban kell lenni az 
alaptevékenységet elősegítő 
üzemi feladatokkal, a munka
helyi programokkal és a tár
sadalmi elvárásokkal.

Önkéntességen alapul
Nagyon fontos figyelembe 

vermi, hogy a munkaverseny 
munkahelyi mozgalom, amely 
átlagon felüli eredményeik el
esésére irányul. Célkitűzései
nek mindenhol a tervek tel
jesítésére kell irányulnia, s 
azt az üzemi demokrácia fó 
rumain a dolgozókkal el kell 
fogadtatni. Szerves részévé 
kell tenni az újító mozgalmat 
is. Legfőbb célja az, hogy elő- 
segít££ népgazdasági terveink 
megvalósítását, a termelés ha
tékonyságának és minőségének 
javítását. Hozzájáruljon a tar
talékok feltárásához ás hasz
nosításához. Erősítse a szocia
lista munkaerkölcsöt. Ösztö
nözze az általános és a szak
mai műveltség gyarapítását, a 
köáSS&égi szellem fejlődését 

A  aolgozók a reájuk háruló 
termelési feladatokat a mun
kaidő teljes kihasználásával 
végezzék el. Szabadnapokon 
munkaakciók, kommunista 
műszakok csak kivételesen, 
jelentős társadalmi célok 
megvalósítása érdekében szer
vezhetők. Ügyelni kell arra, 
hogy ezek a dolgozók önkén
tes elhatározásán alapuljanak.

A  verseny alapvető formái; 
az egyének, a dolgozó kollek
tívák és a szolgálati helyek, 
üzemek versenye. A  munka
verseny az egyének kezdemé
nyezéseire épüljön. A  kollek
tív  versenyformákon belül is 
döntő fontossága van az  egyé
ni képességek kibontakozásá
nak, munkakezdeményezéseik 
felkarolásának.

A  szabályzat külön fejezet
ben tárgyalja a sajátos vasút
üzemi versenyformákat. Külö
nös hangsúlyt helyez a szocia
lista brigádmozgalomra, mint 
a kollektív verseny legmaga
sabb formájára.

A kitüntetések mértéje
Rendelkezik a szabályzat az 

elismerések, kitüntetések el
nyerésének feltételeiről is. Ez 
a  feltétel egyének esetében a 
munkaköri kötelezettséget tar
tósan meghaladó vagy kiemel
kedő teljesítmény elérése, pél
damutató magatartás, a közös
séget szolgáló tevékenység.

Munkakoliektívák esetében 
az átlagot tartósan meghala
dó vagy kiemelkedő munka
eredmény elérése, szocialista 
brigádok esetében pedig a hár
mas jelszó követelményeinek 
tartalmas megvalósítása, a 
korábban, elért színvonal túl
szárnyalása. Szolgálati helyek, 
üzemek, gtb. elbírálásánál, a 
népgazdasági követelmények 
átlagon felüli teljesítése a 
mérce. Továbbá magas szín
vonalú, hatékony gazdálkodás, 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeinek tervszerű és 
rendszeres javítása, a szak-
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Munkásművelődési kiállítás 
a Közlekedési Múzeumban
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SZAKSZERVEZETI TENNIVALÓK

Részesüljenek nagyol megbecsülésben, 
akik teljesítik a magasabb követelményeket

A  népgazdaság, valamint a nyitásában, ösztönzésében, értékelésében,, az élenjáró
lakosság áru- és személyszállí- Gyakorolják a mozgalom tár- 'csomópontok, üzemek' főnök-. 
tási igényeinek maradéktalan sadalmi ellenőrzését, segítsék a ségek, kollektívák, egyének^ 
kielégítése nagy feladatot há- verseny politikai, gazdasági és erkölcsi és anyagi elismerésé-j 
rít a vasútra. Az évi, a közép- szocialista tudatformáló szere- ben.
és hosszútávú tervekben meg- pének erősödését. A  vasutasok A Vasutasok Szakszerveze
ti atár ozott személy- és áruszál- túlnyomó többsége igényli, tének elnöksége a középtávúi 
lítás teljesítéséhez nélkülözhe- hogy a termelési, a műszaki- tervidőszak végén  ̂a KPM- 
tetlenek a szocialista munka-  fejlesztési, a munka- és üzem- mel és a MÁV Vezérigazgató-1 
verseny-mozgalom különböző szervezési, a bérezési, továbbá Sággal együtt javaslatot tészta 
formáiban rejlő erőforrások, a munkaügyi és munkavédel- Minisztertanács és a SZOT El- 
amelyek az ¿¡Magon felüli mi, valamint a szociális jelle- nökség Vörös Vándorzászla'ju*^ 
eredmények elérését segítik. A gű feladatok meghatározásán nak odaítélésére. A  javaslat- 
munkaverseny-mozgalom tá- és végrehajtásán kívül részt bán figyelembe kell venni — 
mogatása, irányítása, ösztönzé- vegyen a munkaversenyre vo- a tervek magasszintű teljesí- 
se, értékélése, a gazdasági ve- natkozó szabályozások, dönté- kívül — azt is. hogy á
zetők és a társadalmi szervek sek meghozatalában is. Ezért kitüntetésre pályázóknál _ ho- 
együttes feladata. A  célszerű szakszervezetünknek a 0Van érvényesült az üzemi de-
munkamegosztás miatt azon- munkaverseny minden lé- mokrácia. a dolgozók élet- és
bán nyeges kérdésében biztosi- munkakörülményeink javítása#

tani kell a demokratiz- a munkaversenyben és az újl-
mus érvényesülését. "" tómozgalomban ■ született kezS,

__  Szakszervezetünk testületéi, deményezések hasznosításaaz
szögezi le a január 12-én tisztségviselői kísérjék figye- üzemi és munkaszervezési in* 

elfogadott irányelvekben szak- lemmel a munkaverseny-váJ- tézkedések végrehajtása, tó- 
szervezetünk. elnöksége. lalásokat. Ügyeljenek arra, vábbá milyen ereamenveket

Szakszervezetünk alap-, kő- hogy ezek a célkitűzések értek el a munkavedelemben. 
zép-, és felsőszintű testületéi, egyetlen esetben se legyenek Az  elnökség a KPM-mel és 
valamint a szakszervezeti tiszt- formálisak. Hatékonyan segít- a MÁV Vezérigazgatósággal 
ségviselők szervező, nevelő, sék az aktuális gazdasági fe l- együtt javaslatot tesz a Mi-; 
felvilágosító munkával vegye- adatok teljesítését. nisztertanács és a SZOT ró
nék részt a munkaverseny- A  szocialista munkaverseny száré a munkában és a köz- 
mozgalom fejlesztésében, irá-  szervezésében és irányításában életben kimagasló érdemeket

fontos szerep jut a területi b i- szerzett Szocialista brigádok, 
zotságoknak és a szakszerve- csomópontok, üzemek, főnök- 
zeti tanácsoknak. Működjenek ségek Állami Díjjal, illetve 
közre az igazgatóságok, üze- Munka Vöröszászló Érdem* 
mek középtávú, illetve az évi éremmel történő kitüntetésé-? 
tervekkel és a munkahelyi re, továbbá a kiemelkedő gaz-1 
programokkal összhangban dasági eredményeket elérő és 
álló versenycélok, irányelvek példamutató magatartást ta- 
ki jelölésében. Segítsék azt, núsító személyek részére A  
hogy

a szocialista brigádvezetők 
tanácskozása érdemben 

döntsön
a hatáskörébe tartozó 
senyfeladatokról.

Törekedjenek arra. hogy a

a szakszervezeti szervekre 
önálló, sajátos munka há

rul

A kiállítás egy részlete
(Szabó Mihály felvétele)

vasút dolgozói már a  múlt 
században megszervezték 
énekkaraikat és fúvószeneka
raikat. A  Törekvés férfikóru
sa, a debreceni járműjavító 
Egyetértés kórusa, a szolnoki, 
valamint a szombathelyi vas
utas dalkör már abbán az idő
ben is erős bástyája volt a 
munkás kultúrának. Erről ta
núskodnak a régi énekkari 
brokát seüyemzászlók, hang
szerek, egykori dalos találko
zók dokumentumai is.

Az újabb kori, gazdag vas
utas zenekultúráról a budapes
ti és a debreceni MÁV szim
fonikus zenekar, a vasutas
szakszervezet központi énekka
ra, fúvósai és több más vas
utas zeneegyüttes munkáját 
bemutató anyag tanúskodik. 
A  felszabadulás után az or
szágjáró „Gördülő Opera’* mű
ködését a MÁV szimfonikusok 
zenekari kísérete tette lehető
vé.

A  kiállítás befejező része a
November 7-én „Munkásmű- vészeti színvonalon foglalkoz- 

velőd és a közlekedésben” cím - nak fafaragással, bőrdíszmun- 
mel a Nagy Októberi Szocia- kával, hímzéssel stb. Különb- vasutas tömegsport fejlődését 
lista Forradalom 60. évfordu- sen Muhari Lászlónak, a Vas- mutatja be a felszabadulástól 
lója tiszteletére kiállítást ren- úti Főosztály dolgozójának és napjainkig. A  látogatók meg- 
deztek a Közlekedési Múzeum- Lengyel Márton nyugdíjas ® sP°r^€_
bán. Ügy tervezték, hogy — a  kecskeméti főkalauznak fafa- 
vasutas-szakszervezet közre- rágásai ragadják meg a láto

gatót. A  kiállítás talán egyikműködésével készített kiállí
tást —  január 31-ig tekinthe
tik meg az érdeklődők. Á  fel
szabadulás utáni 3 évtized 
művelődési történetét felölelő, 
de a múltra is értékes doku
mentumanyaggal visszatekintő 
kiállítást azonban, a  nagy ér
deklődésre való tekintettel, 
két hónappal (március 31-ig) 
meghosszabbították.

A  gondoson válogatott do- 
kumentumanyagok jól szem
léltetik a közlekedési dolgozók 
kulturális felemelkedését, kö
zöttük a vasutasokét is. A  ki
állítás első része a könyvtárak 
és a művelődési házak tevé
kenységét mutatja be, szemlél
tetve az olvasás élterjesztésé
ben, az író—olvasó találkozók 
szervezésében, a színjátszó- 
mozgalom fejlesztésében, to
vábbá a szakköri és a klubélet 
megteremtésében betöltött sze
repüket Különösen érdekes 
dokumentumok bizonyítják a 
debreceni és a szolnoki jármű
javító könyvtárainak, valamint 
a Törekvés Művelődési Köz
pont fejlődésének történetét

Sokszínű és érdekes anyagot 
sorakoztat fe l a képzőművé
szeti kiállítási rész. Itt látha
tók az első tárlatok óta éven
ként rendezett kiállítások vá
logatott festészeti és szobrásza
ti művei. Ehhez kapcsolódik a 
szabadidőben végzett kedvtelé
sekről tanúskodó tárlatrész. A  
vasutasok közül sokan népmú-

lep építésének dokumentu
mait, a BVSC létesítményeit 
és számos más vasutas sport

legérdekesebb része a vasutas egyesület eredményeit, 
zenekultúra bemutatása. A  Sz. F.

A  80. születésnap
Bensőséges ünnepséget rendeztek január 30-án a budapesti 

területi bizottságon. Nyolcvanadik születésnapjuk alkalmából 
Végh Ferenc, a területi bizottság titkárának helyettese kö
szöntötte a Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett Ko
vács Gyulát és Szatmári Istvánt.

Kovóícs Gyula 1919 óta vesz részt a munkásmozgalomban, 
Szatmári István pedig 1935-től szakszervezeti tag, és jelenleg 
is aktivistája a Keleti pályaudvar nyugdíjas csoportjának. A 
két veteránnak Végh Ferenc adta át a pénzjutalmat.

A  80 éves veteránok, Kovács Gyula és Szatmári István
(Tenta György felvétele)

Szocialista Munka Hőse ki
tüntetések adományozására. 
Ezenkívül részt vesznek a Ki
váló cím elnyerésére küldött 

ver- pályázatok ■ elbírálásában, 
amelyeket événként eavüite- 
sen adományoz a célkitűzéseit 

szocialista brigádértekezle- kiemelkedően teljesítő csomó
tokén, a brigádvezetők tanács- pontoknak, üzemeknek, fo
kozásán olyan konkrét célokat nökségeknek. 
határozzanak meg, amelyek á Ezzel nárhuzamosan
brigádok és a dolgozók mun
káját hatékonyan ' befolyásol
ja. Tartsák fontos feladatuk
nak av brigádmozgalom szín- 
vonalának einélését. szocialis
ta jellegének erősítését. Tá
mogassák a társadalmi mun-

a  területi bizottságok és 
szakszervezeti tanácsok is 
vegyenek részt a célkitű
zésekkel összhangban állő 
erkölcsi és anyagi elisme
rések rendszerének kidol

gozásában,
kaakciók és kommunista mű- a szolgálati helyek, üzemek; 
szakok szervezését. Ügyelni főnökségek részéne adott ju -
kell arra is, hogy 

az újítási tevékenység 
szervezése a munkaver
seny keretei -között tör

ténjen.

talmak felosztásában.
Közre kell működniük a 

munkaverseny és újítómozga
lom évenkénti értékelésében#: 
a Kiváló címre benyújtott pá-

és legyen összhangban annak lyázatok elbírálásában. Gon* 
fő célkitűzéseivel, a műszaki doskodjanak arról is. hoev a 
fejlesztési, valamint az üzem- szolgálati helyek kollektíváig 
és munkaszervezési célokkal. — akik kiemelkedő teljesít- 

A  munkaverseny sikeréért niényt nyújtottak — megfele- 
a szakszervezeti bizottságok is Ző elismerésben részesüljenek. 
sokat tehetnek. A  helyi körül- Az igazgatóságokkal közösen 
ményeknek megfelelően se- határozzák meg az egyéni és 
gítsék az évi célkitűzések a szocialista brigád kitünteté- 
megvalósítását. Ellenőrizzók sek. elismerések számát 
azt hogy az üzemi demokrá- A  szakszervezeti bizottság 
cia fórumain a dolgozók által goknak 
tett javaslatok, észrevételek figyelemmel kell kísérni
érvényesülnek-e a szolgálati 
helyeken.

Segítsék a szocialista bri
gádok tanulását, művelő
déséi és közéleti tevé

kenységét
Ellenőrizzék rendszeresen

a nehéz fizikai munkát 
végző és rossz munkakö
rülmények között dolgozó 

vasutasok helyzetét ' F:-á  
A z üzemi demokrácia fóru

main és a testületi üléseken » 
gazdasági vezetőkkel együtt

az újítások ügyvitelét az e l- értékeljék a személyek és a 
fogadott javaslatok m egváló- kollektívák vállalásainak tel* 
sítását Képviseljék az újítók jesítését. Határozzák meg a 
érdekeit, segítsék a panaszok verseny célkitűzéseinek meg* 
elintézését. Sokat tehetnek a valósításához szükséges tenni* 
MÁV—Volán komplex bri- valókat. Ellenőrizzék azt is, 
gádmozgalom kiszélesítése hogy az üzemi demokrácia 
érdekében is. Azokon, a szol- fórumain döntsenek a hatás*
gáJati helyeken, ahol lehető
ség van más vállalatokkal, 
szakszolgálati ágakkal, szocia
lista brigádokkal való szer
ződéses együttműködésre, kez
deményezzék az erre irányuló

körükbe utalt címek elismer 
rések, kitüntetések odaítélésé
ről.

Akadályozzák meg az 
egyenlő elosztást és a ju

talmak felaprózását.
szerződések megkötését. El- Kezdeményezzék továbbá, 
lenőrizzék azt is, hogy a mun- hogy a különböző anyagi far- 
kacsoportok, szocialista brigá- rásokból a szolgálati helyeken 
dók kezdeményezéseihez a képezzenek tartalék alapot a 
szolgálati helyek vezetői biz- rendkívüli munkaakciókban 
tositják-e a szükséges tárgyi, résztvevők közvetlen jutalma• 
személyi és szervezési feltété- zására.
leket. Sokat tehetnek annak A szocialista munkaverseny 
érdekében is, hogy a brigád- továbbfejlesztése érdekébeit 
mozgalommal foglalkozó ági- hozott határozatok, utasítások, 
tációs és propaganda tévé- és szabályzatok a tervek telje- 
kenység rendszeressé váljon. sítése érdekében születtek.

A munkaverseny eredmé
nyeinek ismertetésére, az 
élenjáró dolgozók népsze
rűsítésére, a legkiválóbb 
munkamódszerek elter
jesztésére fel kell hasz
nálni a különböző fóru
mokat, faliújságokat, hír

adókat.
A  szakszervezeti szervek

nek . fontos feladataik vannak
munkavers eny-mozgalom ményt.

Ezek azonban csak úgy hoz
nak eredményt, ha a dolgozók, 
a társadalmi és gazdasági ve
zetők egyaránt növelik a kö
vetelményeket, ugyanakkor az 
erkölcsi és anyagi megbecsül 
lést is biztosítják a résztve* 
vöknek. A  szocialista munka
verseny csak ezeknek az irány
elveknek a betartásával hoz* 
iiatja meg a kívánt ered*
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Az elnökség és a bizalmi küldöttek együttes ülése
Napirenden a MÁV tervfeladatai és az idei bérfejlesztés

(Folytatás az I. oldalról.)

Kaszás István, a Keleti pá
lyaudvar főbizalmija hozzá
szólásában kifejtette, hogy a 
legutóbb megtartott együttes 
szb és bizalmi tanácskozás 
résztvevői azt állapították 
meg; hogy a balesetmegelőző 
munka nem elég hatékony. Ja
vasolták, hogy a  tolatósze
mélyzet tagjait részesítsék ve
szélyességi pótlékban. Az ál
lomás munkaerőgondjait eny
hítené a tolatás! körzetek ré
gen megígért rádi ásítása is. 
Elmondotta többek között azt 
is, hogy az ügyeletesek és sze- 
mélypánztárosok bére 5—600 
forinttal kevesebb a nagyállo
másokon dolgozókénál. Rósz- 
szak a szociális körülmények 
is. Az utazó nők öltözőjét pél
dául az elmúlt évben akku
mulátor helyiségnek használ
ták és azóta sem gondoskod

tak másik öltözőről. Elhanya
goltak a szolgálati helyek is. 
Evek óta nem tatarozták a he
lyiségeket, pedig a tiszta mun
kahelyek is egyik fontos fel
tételei a munkaerő megtartá
sának.

Pereszlényi Lajos, a debre
ceni járműjavító küldötte 2200 
dolgozó nevében köszöntötte 
az együttes ülés résztvevőit. 
Tolmácsolta azt az elhatározá
sukat, hogy tovább folytatják 
a jubileumi munkaversenyt és 
ennek keretében tervüket is
mét szeretnék túlteljesíteni. 
Vállalták többek között, hogy 
a kocsik javításának átfutási 
idejét öt százalékkal csökken
tik. Sajnos, üzemük rekonst
rukciója még nem kezdődhet 
el, pedig a munkakörülmények 
és a technológiai feltételek ja
vulása csak ennek keretében 
valósulhat meg.

Reális a MÁV idei terve
A  dombóvári csomópont 

dolgozóinak gondjait Horváth 
Attila tolmácsolta. Javasolta, 
hogy a jövőben sorra kerülő 
korkedvezményes munkakörök 
felülvizsgálata során gondolja
nak a szabadban dolgozó'pá
lyamunkásokra és a kocsivizs-

munkaerő és a munkaidő jobb 
kihasználására, valamint az 
anyag- és energiatakarékosság 
fontosságára mutatott rá, 
majd a munkák csúszásáról 
beszélt. „Mintha nem is ja
nuár elsején kezdődne az év, 
a tavalyi feladatok áthúzód-

Mester Alajos vezérigazgató
helyettes szóbeli kiegészítőjét 

tartja
átlagbére 8,3 százalékkal, 34 
ezer nem fizikai dolgozó át
lagbére pedig 2,8 százalékkal 
emelkedett. A fontosabb bér- 
politikai intézkedések közül ki 
kell emelni, hogy 1977-ben — 
központi támogatás nélkül — 
a vasút a több műszakban dol
gozók egy részénél műszak- 
pótlékot vezetett be. Ez körül
belül 22 ezer dolgozót érintett. 
Az intézkedéssel mérsékelték 
az ipari és a közlekedési terü
letek több műszakban foglal
koztatott dolgozói közötti bér- 
feszültséget. 1978. július 1-től 
a közlekedés valamennyi több 
műszakban foglalkoztatott dol
gozójánál bevezetik a műszak- 
pótlékot. Ehhez központi tá
mogatást kap a vasút, de a 
saját erőforrásait is felhasz
nálja erre a célra.

A  vezérigazgató-helyettes 
szóbeli kiegészítője után a kül
döttek folytatták hozzászólá
saikat. Elsőként Szőllösi Mik
lós, Debrecen állomás dolgozó
ja  lépett a mikrofonhoz. Az

Üzemi demokráciával kapcso
latban megjegyezte, hogy a 
szolgálati helyeken még min
dig tapasztalható az á szem
lélet, hogy nem érdemes bírál
ni, mert „megjegyzik”  az em
bert, és nem kap prémiumot. 
Arra kell törekedni, hogy ezt 
a zárkózottságot oldják fel, a 
bírálónak ne essék bántódása.

Az utazó személyzet változó 
illetményének módosítását ér
tekezleten vitatták meg. El
mondotta, hogy a bérfejlesz
tésre vonatkozó előterjesztés 
jogásznyelven íródott, nehe
zen értik meg a dolgozók. Azt 
tapasztalta, hogy az utazó sze
mélyzet fél az új bérszabályo
zástól, mert úgy gondolják, 
hogy kevesebb lesz a kerese
tük. Arra kérte a vasút veze
tőit, hogy a jövőben — egy
szerűbb nyelven fogalmazva 
példákkal illusztrált tájékozta
tót adjanak ki. A  műszakpót
lék bevezetése ellenére sem 
javult területükön a munka
erőhelyzet. Több a kilépők, 
mint a felvételre jelentkezők 
száma.

sok korszerű vasútépítő és 
pályafenntartó gépet kaptak, 
amelyekkel munkaerőt takarít
hattak meg. A  bonyolult gé
pek kezeléséhez, javításához 
azonban már technikusi vég
zettségű szakemberekre van 
szükség.

— Különféle emeltszintű 
tanfolyamokon képezzük dol
gozóinkat a  gépek kezelésére
— folytatta Horváth Gábor.
— Sajnos, az átképzett műsza
ki szakembereket „elcsábítják”  
tőlünk a vállalatok, ezért nagy 
a fluktuáció. Ezt a szociális 
körülmények javításával igyek
szünk csökkenteni. A műsza
kiak munkájának elismerését 
azonban a bérezésben is kife
jezésre kellene juttatni

Fintér Lajos, a pécsi BFF 
bizalmija

(Molnár Ferenc felvételét)

Döntöttek a küldöttek
A MÁV 1978. évi bérfej

lesztésével kapcsolatos vitát 
Mester Alajos vezérigazgató
helyettes foglalta össze, majd 
bejelentette, hogy minden fel
szólaló javaslatát körültekin
tően megvizsgálják és a meg
valósításuk lehetőségét is 
mérlegelik. Minderről tájékoz
tatják majd a küldötteket is. 
Ezután Koszorús Ferenc fő
titkár lépett a mikrofonhoz és 
Összegezte az együttes ülés 
eredményét.

— Mindannyian hasznos 
tanácskozás részesei voltunk 
— jelentette ki a főtitkár. — 
Az itt megjelentek jól képvi
selték megbízóik érdekeit, 
megalapozott hozzászólásokkal.

javaslatokkal segítették 8 
szakszervezet és a vasút veze* 
tőinek munkáját. 1978-ban még 
több feladat, nagyobb munka 
hárul a vasutasokra, ezért a 
szolgálati helyeken még na-, 
gyobb ügybuzgalommal képvi
seljék a dolgozók érdekeit.

Ezt követően a jelenlevők 
egyhangúan elfogadták, a 
MÁV 1978. évi bérfejlesztését 
és az idei vállalati tervét, va
lamint az ennek megvalósítá-' 
sát segítő szakszervezeti ten
nivalókat. Ezzel a vasutas
szakszervezet elnöksége és a 
bizalmi küldöttek együttes 
ülése befejezte munkáját

Szász Ferenc

Szőllösi Miklós, Debrecen 
állomás küldötte

Törekedjünk az igazságos 
elosztási afáfiyofcrá

A  bizalmi küldöttek egy csoportja

gáló lakatosokra is. Megemlí
tette még, hogy többet kellene 
törődni a csaknem százéves 
vasúti lakások korszerűsítésé
vel is. Pécsett például a MÁV- 
lakások előtt húzódik a gázve
zeték, mégsem kötötték be az 
épületekbe, pedig ez lényege
sen javíthatná az életkörülmé
nyeket

Sződi Sándor a budapesti 
BBFF dolgozóinak azt a gond
ját tolmácsolta, hogy az aka
dozó anyag- és szerszámellá
tás hátráltatja a munkát. Sok 
bosszúságot okoz a fölösleges 
adminisztráció is. Egy műve
zetőnek például számtalan ki
mutatást, jelentést kell készí
teni, ami munkaidejük jelen
tős részét elrabolja. Az igaz
gatóság is több olyan admi
nisztrációs munkára kötelezi 
őket, amelyeket korábban ott 
végeztek. Pedig az adminiszt
rátorok számát csak úgy le
het csökkenteni, ha az admi
nisztrációt egyszerűsítik.

Havasi II. János a MÁV 
Villamos Felsővezeték Építési 
Főnökségtől a munka haté
konysága érdekében olyan 
üzem- és munkaszervezési in
tézkedéseket sürgetett, ame
lyek hatására csökkenő lét
szám mellett is balesetmente
sen lehet dolgozni,

A . vezérigazgatói előterjesz
téshez utolsóként Kovács Zol
tán, a miskolci BFF dolgozó
ja  szólt hozzá. Beszédében a

nak, torlódnak”  — tette hoz
zá a bizalmi.

Ezt követően Timmer József, 
a SZOT titkára köszöntötte az 
együttes ülés résztvevőit. Vé
leménye szerint a bizalmi kül
döttek lelkiismeretesen vizs
gálták a vasút feladatait, 
gondjait és érdemi tanácsko
zást folytattak. Felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a szak- 
szervezet eszközeivel járulja
nak hozzá a feladatok, gondok 
gyors megoldásához. A dolgo
zók panaszaival ne felszíne
sen foglalkozzanak, igyekezze
nek tudatosítani azt, hogy a 
több és jobb munkára a tár
sadalom boldogulása érdeké
ben van szükség.

Utána Szűcs Zoltán vezér- 
igazgató válaszolt a vitában 
elhangzottakra. Elmondotta, 
hogy — mint azt a felszólalá
sok is tükrözték — a szállítá
si feladatok teljesítése minden 
évben sok gondot okoz, de 
azért nincs ok pesszimizmus
ra. Az eddigi teljesítmények 
nagy erőfeszítést követeltek a 
vasutasoktól. Az idei felada
tok, tervek teljesítése érdeké
ben még több és jobb mun
kát kell végezni valamennyi 
dolgozónak.

Az ülés résztvevői reális
nak minősítették a MÁV idei 
tervét, és meghatározták a tel
jesítés érdekében szükséges 
szakszervezeti tennivalókat, 
majd délután a testület foly
tatta a tanácskozást.

Makra József, a szegedi von
tatási főnökség mozdonyveze
tője többek között arról be
szélt, hogy a tavaly részlege
sen bevezetett műszakpótlék 
bérfeszültséget okozott. Sze
ged öt pályaudvara közül a 
kocsirendezők csak három pá
lyaudvaron kapnak műszak- 
pótlékot. Ezt az elhatárolást a 
kocsirendezők többsége nem 
érzi igazságosnak. Egyenlete
sebbé kellene tenni a bérszín
vonal emelését is, hogy az 
egyes munkaterületeken dol-

Makra József, a szegedi von
tatási főnökség mozdonyve

zetője
gozók bére között ne legyen 
nagy különbség. Véleménye 
szerint helyes lenne, ha a bér-

fejlesztéssel arányosan a kez
dőfizetés is emelkedne. A  táv
közlési és biztosítóberendezési 
szakszolgálat műszaki dolgo
zói azt kifogásolták, hogy — a 
többi igazgatósághoz viszo
nyítva — alacsonyabb az át- j 
jíagbérük.
* Javasolta, hogy a vonatok 
menetrend szerinti kózleked- 
tetését szigorúbban kérjék 
számon. Helyen lenne anyagi
lag is érdekeltté tenni a for
galmi szolgálattevőket, me
netirányítókat abban, hogy ke
vesebb legyen a késés.

Pintér Lajos, a pécsi bizto
sítóberendezési fenntartási fő
nökség bizalmija azt hangsú
lyozta, hogy szakszolgálatuk
nál is egyre több — jó  műsza
ki felkészültséggel rendelkező 
szakemberre van szükség. A 
munkaerő-vándorlást csak 
tervszerű bérfejlesztéssel le
het megakadályozni. A bér- 
fejlesztésnek azonban határai 
vannak. Ezért a szakszolgála
tok közötti helyes elosztási 
arányok megteremtése fontos 
bérpolitikai feladat. Leszögez
te továbbá, hogy a beszámoló 
— a középvezetők bégének 
Összehasonlításával kapcsola
tos megállapításai — a valósá
got tükrözik. A munkások és 
a termelést irányítók bére 
már elérte a középvezetők 
bérszínvonalát, ezért a felelős
ségteljesebb középvezetői állá
sok már nem vonzóak, egyre 
kevesebben vállalják azok be
töltését.

FEBRUÁR 20-IG

Pályaválasztási kiállítás
Pályaválasztási kiállítás nyílt 

február elsején Budapesten, a 
IX . kerületi József Attila Üt- 
törőházban. A  tanácsadó .szpl- 
gálattai egybefcötoH Demutátót 
a budapesti vasútigazgatóság 
központi munkaerőfelvételi 
irodája — a ferencvárosi cso
mópont KISZ-bizottsággal kö
zösen — rendezte. A  megnyi
tón részt vett dr. Váradi Lajos, 
a Fővárosi Pályaválasztási In
tézet igazgaté-hejfijptese és dr. 
Rimóczi László, MÁV Ve
zérigazgatóság munkaügyi és

szociálpolitikai szakosztályá
nak vezetője, A  meghívott 
vendégeket és a látogatókat 
Baltái János KISZ-titkár kö
szöntötte, majd Herendi Tibor, 
Ferencváros állomásfőnöke 
mondott megnyitó beszédét, ki
fejtve, hogy a vasút szeretettel 
várja a pályakezdő fiatalokat.

A kiállítás február 2O-Í0,. va
sárnap kivételével regggZ 9- 
től délután 5 óráig tekinthető 
meg.

(s)

Békéscsabai brigádok
A békéscsabai pályafenntar

tási főnökségnél 1977-ben 27 
szocialista brigád 258 tagja 
vett részt a szocialista munka
versenyben. Az elért eredmé
nyek alapján 13 brigád 120 
tagja legutóbb hatvanezer fo
rint jutalomban részesült. 
Nagy érdemük van abban, 
hogy a főnökségnél 67 újítási 
javaslatot nyújtottak be a dol
gozók, vagyis ötven százalék
kal többet, mint az előző év
ben. A  brigádok tagjai szolgá

lati helyükön 1717, közterüle
ten 3737 óra társadalmi mun
kát végeztek, összesen több 
mint százezer forint értékben. 
Ócskavasgyűjtési akciójuk is 
sikerrel zárult: az általuk
gyűjtött 194 tonna fémhulla
dék értéke mintegy 30 ezer fo-' 
rintot tesz ki.

Nem kevésbé értékes ered
ményük, hogy 1977-ben 20 pá
lyafenntartási dolgozó végezte 
el az általános iskola 5—6., il
letve 7—8. osztályát.

A termelékenység 
és a bérfejlesztés egyensúlya

Becsüljük meg a műszakiakat

A MÁV 1978. évi bérfej- 
lesztése került napirendre, 
amelyhez Mester Alajos vezér
igazgató-helyettes fűzött szó
beli kiegészítést. Elmondotta 
többek között, hogy az V. öt
éves tervben a gazdasági ha
tékonyság fokozása és a mun
ka termelékenységének növelé
se mellett fontos szempont a 
bér és a kereseti arányok 
egyensúlyának kialakítása is. 
A  béraránytalanságok kiküszö
bölése érdekében intézkedések

történtek. A tavalyi bérszín
vonal-növekedés a vasúton 6,9 
százalék volt, ami az előirány
zottnál két és fél százalékkal 
magasabb. A szállítási felada
tokat a létszámcsökkenés 
miatt több mint négymillió 
órával kevesebb munkaidő 
felhasználása mellett végeztük 
el. Ezt a jobb munkaszervezés, 
a veszteségidők csökkentése és 
a munkaidőalap hatékonyabb 
kihasználása révén sikerült el
érni. 107 ezer fizikai dolgozó

«— A szombathelyi vontatási 
főnökség dolgozói választottak 
küldöttnek — kezdte hozzászó
lását Szabó Ferenc bizalmi. — 
Választóim azzal bíztak meg, 
hogy hívjam fel a figyelmet 
egy olyan gondra, amely a 
szombathelyi és a pécsi igaz
gatóság vontatási dolgozóit 
foglalkoztatja. Ügy tudom, 
hogy a gőzmozdonyokat e két 
igazgatóság területén 1985-ig 
kell üzemeltetni. Ezeknek a 
járműveknek a személyzetét 
azonban már nehéz pótolni, 
mert rosszak a munkakörül
mények. A  mozdonyvezetők és

fűtők többsége hamarosan 
nyugdíjba megy. Ezért na
gyobb béremelésben vagy d if
ferenciáltabb műszakpótlékban 
kellene részesíteni a gőzmoz
donyok személyzetét. Ez a ne
héz, egészségre ártalmas mun
kát végzők megbecsülésének 
egyik hasznos eszköze lehet. .

Szót kapott a tanácskozáson 
Horváth Gábor„ a Budapesti 
Építési Géptelep Főnökség 
küldötte is. Elmondotta, .hogy 
több mint 1600 dolgozójuk 
egyévi termelésének értéke 
meghaladja a háromszázmillió 
forintot. Az utóbbi években

^J^öózön Ijiih a  vaóutaá  

llenőröhet> •n em
Húszéves a népi ellenőrzés. Az évfordulón elismerés

sel és tisztelettel köszöntjük azokat a vasutasokat is, akik 
napi munkájuk közben vagy szolgálatuk letétele után 
önként vállalt társadalmi tisztségüknek ugyancsak pél
damutatóan tesznek eleget.

A húsz év tapasztalatai bizonyítják, hogy a népi ellen
őrzés szervei és aktivistái « mindannyiunk érdekében 
munkálkodnak, s a számukra megjelölt feladatok elvég
zésével számtalan esetben elősegítették a társadalmi cé
lok elérését, a szocialista építést gátló, akadályozó jelen
ségek megszüntetését, a súlyosabb hibák, károk megelő
zését.

A népi ellenőrök és a Központi Népi Ellenőrzési Bi
zottság társadalmunkban betöltött szerepéről és a to
vábbi feladatokról Kádár Jánosnak, az MSZMP Köz
ponti Bizottsága első titkárának a napi sajtóban közölt 
levele — az abban foglalt elismerés — a legszebb, leg
méltóbb „születésnapi ajándék”  a 20 éves testület vala
mennyi tagjának. Mindnyájunk kívánságaként idézzük:
,Munkájuk menetében ezután is szüntelen erősítsék 
kapcsolataikat a dolgozó tömegekkel, amelyeknek bizal
mát, cselekvő támogatását eddig is tapasztalhatták és a 
jövőben sem nélkülözhetikm.
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Automata térközök
Budaörs— Biatorbágy között

Budaörs állomáson decemberben új „Dom inó 55”  típusú 
biztosítóberendezést adtak át a forgalom nak. Ezzel egyidőben 
Budaörs—Biatorbágy között íizembehelyezték az automata tér
közöket is. A  23 m illió forintos beruházás kivitelezője'a  Buda
pesti Távközlési és Biztosítóberendezési Építési Főnökség volt. 
Képriportunk az átadott berendezéseket és külsőtéri szerel
vényeket mutatja be.

Havasi Ferenc rendelkező forgalm i szolgálattevő Budaörs á l. 
lomáson már a  korszerű „vezérlőpult m ellett végzi mun

káját

Rab Im re váltókezelő dolgát is könnyebbé teszi a beépített 
hangostelefon

Budaörs és Biatorbágy között 75 H z-s, jelfeladásos automata 
térközöket helyeztek üzembe.

(Tenta György képriportja)

F e jü k  fe le tt  a  s z ü rk e  é g b o lt BRIGÁD VEZETŐ

A pályamunkások télen is helytállnak
Északi szél söpör végig az 

alföld i tájon, a  vasutat szegé
lyező bokrok és fák ágain vé
kony rétegben csillog a hó. A  
hőmérséklet mínusz tíz fok. 
Aki csak teheti, fedél alá hú
zódik, keresi a m eleget árasztó 
fűtőtesteket az állom ás váró
termében. Egy kis csapat halad 
a sínek m ellett. Munkahelyü
ket nem  fűti kályha és mű
helytető sincs felettük, csak a 
szürke égbolt. A  pályafenntar
tási főnökségen dolgoznak. Van 
köztük műszaki főfelügyelő, 
előmunkás és pályamunkás.

¡fe lig  létszámhiány van
Békés Mihály, műszaki fő 

felügyelő a terézvárosi pálya- 
fenntartási főnökség 6-os pá
lyamesteri szakaszán. 1948 óta 
vasutas.

—  Ma már sok ügyes gép 
segíti, könnyíti a munkánkat 
— m ondja. — A z em ber azt 
gondolná, hogy ez vonzza a 
pályafenntartáshoz ,az embere
ket, pedig nem így van! A  fa
lusi embereket is inkább az 
ipari üzemek csábítják. A z em
berek tudják, hogy itt nyáron 
a  forrósággal, télen pedig a 
dermesztő hideggel kell küz
deni. A  pályafenntartásnál 
mindág létszámhiány van, de a 
munkát akkor is el kell végez
ni.

—  Most m ilyen munkát vé
geznek?

—  Jelenleg a  ragasztott sín- 
kötések ideiglenes helyreállí
tásán fáradozunk. A  hideg 
miatt ugyanis nem lehet he
geszteni, ezért csak ideiglenes

helyreállítást végzünk sínbevá
gással és hevederes fölfuras
sal. A  végleges helyreállításra 
m ajd április és június között 
kerül sor. A  nyári hőség szin
tén akadályozza a hegesztést.

— Gyakran hallunk arról, 
hogy a pályafemntartás és a 
forgalom  dolgozpi között sok a 
vita. A  pft. munkásai azt pa
naszolják, hogy rövid ideig tart 
a vágányzár, kevés a  javítá
sokra fordítható idő.

A  forgalom  dolgozóinak vi
szont az okoz gondot, hogy egy 
sínpáron kell lebonyolítani a 
kétirányú forgalm at.

—  Ez igaz, de mindkettőnk
nek egy a célja. Azt akarjuk, 
hogy balesetmentes legyen a 
közlekedés, és lehetőleg ne kés
senek a vonatok. Egyre gyak
rabban tapasztalom, hogy a 
különböző szolgálati ágak se
gítik egymást a murikában.

Fagyban, hóesésben
Am íg beszélgettünk, m ellet

tünk, a dermesztő hidegben is 
szorgalmasan dolgozott a  Dó
zsa György szocialista brigád. 
Vezetője — Thum Tamás é lő- 
munkás —  37 éve van a vas
útnál. 1949-től dolgozik a pá
lyafenntartásnál. Ezzel a mun
katerülettel Ferencvárosban is
merkedett meg. Jelenlegi mun
kahelyének a hossza 27 kilo
méter. A  monori erdő megál
lóhelytől a ceglédi bejáratig 
tart. Pályamunkásként kezdte, 
m ajd később kisgépkezelői, 
vasútépítési és karbantartási 
szakvizsgát tett.

—  Brigádunk 1966-ban ala
kult —  m ondja. —  Azóta én

vagyok a vezetője. Kétszer 
kaptam „K iváló dolgozó”  ki
tüntetést. Az órabérem 20 forint 
30 fillér. Elégedett vagyok. 28 
hónap m úlva m egyek nyugdíj
ba. A  nyári forróságot, a  téli 
hideget nehéz megszokni. Mi 
esőben, fagyban, hóesésben is 
dolgozunk. Ez m egviseli a szer
vezetet, de innen sajnos nem 
lehet korkedvezm énnyel nyug
díjba vonulni.

— A z utóbbi években kőny- 
nyebb lett ez a munka is.

— Am ikor a  pályafenntar
tásihoz kerültem, m ég nem vol
tak gépek. A  nehéz fizikai 
munka volt a jellem ző. Most 
már sokat segítenék a fűrész
éé fúrógépek, a  csavarutánhú- 
zó stb. Ceglédbercel-Cserőn 
két évvel ezelőtt épült a szo
ciális létesítményünk, ahol hi
deg-m eleg vizes fürdő és ebéd
lő  fogadja a  pályafenntartás 
munkásait.

Jólesft a forró tea
A  Dózsa brigád tagja Ba

lassa Mihály is. A  felsoroltak
hoz m ég hozzáteszi, hogy a 
téli hidegben jólesik a gon
doskodás, a forró kávé és a 
tea. Télen m égis nehezebb a 
pályamunkás élete. A  hideg 
ellen nehéz védekezni. Ha 
könnyebben öltöznek, megfáz
nak, ha pedig sok ruhát vesz
nek fel, nehéz a mozgás.

A  Dózsa brigád ezen a napon 
is kiválóan dolgozott. Délután 
m ár mind a két sínpáron za
vartalanul roboghattak a vo
natok.

(K őhidi)

A takarékossághoz elég-e egy rendelet?
BUZA-VONA BONTODAI

„ öröm m el olvasom azokat 
az írásokat, amelyek arról ad
nak hírt, hogy ismét átadtak a 
dolgozóknak egy korszerű lé
tesítményt, vagy a régit építik 
újjá. Ezért érthetetlen szá
momra, hogy miért kellett K e-  
lebia állomáson az öltözőt és 
a mosdót a fűtés hiányában 
bezárni. . .*

A  szerkesztőségünkbe érke
zett levél kézhezvétele után el
utaztunk Kelebiára.

MMifoásott 
€M levélíró ?

Í A K K A l A  KELEBIAI SZOCIÁLIS
nyadó tűznél, üzem közben 
kell elvégezni. Megfelelő mi
nőségű darabos szénnel az 
üzemeltetés biztosítható . Alá
írás: Vágó Károly mérnök.

—  Decem berig nem is  volt 
semmi baj, hiszen a dolgozók 
nem panaszkodtak —  állítja 
az állomásfőnök.. Ezzel szem
ben Mátyus Andor szb-titkár 
a következőket m ondja:

—  Az emberek addig pa
naszkodtak és kérleltek, hogy 
csináljak már valamit, mert 
még átöltözni sem tudnak az 
ordító hidegben, m íg betelt a 
pohár. Felhívtam szakszerve

ÉPÜLET FŰTÉSE KÖRŰI
„ Térjenek vissza a koksztü

z e lé s re ...  vagy a széntüzelés 
további fenntartása esetén a 
kazánt Tel kell cserélni, és égy 
másképp m éretezett1 égéster
m ék-elvezetési rendszert kell 
kiépíteni

Ezek szerint tehát mégsem 
zárult le a  több hónapja tartó 
okoskodás és huza-vona, 
amely a dolgozók egészségét 
veszélyezteti, munkakedvüket, 
hangulatukat rontja. Ehhez 
pedig több felelősségre, na
gyobb határozottságra van 
szükség.

Szalai Mária

A  férjével együtt jött 
a vasúthoz

Dózsa Vincénének két é v ti
zedes munkaviszonya van, de 
ebből csak az utolsó két esz-; 
tendőt töltötte a vasútnál. Ko
rábban a Budapesti Kötőipari 
Szövetkezetnél dolgozott Sok 
időt elrabolt az utazás, és nem 
volt elégedett az órabérrel sem« 
Három gyerm eke nevelése is 
nehezítette a dolgát ezért bu
dapesti munkahelyét felcserél
te lakóhelyének vásútállomásá- 
val. Jelenleg a kocsitisztító brU 
gád vezetője Albertirsán.

Osztott műszakban dolgoz-; 
nak. Minden második napom j 
2—2 asszony 9—11-ig  kitaka-J 
rítja a  délelőtti vonatokat 
délután pedig a négytagú Őri-; 
gád 15—22 óráig dolgozik. íg y ' 
a munka m ellett jut idő a ház- ; 
tartási munkára és a gyerekne-, 
velésre is..

— A  férjem  vélem  együtt 
jö tt a vasúthoz, szintén kocsi
tisztítónak —  m ondja. — Az
óta már málházó. A  lányom is< 
a vasutat választotta. Most 16, 
éves, és bérszámfejtő Budapesti 
ten, a Guszev utcában. A  vasút 
lehetővé teszi számára, hogy a 
munka mellett elvégezze a kö- 
zépiskolai tanulmányokat. Bán-] 
juk hogy nem előbb jöttünk a  
vasúthoz.

Albertirsán nem könnyű , a 
kocsitisztítók munkája. Erre^ a* 
célra nihts külön vágány és a 
nagy forgalom  miatt a vizet] 
nem lehet átvezetni a vágá
nyokon. A  magasfeszültség p é -: 
dig a locsolótöm lős tisztítás" 
közben könnyen balesetét! 
okozhat. Marad tehát a ha-j 
gyományos tisztító eszköz: a 
vödör és a seprő. A  gondokj 
ellenére a szerelvények Albert*] 
irsa állom ásról tisztán indul
nak, ami Dózsa Vincéné brf-’] 
gádjának jó  munkáját dicséíLíj

K . L. |
—  Nem tudom, ki írhatta 

azt a  levelet, de valótlanságot 
állít —  ezzel fogadott Aszta
los Sándor állom ásfőnök. — 
Nem volt ugyanis egy percig 
lezárva sem az öltöző, sem a 
fürdő. Csupán az történt, hogy 
a szegedi igazgatóság a múlt 
év novem berében takarékossá
gi okokból elrendelte, hogy a 
kazánban koksz helyett len
gyel Haldex-szenet használ
junk. Ez viszont nem  égett, 
így a fűtés akadozott.

Horváth István tolatásveze
tő, Házi Mátyás vám közvetí
tő, Juhász Mátyás vonatveze
tő, Tóth Mária pénztáros és 
sokan mások elmondták, hogy 
igaza van a levélírónak: a
víz is, a helyiségek is hidegek 
voltak.

—  Kérem, én késedelem nél
kül intézkedtem —  .szólt az ál
lom ásfőnök.

Valóban, 1977. novem ber 
18-án távirat ment Kelebiáról 
a szegedi vasútigazgatóság IV. 
osztályához, illetve Kiskunha
lasra, az Építési Főnökség 
energetikusához. „Sürgős in
tézkedést kérünk az állomási 
kazán felülvizsgálására, mivel 
a lengyel diószénnel való tü
zelés nem üzembiztos.** Ezt a 
táviratot Kárász Lajos anyag- 
gazdálkodó írta alá. Pár nap
pal később az állom ásfőnök is 
küldött egy hasonló tartalmú 
táviratot.

K o r m o z n i

tS S H n í  H e t im  mm

A válasz ott van az üzemel- 
tat esi naplóban, s így hangzik: 
„A  kazán tisztítását szuny-

zetünk területi bizottságát, s 
azt mondtam: amennyiben az 
illetékesek nem intézkednek, 
bezáratom a fürdőt és a mos
dót.

Erre „csoda”  történt. Sze
gedről beállított egy mérnök 
Kelebia állomásra, m ajd a 
fűtők szemeláttára nekiállt k i- 
korm olni a kazánt. Elmagya
rázta az „öreg szakikénak 
azt is, hogyan kell szaksze
rűen tüzelni a lengyel szénnel.

—  Járunk mi oktatásra — 
magyarázza a történtek után 
az éppen szolgálatban levő fű
tő, Futó György, majd hozzá
teszi: —  A  nálunk alkalmazott 
kazánról azonban soha nem 
esett szó. S vannak köztünk 
olyanok, akik sokáig mozdo
nyon tüzeltek, de hát minden 
kazán más és m ás. . .  Mi kü
lönben most is állítjuk, hogy 
jobb lenne koksszal tüzelni, 
bár most nincs papasz a fűtés
re .

Kiszállt 
a  b i z o t t s á g

Ezzel be is fejezhetnénk e 
sorokat, tanulságként levonva 
azt a következtetést, hogy ne 
legyen fűtő, aki nem érti a 
saját mesterségét. Csakhogy 
január első napjaiban megyei 
szintű szakértő bizottság járt 
az állomáson, amelynek tag
jait a Kéményseprő Vállalat, 
illetve a tüzeléstechnikai osz
tály és a Bács-Kiskun megyei 
Kommunális Szolgáltató Vál
lalat delegálta Az 1978. január 
23-i keltezésű szakvélemény 
így hangzik:

E gy nap az öregekért
A  Nyugati pályaudvar sze

mélypénztár főnökségének Dó
zsa György szocialista brigádja 
felhívással fordul a MÁV te
rületén működő összes szocia
lista brigádhoz.

A televízióban nemrég köz
vetített Naplemente című adás 
— am ely a tanyasi öregek el- 
hagyatottságát mutatta be —-

arra ösztönözte a Dózsa bri
gád tagjait, hogy egynapi ke
resetüket ajánlják fel szociális 
otthon építésére. Ezzel kíván
nak hozzájárulni az otthonfa 
vágyó öregek m ielőbbi elhe
lyezéséhez. Kérik, hogy a töb
bi szocialista brigád is erejé
hez mérten csatlakozzon kez
deményezésükhöz.

69 ÉV UTÁN

Nyugdíjba megy I
a hantházi vicinális j

Még két hét — és 20 kilom éterrel ismét csökken a MÁV 
vonalhálózatának hossza. Cegléd és Hantháza között február . 
28-án este közlekedik az utolsó vonat.

A  69 esztendővel ezelőtt megnyitott szárny vasút felett el
járt az idő. A  vicinális elé hiába akasztottak néhány évvejjj 
ezelőtt dízelm ozdonyt, mert így is egy óra 20 perc alatt teszté 
meg a két végállomás közötti utat. Cegléd utcáin haladva pstti| 
pán 5 km/óra az engedélyezett sebessége. A közművesítést, a 
városfejlesztést is akadályozza. Emellett a MÁV-nak évi öt- ; 
m illió forint volt a ráfizetése.

Az utasok és a fuvaroztatók érdekében megtörténtek a 
szükséges intézkedések. A közlekedésfejlesztési alapból 21 
m illió forintot fordítanak a forgalom  közútra terelésének | 
megszervezésére. Március 1-től az utasokat autóbuszok szállít
ják , napi 12 fordulóban. A  munkába, iskolába járók három 1 
évig vasúti díjszabás szerint fizetnek a Volánnak. A közúti | 
teherszállításra az 1-es Volán Vállalat ceglédi üzemegysége kám 
szült f e l

S. B.
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Folytatják elődeik munkáját 

a vasútépítő katonák

Üzenet a szolgálati helyektől
V a s u t a s - m u n k á s g y ű l é s  a z  É s z a k i - j á r m ű j a v í t ó b a n

Január 29-én, vasárnap dél- 
; előtt a budapest—hegyeshalmi 
fővonal korszerűsítésében
résztvevő vasútépítő katonai 
alakulat vendégei voltunk. A 
meghívásra ez alkalommal a 
múlt év végén bevonult sorka
tonák ünnepélyes eskütétele 
adott okot.

A  laktanyához vezető úton 
a hozzátartozók, rokonok, is
merősök népes csoportjaival 
találkoztunk. A jókedv és derű 
egykori búcsúk, vásárok meg
hitt hangulatát idézték. Ami
kor azonban a laktanya udva
rén a tarka tömeg gyűrűjében 
eskütételre felsorakoztak a ka
tonák egységei, mindannyian 
éreztük, hogy méltán sorolhat
juk társadalmi rendezvényeink 
közé a Magyar Néphadsereg
ben immár hagyományossá 
vált ünnepélyes aktust.

A mi fiaink
Kürtszó harsant.
— Fogadás jobbról! Tiszte

legj! — visszhangozták az épü
letek. A  vezénylő tiszt jelen
tést tett Gyarmati András al
ezredesnek, az alakulat pa
rancsnokának, akinek mellén 
a kitüntetések között ott fény
lett a közlekedés kiváló dolgo
zóit és a kiváló vasutasokat 
megillető jelvény is.

A  parancsnok ellépett a fe 
szesen álló katonák előtt, majd 
az emelvényre ment, ahol már 
előzőleg elfoglalták helyüket 
a város és a járás vezetői, a 
MÁV, illetve a vasutas párt- 
és tömegszervezetek képvise
lőt A  Himnusz utolsó akkord
jait hirtelen felváltották a Rá- 
kóczi-induló pattogó ütemei, 
majd a parancsnok köszöntése 
hangzott:

— Üdvözlöm önöket az eskü 
ünnepélyes letétele alkalmá
ból!

— Hajrá!!!
Az újaim vezényszavak után 

kilépett az eskü szövegét elő
olvasó katona, aki — ahogy 
mondani szokták — egy a töb
bi közül. A  neve: Petényi 
Zsolt. Tanulmányait már befe
jezte a győri Közlekedési, Táv
közlési és Műszaki Főiskolán, 
vagyis vasútgépész-üzemmér
nöki diplomát szerzett. A  ta
nulmányi időszakban 620 diák 
választotta kollégiumi titkárrá, 
B bevonulása óta is ehhez mér
ten ért él kiváló eredménye
ket a kiképzésben. Ennek elis
meréseként januárban — ami
kor sor került a katonák Ifjú
sági szervezetének újjáalakítá
sára — társai őt is beválasz
tották a KISZ-bizottságba.

Az eskü szövegének olvasá
sa előtt édesapját, Petényi Fe
rencet, a Nagykunsági Állami 
Erdő- és Fagazdaság farmosi 
kerületének erdészét és édes
anyját, a helyi általános isko
la matematika tanárát is a fiú 
mejlé szólították.

— Én, Petényi Z so lt... (és 
minden honvéd a saját nevét 
kiáltotta) a dolgozó magyar 
nép fia, esküszöm, hogy a Ma
gyar Népköztársaságnak hű 
katonája leszek. . .

A fogadalom szövege tisztán 
csendült össze a Szózat dalla
maival. amelyet végig halkan 
játszott a zenekar.

Hűség a néphez, 
a párthoz

Gyarmati alezredes ezt kö
vető ünnepi beszéde már a 
„teljes értékű”  katonákhoz 
szólt, méltatva az eskü jelen
tőségét, kifejtve a hazához 
való hűség, az igaz hazafiság 
ismertető jegyeit, majd többek 
között a következőket mondot
ta:

— Esküt tett katonák! Szá
munkra most az újabb tettek 
következnek. Aki az eskü szel
lemében él és cselekszik, an
nak magas erkölcsi értékű, né
pünket és pártunkat szerető 
katonává kell formálódnia. . .  
— majd a szülőkhöz, hozzátar
tozókhoz, a különböző mun
kahelyek képviselőihez fordul
va jelentette ki: — ígéretet te

szünk, hogy a hadseregben to
vább folytatjuk a fiatalok szo
cialista nevelését, a munka 
szeretetének fokozását, a szo
cialista vívmányaink megbe
csüléséért és ennek megvédé
séért tett erőfeszítéseinket...

Ezt követően Koszorús Fe
renc, szakszervezetünk főtitká
ra szólt a katonákhoz. Tolmá
csolta a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa, a MÁV Vezér- 
igazgatósága és a Vasutasok 
Szakszervezete központi veze
tősége üdvözletét, s  kifejezte 
köszönetét a parancsnokok és 
az immár leszerelt elődök ál
tal végzett nehéz, felelősség
teljes munkáért^ amellyel a 
közlekedés, a vasút és a vas
utas dolgozók feladatainak el
látását elősegítették.

— Egységük több mint egy 
évtizede vesz részt a közleke
dés korszerűsítésében, s en
nek során a katonák becsüle
tes, áldozatkész helytállása 
nagyban hozzájárult orszá
gunk fejlődéséhez, szépítésé
hez, gyarapításához.

Számíthatunk
rájuk

(Folytatás az 1. oldalról.)
gyári felhíváshoz való csatla
kozást ők már a január 12-i 
röpgyűléseken bejelentették. 
Többek között felajánlották 
140 tonna gázolaj és 1100 me
gawatt-óra mennyiségű villa
mosenergia megtakarítását, 
másfél millió forint értékben.

Lendvai László, az Északi 
járműjavító dízelmozdony-al- 
vázas csoportja nevében is
mertette a jubileumi munka
verseny eredményeit, amelyek 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 
dolgozók jövedelme több mint 
6 százalékkal növekedjen, il
letve ahhoz, hogy ezen belül a 
fizikai dolgozók keresete most 
6,9 százalékkal magasabb, mint 
1976-ban volt. Ezt is figyelem
be véve, az 1978. év i feladatok 
végrehajtása kedvező politikai 
feltételek között indul. A dol
gozók többsége ismeri, érti a 
tennivalókat, s a párt politiká
jával való egyetértés kifejezé
seként akarnak az idén még 
nagyobb aktivitással dolgozni.

—  Termelési tervünk az 
1977. évihez képest 14-gyel 
több. összesen 252 dízel- és

A munkásgyűlés részvevői a dízelmozdony-javító csarnokban
(Csontos Gábor felvétele)

villanymozdony nagyjavítását 
Írja elő — mondotta a felszó
laló, majd hozzátette, hogy 
vállalják a terv 104 százalékos 
teljesítését, továbbá a munka 
minőségének javítása révén az 
ismételt futópróbák számának 
10 százalékos csökkentését.

A  vasutasok és a  fuvaroztatók

mü szerzője meddig tudná az 
ilyen konfliktusokat elviselni, 
kockáztatni az addig kiérde
melt megbecsülést, önmaga és 
családja lelki nyugalmát.

A felszólaló — aki a borra
valózást, csúszópénzek osztoga
tását, a fusizást is ostorozta 
— mondanivalóját így össze
gezte:

rozata szellemében készül fel 
a vasútra háruló 136 millió 
tonna áru elszállítására.

Tóth Gábor, az Építési és 
Városfejlesztési Minisztérium 
szállításvezetője arról szólt, 
hogy az építő, és építőanyag
ipar a  vasút egyik legnagyobb 
fuvaroztatója. Az oda tartozó 
vállalatok az idén egymillió 
tonnával több áru élfuvarozá
sát kérik a vasutasoktól. 
Ugyanakkor ígérik, hogy au
gusztus 1-ig, tehát még az 
őszi forgalom megkezdése előtt 
készek vagonba rakni a fuva
rozásra felkínált mennyiséget, 
elősegítve ezzel is a vasúti ter
vek teljesítését.

Bokor István, a szombathe
lyi járműjavító lakatoscsoport
vezetője elmondta, hogy az 
üzem szocialista brigádjai 
már a november 11-i tanács
kozáson elhatározták a ver
senylendület, a jubileumi év  
tenniakarásának megőrzését, 
mivel tudatában vannak, hogy 
1978-ban nagyobbak a felada
tok.

Pintér Pál, a Cukoripati 
Tröszt kereskedelmi igazgatója 
kifejezte köszönetét a répa
szállítás sikeres lebonyolításá
ért, majd a következőket mon
dotta:

azonos célokért dolgoznakMunkájukat dicsérik azok az 
alkotások, amelyeket a buda
pest—szobi kettősvágányú vo
nal villamosításánál, Rajka 
határállomás, a Győr—Sopron 
—Ebenfurti Vasút korszerűsí
tésénél és más objektumok 
építésénél hoztak létre a közle
kedési feltételek javításáért, 
hogy országunk nagy előrelé
pést tegyen az európai színvo
nal eléréséhez, a Magyarorszá
gon áthaladó tranzitforgalom 
gyorsításához, biztonságosabbá 
és gazdaságosabbá tételéhez 
vezető úton.

— A  fővonal Budapest— 
Bicske közötti szakasza meg
épült, s jelenleg a Bicske— 
Komárom közötti vonalrész 
munkálatai folynak. Bízunk 
benne, hogy az Önökre váró 
feladatokat a vasutasokkal 
vállvetve ugyanolyan sikere
sen megoldják, mint elődeik 
tették — mondotta a főtitkár.

A  felesküdt katonák nevé
ben Patyi Tibor honvéd vála
szolt az üdvözlő szavakra. Az 
elhangzott ígéretet a közös 
ebéden mondott pohárköszön
tőben és a későbbi kötetlen 
beszélgetés alkalmával többen 
is megerősítették.

Katonáinkra, a Magyar Nép
hadsereg fiaira mindenkor szá
míthatunk — ezzel az érzés
sel távoztunk az eskü színhe
lyéről.

Kovács József

Janócsi Kálmán, Debrecen 
állomásirányítója az áruszállí
tási feladatok túlteljesítésére 
irányuló szervezési intézkedé
sek fontosságáról beszélt, ame
lyek lehetővé tették, hogy a 
debreceni igazgatóságnál az 
1977. évi áruszállítási tervet 
800 000 tonnával túlteljesítet
ték, majd bejelentetne:

— A  jubileumi munkaver
seny november 7-ével nem ért 
véget, sót ebben az évben is 
töretlen lendülettel folytató
dik. Ezt fejezi ki a Láng-gép
gyáriak felhívására adott vála
szunk. Szilárd elhatározásunk, 
hogy a népgazdasági, tervek 
teljesítéséhez szükséges szállí
tási feladatokból Debrecen ál
lomás és a debreceni igazga
tóság dolgozói méltóképpen ki
veszik részüket.

Csepel munkásadnak üdvöz
letét Zelei Ferenc, a Vas- és 
Fémművek szállítási szakértő
je  tolmácsolta.

— Céljaink közösek — mon
dotta. — Jól tudjuk, hogy a 
vasutasok helytállása nélkül 
termékeink nem juthatnának 
el a fogyasztókhoz. De segítő
kész közreműködésüket nem
csak igényeljük, hanem ma
gunk is mindent elkövetünk 
azért, hogy előmozdítsuk tar
veik és felajánlásaik teljesíté
sét.

A felszólaló ígéretet tett a 
vagonok gyors kiürítésére, il
letve megrakására és gondos 
kezelésére. .

A  legnagyobb figyelem VaZ- 
kai Csaba, a szentesi vontatási 
főnökség mozdonyvezetőjének 
hozzászólását kísérte, mivel 
személyes tapasztalataival egé
szítette ki a szegedi igazgató
ság területén dolgozó vontatá
siak üzenetét.

Erő sítsü k a szo cia lista  
m unkaerkölcsöt!
Mostanában gyakran han

goztatott fogalom a hatékony
ság — mondotta. —  Csakhogy 
a munka javításáért néhol 
nem történik semmi. Magam 
is éreztem már, hogy a szó 
nem elég, és igyekeztem erőm, 
lehetőségeim szerint változtat
ni a dolgokon. Végül kenyértö
résre került a  sor, mert sokan 
nem szívesen nézik mások ak
tivitását. A  harcot feladtam, 
vagyis én voltam az, akinek 
más munkaterületet kellett vá
lasztania. Mint utóbb egy szo
ciológiai tanulmányból kiokós- 
kodtanv bennem volt a hiba, 
mivel a „konfliktus-tűrés” -em  
alacsony fokú. Kíváncsi len
nék persze, hogy az említett

A miskolci vasutasok megőrzik 
a jubileumi verseny lendületét

.Miskolc Tiszai pályaudvar 
dolgozói büszkék múlt évi 
eredményeikre. Ezt példázza 
Kisvárdai János tudósítónk le
vele is. Azt írja, hogy a több
szörösen kitüntetett csomó
pont mintegy kétezres kollek
tívája múlt évi teljesítményei 
alapján nyolcadszor is megpá
lyázza a Kiváló csomópont ki
tüntetést. Nem is alaptalanul, 
mert a sikerre minden remé
nyük megvan. Javult a sze
mély- és tehervonatok menet
rend szerinti indítása, s jóval 
több árut szállítottak, mint a 
megelőző években. Az üzem
anyag és a villamos energia 
gazdaságos felhasználásával 
893 ezer forintot takarítottak 
meg, s így természetesen 
csökkent az önköltség is. Nö
veli eredményeik értékét, hogy 
az állomáson jelenleg is 260 
dolgozó hiányzik a megszabott 
létszámból. A kommunista 
műszakokon a kollektívából 
szinte mindenki részt vett, s 
a 12 ezer óra társadalmi mun
ka értéke meghaladja a 100 
ezer forintot. Az állomás bri
gádjai csatlakoztak a Láng 
Gépgyári dolgozók felhívásá
hoz, tehát ebben az évben is 
folytatják a munkaversenyt

Sepsi Gyula mozdonyvezető 
arról írt, hogy a Vontatási 
Főnökség villamos mozdonyve
zetőkből álló Április 4. szo
cialista brigádja a jubileumi 
verseny lendületével vesz 
részt az idei feladatok elvég
zésében. A  szolgálat baleset- 
mentes ellátása, az energiata
karékosság további fokozása és 
a minőségi munka területén 
tett vállalásaik mindenképpen 
ezt igazolják. A háromszoros 
ezüstkoszorús brigád tagjai 
CSM-rendszerben (csak moz
donyvezetővel!) továbbítják a 
vonatokat.

Az eredményekhez nagyban 
hozzá kívánnak járulni az újí
tók is, akik 1977-ben kiemel
kedő évet zártak. A beadott 
újítások száma az előző évihez 
viszonyítva a kétszeresére 
emelkedett. Több alkalommal 

'tartottak újítási hónapot. Az 
újítások 81 százalékát a szo
cialista brigádok tagjai adták 
be. Kimagasló teljesítményt 
nyújtott a Béke brigád, vala
mint a Dr. Csanádi brigád, 
amelynek egyik újítását orszá
gos bevezetésre fogadták el.

Nagy sikert és elismerést 
váltott ki az országban elő

ször megrendezett önálló, for
galmi vonatkozású újító kiállí
tás, amelyet a vasutas dolgo
zókon kívül 14 iskola növen- 
dégei is megtekintettek. A  
kiállítás sikere a jó  propagan
damunkán kívül ugyancsak a 
Béke szocialista brigádnak kö
szönhető, akik a szervezésben 
és a lebonyolításban önzetlen 
segítséget adtak.

Kovács István a Tiszai pá
lyaudvar munkaerőgondjairól 
tudósította szerkesztőségünket

Sok vasutas érte már el a 
nyugdíjas korhatárt, ugyan
akkor kevés az utánpótlás. Az 
aktív dolgozók különmunkát, 
kommunista műszakot vállal
nák, hogy eleget tegyenek a 
szállítási feladatoknak. Kocsis 
Jenő, aki már két éve nyugdí
jas, tizenketted magával — 
többek között Szabó Károllyal, 
Kováli Tivadarral, Novák Bé- 
lánéval, Jeremi Imrével, Paj- 
ger Jánossal, Vanyó Józseffel 
és Gyüker Istvánnal jelentke
zett a hívő szóra. A veteránok 
segítsége sokat jelentett, hi
szen naponta 5—6 szerelvény 
továbbításának gondját vették 
le utódaik válláról. Az idős 
vasutasok helytállásáért hálás 
a csomópont kollektívája.

— A hatékonyság fokozódá
sának lehetősége bennünk van. 
Oda kell hatnunk, hogy az ön
tudat szintjén is utolérjük a 
szocialista gazdasági élet lé
péselőnyét. Belátjuk, hogy 
köztünk kevesen vannak hő
sök, mi egyszerűen „csak”  
munkások vagyunk, akik sze
retünk és tudunk dolgozni, ha 
hagyják, hogy értelmét lássuk 
a munkánknak.

A  szentesi vontatási főnök
ség küldötte a bizalmiak kibő
vített jogköréről, az erre vo
natkozó kongresszusi határozat 
jelentőségéről is beszélt.

— A  határozat tiszta, vilá
gos és szükségszerű — jelen
tette ki. — A gazdasági veze
tők egy része mégis gyakran 
hangoztatja, hogy a bizalmi 
képzettség és kellő széleslátó
körűség hiányában a fontos 
döntéseknél nem lehet part
ner. Az esetek bizonyos száza
lékában nem egészen alaptalan 
ez*a vélemény, csakhogy ami
kor ezek a vezetők „partner”-t  
emlegetnek, tulajdonképpen 
„párbajképesség” -re gondol
nak. Találkoztam már olyan 
középvezetővel, aki kereken 
kimondta, hogy az egész bi
zalmi rendszert át kellene 
szervezni. No, de mikor a 
szakszervezeti tagság megvá
lasztotta a bizalmiakat, való
ban az abszolút „alkalmat- 
lan-”okat szemelte ki az im
már megnövekedett feladatok 
ellátására? Ez természetesen 
nem igaz! Inkább arról van 
szó. hogy ez a funkció nem 
csupán tagdíjbeszedö nyugdí
jas állás többé. Más szóval: 
minden bizalminak fel kell 
nőnie a feladatához! Munkánk 
jobb végzése érdekében, a 
felgyorsult munkatempóhoz 
alkalmazkodva hatékony bizal
mi rendszert akarunk kiépíte
ni.

— Gáspár Sándor elvtárs 
egyik beszédében említette az 
éjszakai bakteri, aki minden 
óra elmúlását kürtszóval je 
lezte. A  munkában persze al
vásnak, pihenésnek helye 
nincs. Ezért: aki alszik — és 
hányán alszanak még? — azt 
fel kell ébresztenünk! A szen
tesi vontatási főnökség szocia
lista brigádjainak múlt évi 
eredményei alapján ígérhetem, 
hogy aludni nem fogunk. A 
jubileumi munkaverseny len
dülete 1978-ban is töretle 
lesz.

Együtt az ip a rra l 
és a  m ezőgazdasággal
Dr. Juhász József, a Volán 

Trösz vasutforgalmi és főm e- 
netirányítási főosztályának ve
zetője a MÁV—VOLÁN komp
lex-brigádok eredményeit és 
jövő évi célkitűzéseit ismertet
te.

Gőcze Dezső rákosrendezői 
vohatvezető bejelentette, hogy 
az általa vezetett Béke szocia
lista brigád és minden rákos- 
rendező! kollektíva az MSZMP 
KB decemberi ülésének hatá-

— Megtiszteltetés számom* 
ra, hogy itt, a vasutasok mun* 
kásgyűlésén jelenthetem bé: 
1977 végére teljesítettük a XI. 
pártkongresszusnak azt a ha
tározatát, amely szerint hazai 
termelésből kell a lakosság cu
korszükségletét kielégíteni. Ez 
persze nem kizárólag a mi 
iparágunk érdeme, mivel ezt 
az eredményt a mezőgazdaság 
dolgozóival és  a szállítást vég
ző vasutasokkal. önökkel 
együtt értük el. 1978-ban leg
alább ilyen ütemben kell 
együttműködnünk, a munkát 
megszervezni és elvégezni.

Kovács László állomásirá* 
nvítő a dombóvári csomópont 
25 szocialista brigádja nevé
ben jelentette be, hogy az ad
digi hagyományokhoz híven 
föladatják a munkaversenyt, 
a Kommunisták Magyarorszá
gi Pártja megalakulásának 60. 
évfordulója tiszteletére.

Jászberényi Károly, az ER* 
DÉRT Vállalat dolgozói kép
viseletében tett ígéretet árra, 
hogy tovább csökkentik a kés
ve kirakott kocsik számát, elő
segítve ezzel is a felajánlások 
teljesítését.

1 9 7 8  legyen 
a  m inőség éve !

Lábas György mozdonyveze
tő, a II. Rákóczi Ferenc nevét 
viselő kiváló szocialista bri
gád és a celldömőlki vontatá
si főnökség dolgozóinak üd
vözletét tolmácsolta.

— A  tenniakarás nálunk 
máris tettekké formálódott — 
mondotta, majd Ismertette az 
idei vállalásokat. A  kocsiiavf- 
tó műhely dolgozói például 
100 teherkocsi terven felüli 
futójavítását, az utazó brigá
dok pedig egym illió forint ér
tékű üzemanyag megtakarítá
sát vállalták, elhatározva azt 
is. hogv 1978 ,ja jó minőségű 
munka éve”  lesz. E jelszó el
fogadása mellett a mozdonyja
vító műhely brigádjai 6 dol
gozót adtak át az utazáshoz

gőz mozdonyvezető-gyakor
noknak. tekintettel a nagy
mérvű létszámhiányra. Érett
ségizett mozdonyvezetők
ugyanakkor rendszeresen vál
lalnak fűtői szolgálatot.

Lábas György végül moz
donytisztasági versenyre hívta 
ki a MÁV valamennyi vonta
tási utazó szocialista brigádját.

Hasonlóan értékes felajánlá
sokról szólt Györki János, a 
budapesti igazgatóság .menet*« 
Iránvítőja. majd Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes zársza
vával fejeződött be a munkás-' 
gyűlés.

Az Idei feladatok megoldá
sára irányuló felajánlások ter
mészetesen csak az első ne
gyedévi termelési tanácskozá
sok után kapják meg végsó 
formájukat, de az Északi jár
műjavítóban megmutatkozott^ 
cselekvőkészség nem hagy két
séget afelől, hogy a végrehaj
tás is sikeres lesz.

K. J.
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KÖSZÖNTÜNK VIT, KÖSZÖNTŐI HAVANNA!
A vasutas KlSZ-szervezetekben is msgkezdSdtek i  vetélkedők

Katona István, a vetélkedő Játékvezetője, kiosztja a kérdé
seket

(Óvári Árpád felvétele)
fcési főnökség gépállomásán és 
az igazgatáság épületében ve
télkedő KISZ-alapszervezetek 
csapatai URH-készülékekkel 
tartották egymással a kapcso
latot a VIT-vetélkedőn. A zsű
ri az igazgatóság műszaki 
könyvtárában rendezte be „fő 
hadiszállását”, ott volt a stú
dió. Minden csapatnak ötezer 
zsetonja volt. A kérdések el
hangzása után a válaszolás jo 
gát licitálással lehetett megvá
sárolni A  szabályok szerint az 
a csapat győzhetett, amelyik a 
legtöbb kérdést vásárolta meg, 
és természetesen azokra helye
sen válaszolt.

A  versenyzőknek többek kö
zött a VIT és Kuba történeté
v e l valamint aktuális politikai 
eseményekkel kapcsolatos kér
désekre kellett válaszolni. A 
győztes az építési, főnökség 
gépállomásának csapata lett. 
Jutalma háromezer forint ér
tékű könyvvásárlási utalvány 
volt.

A  budapesti vasútigazgató- 
Bóg KISZ-bizottsága január 
31-én rendezte meg a Köszön
tünk VIT, köszöntünk Havan
na! címmel országosan meg
hirdetett szellemi vetélkedő 
helyi elődöntőjét Ez alkalom
m al 4 csapat 5—5 tagja küz
dött a továbbjutásért

A versenyzőiknek mintegy 
100 kérdésre kellett válaszol
niuk, bizonyítva, hogy ismerik 
a VIT jelszavában megfogal
mazott gondolatokat eszméket 
az azokkal összefüggő esemé
nyeket

A  maximálisan szerezhető 
200 pontból a Braun Éva alap
szervezet csapata 151-et ért el, 
ezzel bejutott a V ili. kerületi 
elődöntőbe. Második a Hámán 
Kató, harmadik a Bebrits La
jos alapszervezet csapata lett

★
Miskolc-Tiszai pályaudvaron, 

a vontatási főnökségen, az épí-

£ a bobai „bódédról
l r'iT . -ai ? ■
A  Magyar Vasutas december 

31-én megjelent „Váltóőri bó
déból pihenő”  című cikke — 
úgy érzem — kiegészítésre szo
rul. A  címben jelzett bódé egy 
kisméretű parkettás téglaépü
le t  amelynek mellékhelyisége 
is van. Berendezése egy asztal, 
több szék és egy heverő. A  he
lyiség takarításáról és fűtésé
ről Boba állomás gondoskodik. 
E2f az épület alkalmas arra, 
hogy az utazó személyzet ott 
megpihenjen, olvasson vagy 
étkezzen, tekintettel a helyi 
körülményekre.

Vonatkísérőinknek csak egy
két órás várakozási idejüket 
kell ott eltölteni. A  helyiséggel 
szemben egy szociális konténer 
is rendelkezésükre áll, amely
ben fürödhetnek, mosakodhat
nak. Boba állomáson eddig 
nem volt várakozó helyiség. A  
vonatkísérők szerelvényben, 
váróteremben vagy a forgalmi

irodákban pihentek. Később az 
állomás pályamesteri szakaszá
nak készenléti helyiségét bo
csátottunk rendelkezésükre. 
Amikor Boba állomáson elké
szült az integra-dominó biz
tosítóberendezés, megüresedett 
a nagyobb méretű váltóőr! he
lyiség. Ezt alakítottuk át az
tán pihenőnek.

A  helyiség nem laktanyának 
készült, de az eddigiekhez ké
pest mégis jobb szociális kö
rülményeket teremtett a vo
natkísérőknek. Sajnos, a szom
bathelyi igazgatóság területén 
még sok olyan szolgálati hely 
van, ahol a szociális ellátás 
minimális feltételeit sem tud
tuk megteremteni, ellentétben 
a bobai helyzettel. A  cikkben 
kritizált bódé megfelel egy át
lagos színvonalú pihenő helyi
ség követelményei nek.

Dr. Horváth Lajos 
vasútigazgató

OLYAS0 MENYE

Tárgyilagosan

Nem alamizsna kell
- Olvastam a Magyar Vasutas 
decemberi két számában meg
jelent, Életre ítélve c. ri
portot — amelyben a szerző 
felem elte szavát a csökkent 
munkaképességű vasutasok 
érdekében — az a vélemény 
alakult ki bennem, hogy szak- 
szervezetünk lapja ismét rá
szolgált a szervezett dolgozók 
bizalmára. Az olvasók régi 
rokonszenvét ugyanis tovább 
erősíti a cikk szerzője azál
tal, hogy kertelés nélkül mu
tat rá a sok helyen megnyil
vánuló közönyre és fonákság
ra, amely esetenként gátolja 
társadalmunk emberséges in
tézkedéseinek végrehajtását.

Remélem, hogy a cikk nyo
mán sokan megértették a lé
nyeget, vagyis azt, hogy a 
csökkent munkaképességű 
vasutasok nem alamizsnát

várnak. Csupán azt kérik: al
kotókedvük és önbecsülésük 
visszanyerése után ismét em
bertársaik között dolgozhas
sanak, a leszázalékolás mér
tékének megfelelő körülmé
nyek biztosításával. Erre több 
lehetőség van, mint azt eddig 
egyesek gondolták.

Végül lenne egy kérésem. 
Szeretném, ha a Magyar Vas
utasban közölnék — legalább 
kivonatosan — azokat a ren
deleteket, amelyeket a csök
kent munkaképességű dolgo
zók érdekében hoztak vagy 
hoznak. Ezáltal Is tájékozot
tabbak lehetnénk.

Steigerwald László 
MÁV-lakatos,

Pécel, Maglódi u. 97.

Hármas kanizsai siker 
a munkavédelmi versenyben

Az elmúlt év második felé
nek üzemi baleseti és mun
kavédelmi helyzetét értékelte 
a pécsi vasútigazgatóság. Az 
I-es csoportú pályafenntartási 
főnökség céljutalmát a nagy- 
kanizsai pályafenntartási fő
nökség nyerte el. Az I-es cso
portú állomások között ugyan
csak Nagykanizsa lett az első. 
A vontatási főnökségek kate

góriájában szintén a nagyka
nizsaiak kerültek az élre.

A  hármas siker elismerését 
kifejező 3000 forintos jutalom
ból a legjobb munkavédelmi 
ügyintézők, társadalmi őrök, 
felügyelők, munkavezetők és 
beosztottak részesültek.

Külön jutalomösszeget biz
tosítottak a február 2-án ren
dezett munkavédelmi ki mit 
tud vetélkedő győzteseinek is.

M Ű VELŐ DÉS KLU BSZER Ű ÉN

Tizenegy szakkör, 300 taggal
Látogatás a  szegedi vasutas m űvelődési házban

A munkásművelődés jelen
tős bázisai a művelődési intéz
mények és a klubkönyvtárak. 
Szegeden, a vasutasok Petőfi 
Sándor* Művelődési Házában 
arra kerestünk választ, hogy a 
vasutasok művelődési * igényét 
hogyan elégítik ki, milyen ta
pasztalataik vannak.

— Fontos feladatunk a mun
kásművelődés segítése — 
mondja Szabó Zoltánná, a mű
velődési ház igazgatója. — 
Ennek egyik módja a szocia
lista brigádklubok keretében 
szervezett programok. Foglal
kozásainkat klubszerű keretek 
között rendezzük. Az idei ok
tatási évet október 27-én 
kezdtük. Segítjük a „Mindenki 
iskolájáéban tanulókat: kon
zultációkat szervezünk, e  
klubfoglalkozás keretében kü
lönböző tárgyakból felkészítő 
órákat tartunk. Tevékeny ré
szesei voltunk a „Munka és 
műveltség” című vetélkedőnek 
is, amelyre valamennyi szegedi 
munkahelyről neveztek a dol
gozók. Az 57 vasutasbrigád 
közül az Építési Főnökség ter
vező csoportjának ifjúsági bri
gádja nyerte a megyei döntőt.

Az elmúlt évben zenei isr 
meretterjesztő előadást is tar
tottak. Foglalkozásaik sikerét 
bizonyítja, hogy a jelenlevő 
45—50 hallgató nyíltan, őszin
tén m ondjá él~ véleményét a 
különböző témákról. Jó kap
csolatot alakítottak ki a szom
szédos Juhász Gyula Tanár
képző Főiskola 11.'sz. gyakorló 
általános iskolájával. Az idelá
togató gyerekek jól érzik ma
gukat. A foglalkozásokon meg
ismertetik velük a vasutat, és 
segítik a pedagógusok nevelő 
munkáját. Gyermekszínpadjuk 
is van. Harminctagú népitánc

szakkörük patronálását a sze
gedi ÉDOSZ-együttes vezetői 
vállalták. A gyerekeknek rend
szeresen tartanak ismeretter
jesztő előadásokat, amelyek 
témája a tananyaghoz kap
csolódik.

November 1-től (kísérleti 
jelleggel) az iskolával közösen 
kihelyezett ének és irodalmi 
órákat rendeznek a művelődési 
házban. A főiskola népműve
lési szakán tanulók is gyako
rolhatják náluk leendő hivatá
sukat. A gyermekfoglalkozáso
kat diavetítéssel, vetélkedők
kel és divatbemutatókkal te
szik színesebbé.

A művelődési házban jelen
leg 11 szakkör működik, 300 
taggal. Három főiskolai vég
zettségű, függetlenített munka
társ irányítja a különböző 
klubfoglalkozásokat és művé
szeti csoportokat. Az épület 
felújítására a közeljövőben 
kerül sor.

A jelenlegi rossz körülmé
nyek ellenére is tartalmas 
munka folyik az épületben, 
ami elsősorban az itt dolgozó 
népművelők érdeme. Szendrei 
Éva művészeti előadó arra a 
legbüszkébb, hogy hosszú évek 
után végre „sínen van”  az if
júsági klub is. Egy-csy foglal
kozásukon 25—30 fiatal vesz 
részt, főként vasutasok.

Herczegné Márton Valéria 
rövid idő alatt varázsolta újjá 
a könyvek birodalmát. Kataló
gust készített, és az olvasók 
érdeklődésének megfelelően 
ajánlja a könyveket. A  12 000 
kötetes könyvtárnak több ki
helyezett fiókja is van. Az 500 
olvasó között legtöbb a gyer
mek és a nyugdíjas. Az évi 
kölcsönzések száma 24 000. «

G. J.

Az utolsó
Mindig koránkelő ember 

volt Majláth János. Mivel a 
tétlenséget nem szerette, 
már hajnalban tett-vett a 
ház körül. Téli időszakban 
persze kevesebb a munka, 
ezért szabad idejében gyak
ran kiment az állomásra, és 
szolgálatra jelentkezett.

A  vezényletben örültek 
neki, hiszen kevés a vonat
vezető. Mondták is tréfál
kozva a munkatársak:

— Magát az ég küldte, 
János bácsi, a legjobbkor 
jö t t . . .

A  471/11. sz. tehervonat 
már készen állt az indulás
ra, amikor felszállt a moz
donyra. Üdvözölte a „ve- 
zér”-t  és elindultak.

Az út Kál-Kápolnáig ese
ménytelen volt. Beszélgetés 
közben végezték feladatu
kat: figyelés, fékezés, meg
állás, indulás és újra csak 
figyelés. Megszokták már 
ezt, szinte a vérükben van 
minden mozdulat, hiszen 
ezt csinálják több mint hu
szonöt éve.

Szabad egy zölddel! — 
mondta Majláth János Kál- 
Kápolna bejárati jelzője 
előtt.

— Szabad egy zölddel! — 
ismételte a mozdonyvezető, 
majd kis szünet után hoz
zátette: — Jól haladunk.

— Igen — hangzott a vá
lasz, miközben a vonatveze
tő megtörülte a homlokát.

— Csak nincs melege. 
János bácsi? — kérdezte 
Homyák István mozdony- 
vezető.

— De — volt az újabb 
rövid válasz.

Homyák Istvánnak fel
tűnt. hogy a máskor bőbe
szédű ember most minden
re kurtán válaszol, ezért 
megkérdezte: — Csak nem 
beteg?

— Én? — és Majláth Já
nos egy kicsit kihúzta ma-

szolgálat |
gát. — Holnap töltőm be az 
52. életévemet, de beteg 
még nem voltam *soha.

A mozdonyvezető meg
nyugodott, és mosolyogva 
megjegyezte:

— Akkor holnap nagyka»tg 
nállal eszünk?

— Én ugyan nem, mert § 
szolgálatban leszek,

Ludas után újabb forró- j  
ság öntötte el a vonatveze- 'í 
tőt. Levette a sapkáját.

— Nincs itt levegő — 
mondta.

A  mozdonyvezető szótla
nul kinyitotta a jobb oldali | 
ablakot.

— Megálljunk? — kér- | 
dezte.

— Nem, nem kell meg- i 
állni! Bár ilyet még sosem | 
éreztem . Biztosan elmúlik í 
majd.

Karácspnd után újabb 
zöld jelzést kaptak. Most a;-.’| 
mozdonyvezető mondta:

— Szabad egy zölddel! ;
Válasz azonban nem ér-. \

kezeit. Odanézett, de mát | 
ugrott is a vonatvezetőhöt,M 
és elkapta, mielőtt az a 
padlóra zuhant volna. Győr« 4  
san lefektette és kigombol**]! 
ta a zubbonyát. Az eszmé- | 
letten ember arcát paskolvaM 
rémülten szólongatta.

— Majláth elvtárs! János ff 
bácsi/ Mi van magával?M 
Keljen fel!

A vonatvezető m egm oz-i 
dűlt. léiig nyitott szemmel | 
csodálkozva nézett a moz-1  
donyvezetőre, de nem szólt. 1

Hornyák István rémülten 1 
kavott a fékezőcsaphoz, és 1 
Adácsnál megállította a vo- ] 
natot. János bácsit levették - 
a mozdonyról. A gyorsan ] 
kiérkező orvos azonban már f 
csak a beállott halált tudta \ 
megállapítani.

így fejezte be egy derék j 
vasutas a pályafutását. . .  A ■ 
471/11. számú vonat nélkü- fi 
le folytatta útját.

Kisvárdal János

Rekord Ajka állomáson
A szombathelyi igazgatóság 

területén levő úgynevezett 
nagyrakodó állomások közül 
rekordévet zárt Ajka, 1 m illió 
851 ezer tonna áru elszállítá
sával. Ebben nem kis része 
volt az ajkai iparmedence bá
nyáinak és vállalatainak sem. 
Az év közben mutatkozó prob
lémákat a vasutasokkal együtt

működve oldották meg. Sok 
szór volt kocsihiány, géphira 
és folyamatos a munkaerő 
hiány, mivel Veszprémet, Vár 
palotát és Budapestet is ki kel 
lett segíteni.

Az idei évben ugyanezzel i 
lendülettel kívánják feladata 
kát elvégezni, ezt mutatják j  
most készülő vállalások.

Budapest 1945. február 
13-án szabadult fel. Juhász 
Károly csepeli lakos a Vö
rös Hadsereg oldalán részt 
vett a harcokban. A Déli 
pályaudvarnál súlyosan 
megsebesült. Emlékeiről 
szól az alábbi Írás.

Cserepes a szája, teste tü
zel, matraca vérfoltos. Átélt 
események villannak agyába. 
Körülötte éterszag terjeng. Te
kintetével bajtársát keresi, a 
szőke ukrán fiút. Vajon lát
ja-e? Mellette fekszik Mitya, 
élettelenül! Amputált karja 
felemelkedik, és kiáltásra nyí
lik a szája:

— Rohamra katonák, a ma
jor parancsaI

Aléltan zuhan vissza. Kínló
dását nem figyeli senki. A se
besülteknek nincs erejük a vi
gasztalásra. A halállal küzde
nek. Fölöttük gépek húznak 
el, csillagos szárnyúnk. Rob
banások rázzák a kórház ab
lakait, Budán valahol ütközet 
tombol.

Kínzó képsorokat ébreszte
nek a dörejek.

— Miért hurcolnak el? Autó
szerelő vagyok, nem szöke
vény!

— Még pofázol, te piszok! 
Megdöglesz, ha úgy akarom! 
Mindnyájan megdöglötök. Be
lépni!

★
Ekkor kezdődött Juhász Ká

roly sorsfordulója. A feketein- 
gesek elfogták és Budán so
kadmagával pincébe zárták. 
Napok teltek így, sorsuk kilá
tástalan volt. Szaporodtak a 
foglyok, de fogytak is. Estén
ként kiszólítottak közülük né
hányat. és olyankor' a Duna- 
parton fegyverek ropogtak 
Február első hajnalán Juhász 
Károlyt is az udvarra kisérték 
a nyilasok. Sokan ácsorogtak 
ott, dideregve a razziákon ősz* 
szefogdosott férfiak közül. 
Nemsokára tiszt közeledett:

Frailen hadnagy. Modora bár- 
dolatlan:

— Mihaszna banda! Kato
nák lesztek ezután, nem csa
vargók! Harcvonalba me
gyünk, hazánkat védeni. Nem
zetvezetőnk parancsára fel
tartóztatjuk az oroszokat! Ké
szül a csodafegyver, addig ki
tartunk! G yá vá ka th itszegő
ket agyonlövetem! Frailen 
hadnagy nem ismer tréfát, je
gyezzétek meg! Érthető?

Fegyvert kaptak és néhány 
kézigránátot. Elindultak kije
lölt célpontjukhoz, a Sas-hegy 
oldalában meghúzódó Donáth- 
villához. Délben értek oda. 
Frailen ismét szónokolni kez
dett:

— Figyeljetek! Itt beássuk 
magunkat, az oroszok nem jut
hatnak tovább. Hősiesen küz
dünk, magyar katonákhoz 
méltóan! A bátrakat jutalma
zom, a gyávákat felkoncolta
tom! Érthető?

őrszemeket állított ezután 
és pihenőt engedélyezett. A  
„ katonák” lassan beszállingóz
tak az urahagyott villába. Ru
határra bukkantak, öltönyök
re, meleg alsókra. Károlynak 
tiszti egyenruha jutott. Ledob
ta szakadozott rongyait, bele
öltözött. Az ablakhoz lépett, 
miközben a zubbonyát gom
bolta. Szeme elkeskenyült. Lo
pakodó alakot látott a villa 
sarkánál. Utána osont. Az 
alagsorban érte el, a szénraká
sok mögött. Fegyverét ráemel
te:

—*• Előbújni! Ki vagy?
Idegen kiejtéssel válaszolt a 

férfi.
— Én vagyok cseléd a Do

náth famíliánál, főhadnagy úr!

Juhász leengedte fegyverét, 
s a férfihoz lépett:

— Nem vagyok főhadnagy, 
sőt katona sem — súgta. — 
Razzián fogtak el, úgy hoztak 
ide! őszintén beszélj, szovjet 
katona vagy?

— Nem! Én lenni lengyel 
tiszt. Ügy hívnak: Alexander 
Piekarski Alexander, ti 
mondjátok: Sándor. Magyaror
szágra jöttem harminckilenc
ben, sebesülten. De most te 
mondd: azok, kint fasiszták?

— Nem fasiszták, azért ke
zeskedem!

— Akartok ti harcolni?
—  Persze hogy akarunk! 

Csak nem a szovjetek ellen! 
Kivéve a hadnagyot, ö  Szálasi 
embere, de majd elintézem!

— Nagyon jó. Most pedig 
vedd le a rangjelzést. Amikor

látsz szovjet katona, feh£ 
kendővel jelezz. Akkor neii 
lő. Van neked papír, írás? El 
csinálok. . .

Írni kezdett Piekarski, nag\ 
szálkás betűkkel. A m id  
végzett. Juhásznak nyújtotta. i

— Tanuld meg — mondta..4 
Kiabáld a szovjet katonák fe. 
lé. Én is ott lenni, d e . . .

Szavait Frailen rikácsolás 
nyomta el:

— Sorakozó! Gyorsan, gyor 
san! Támadnak az oroszok 
visszavonulunk!

Juhász fürgén ugrott elő, 
az udvar közepére sietett. Kg 
rabélyának csöve Frailen hóm 
lokára meredt:

— Megálljon, hadnagy úr 
Fegyvert eldobni! ö n  méh¡8 
mi maradunk! De vigyázzon 
Lapuffantom, ha visszanézi |

Ekkor a hegyvidék csőndjl 
be belemuzsikált egy géppi$á 
toly Aztán még egy, és ki 
ja, hány. Csatárláncban koM 
ledtek a szovjet katonák.^7;

Fcldhányásra lépett el Tp. 
hász, s partfisnyélre kötözSí
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Példamutató együttműködés 
a fuvaroztató vállalatokkal

A  Nagykőrösre érkező láto
gatót kellemes környezet fo
gadja. A modern felvételi épü
let helyiségeiben és az állomás 
területén rend és tisztaság. 
De nemcsak az itt található 
rend érdemel figyelmet, hanem 
az állomás dolgozóinak ered
ményei is. Az utóbbi évtized
ben hétszer nyerték el a meg
tisztelő kiváló címet. A tava
lyi eredmények ismét bizta
tóak.

Túlteljesített
vállalások

— Örömmel összegeztük el
múlt évi eredményeinket, hi
szen az előírt mutatók mind
egyikét túlteljesítettük — 
mondja Hamza Lajos állomás- 
főnök. t— A z egyik legfonto
sabb mutatónkat, a korrigált 
kocsitartózkodásét 103,12 száza
lékra teljesítettük. A kocsitar
tózkodás százalékos értékelésé
nél pedig a 90 százalékos ter
vet néhány tizeddel túlszár
nyaltuk. Kedvezően alakúit az 
egy kocsira jutó tényleges ra
kodási idő: a tervezett 30 órá
ról 28,17-re csökkentettük. 
Ezen bélül lényegesen javítot
tuk a kocsik állomási résztar
tózkodási idejét. Arufeladásd 
tervünk 105,3 százalékos telje
sítése nyomán 108 000 tonna 
áru hagyta el állomásunkat. 
Ügyeltünk a kocsik kihaszná
lására, sót arra is, hogy az in

nen induló vagy itt átmenő 
üres szerelvényeket kiegészít
sük az engedélyezett tengely
számig.

— Az említett eredmények 
gondos, jó l előkészített munká
ról tanúskodnak. Adott-e több
letmunkát az őszi forgalom?

— Igen, s a több munkával 
nőttek a gondjaink. Többször 
előfordult, hogy legnagyobb 
partnerünknek, a konzervgyár
nak nem tudtunk kocsit adni, 
majd az akadályok elhárítása 
(a záhonyi korlátozás feloldá
sa) után gyorsítani kellett a 
rakodások ütemét. Szerencsére, 
évek óta példamutató együtt
működéssel dolgozunk, mely
nek eredményeként mind a 
konzervgyár, mind a ládagyár 
szombati és vasárnapi rako
dásokkal segítették a lemara
dások felszámolását, ami végül 
is sikerült

—  Minek tulajdonítja a si
kert?

—  Eredményeinket elsősor
ban a jó  közösségi munkának 
köszönhetjük. Állomásunk dol
gozói fegyelmezetten, nagy 
odaadással végezték munkáju
kat, igyekezték minden tőlük 
telhetőt megtenni a tervek túl
teljesítéséért. Hasonló elisme
rés illeti a fuvaroztató válla
latok dolgozóit, akik az év el
ső hónapjától a legteljesebb 
mértékben támogatták mun
kánkat, rakodási műszakok 
szervezésével segítették a szál
lítást Dicsekedés nélkül

AKIT A MOZDONY FÜSTJE MEGCSAPOTT

(Szigligeti Gábor rajza)

abroszt lengetett. Baljában pa
pírdarabkákat szorongatott és 
olvasva kiáltotta, ahogy kifért 
a torkán:

—  Igyi szudá, továris. .  .1 
Igyi szudá, továris...!

Mögötte ágak reccsentek. 
Megfordult. Szovjet katona 

.állt előtte, kerekképü prém
sapkás fiú. Húsz év körüli, 
mint ő.

— Itt vagyunk pajtás, abba
hagyhatod!

Földre hullt a sárgásszürke 
papírdarab Juhász kezéből, s 
hitetlenkedve kérdezte:

— Hát t e . . .  Te magya
ru l...?

— Mit csodálkozol? Magyar 
tanárnak készültem.

Egyre több katona érkezett, 
öregek, fiatalok. Legtöbbjük 
arcán fáradtság ült. Köréjük 
csoportosultak Juhász sorstár
sai, és kíváncsian nézegették 
a jövevényeket.

öles léptekkel egy felkötött 
.karú őrnagy közeledett. Vére 
átszivárgóit a kötésen, pirosra 
festette a fehér pólyát. Nyaká
ban látcső himbálódzott lép
teinek ritmusára. Oldalán 
Alexander Piekqrski szedte a 
lábát. Hosszan szemlélődött az 
őrnagy, csak azután szólt. 
Mondatait a kerekképü katona, 
Mitya fordította:

— Hallom, többen is velünk 
akartok maradni. Jól meggon
doltátok? Nehéz ütközetek 
előtt állunk! Aki a harcot vá
lasztja, talán soha nem térhet 
haza. Döntsetek!

Szavak nélkül, sokatmondó 
pillantásokkal tanácskozott a 
magyar csoport, aztán Juhász 
Károly előbbre lépett:

— Maradok!
Példáját tizennégyen követ

ték. Valamennyien fiatalok.
Fegyverropogás zaja vegyült 

az őrnagy hangjába, amikor 
parancsot adott:

—■ Mily a! Piekarski lengyel

kapitánnyal és az önkéntesek
kel maradsz! Oktassátok ki 
őket a kézi fegyverek kezelé
sére. De ügyesen! Többségük 
katona sem volt.

Az önkéntesek zászlóalja ha
marosan felgörbült sínek, ki
égett vagonok között, gyilkos 
golyózáporban támadott a Dé
li-pályaudvarnál. A  fűtőházat 
elfoglalták, de a raktárépület 
megközelíthetetlen volt. Ügy 
tűnt, hogy a fasiszták pozíciója 
ott megingathatatlan.

Egy vagon roncsai mögül 
lőtt feléjük Juhász. Ablakokra 
célzott. Mellette az őrnagy ha
salt. Géppisztolya röviden, 
szaggatottan szólt. A  vagon 
roncsain is golyók kopogtak. 
Egyszeresük az őrnagy megvo- 
naglott. fegyvere kicsúszott a 
kezéből.

Bágyadt tekintete Juhászt 
kereste. Hörögve mondott né
hány szót, és a feje félrebil
lent. Juhász megértette az 
utolsó parancsot. Felugrott és 
futva indult a raktár felé, hét
rét görnyedve. Körülötte go
lyók vinnyogtak. Futott tovább 
a tüzzáporban, s maradék ere
jével fokozta iramát. Homloka 
veritékezett. Hői van? Messzi 
a raktár? Még negyven méter, 
harminc, húsz és akkor. . .  tes
tébe golyók csapódtak. Felbu
kott.

Valaki föléje hajolt, átkarol
ta. ö  halkan suttogta:

— Köszönöm, Mitya!
★

A  kórházi ágy rugói reccsen
nek, a sebesült hirtelen felül. 
Amputált karjával a levegőbe 
csap:

— Rohamra katonák, a x- 
jor parancsa!

Homlokára bársonyos kéz 
simul. Az életét megmentő 
szovjet sebész keze.

— Nyugodj meg, Károly! 
Budapest ma felszabadult.

Tihanyi János

mondhatom: nálunk a vasár
napi rakodás szervezetten, pél
damutatóan ment. Természete 
sen ez mindkét fél részéről bi
zalom kérdése, hiszen a meg
rendelt kocsikhoz az üzemek 
előkészítették áruikat, nekünk 
pedig biztosítani kellett a za
vartalan rakodást, továbbítást. 
Volt olyan hétvége is október
ben, amikor 15 szovjet „ten 
gelyátszerelt”  kocsit rakott 
meg a konzervgyár.

Élénk
rakodási verseny

—  Az állomás feladási telje
sítményéből, a 108 000 tonná
ból 74 000 a konzervgyáré 
volt. így érthető, hogy a hazai 
és a nemzetközi piacokon egy 
aránt közkedvelt termékek 
szállítása nagyban befolyásol 
ja  az állomás munkáját — égé 
szít! ki az elhangzottakat Kos 
tás Tibor kereskedelmi híva 
talnok, aki egyben a pártalap 
szervezet titkára is, majd in
dítványozza, hogy nézzünk 
szét a helyszínen, vagyis az ál 
lomás szomszédságában levő 
nagyüzemben.

M. Kiss József, a gyárt vas
útüzem vezetője is a jó  együtt
működést méltatja:

— Évről évre mi nyerjük aj 
helyi rakodási versenyt, 
eredményeink a jó  kapcsolat^ 
nak tudhatok be. Szinte baráti 
viszony van köztünk, s  egy 
mást mindig kölcsönösen se

! gítjük a problémák megoldásá- 
! bán. Hetente megbeszéljük a 
vállalat szállítási feladatait, s 
ha kell, megkeressük az igazga 
tót is.

—  Az állomás vezetői elis
meréssel szóltak a vasárnapi 
rakodásokról. Mi erről az 
önök véleménye?

—  Az őszi és év végi for-| 
galmat folyamatos rakodással 
kívántuk segíteni. Vállaltuk! 
hogy szeptember 1-e  és decem
ber 15-e között munkaszünetes 
és ünnepnapokon 210 vasúti 
kocsit* rakunk nneg.- A teljesí
tés 226 kocsi volt. Ez azt Is 
jelenti, hogy a kezelt áruk 
mintegy 30 százalékát vusár-\ 
nap raktuk be. Erre az idén 
is hajlandók vagyunk. Mi több: 
szeretnénk már az év elején 
egyenletesen szállítani. Ja
nuárban elsősorban a lemezek 
és a dobozok szállítása ígérke
zik jelentősnek, azonkívül, 
hogy konzervet is küldünk 
belföldre és határainkon túl
ira.

Közben a gyár iparvágányá
ra az M 31-es tartalékmozdony 
beállította az érkező kocsikat. | 
Fekete Lajos és Patonai Fe- 
rencné raktámokok arról tá
jékoztattak, hogy ez a nap 
csendesebb, mint Déldául az 
egy hónaopal korábbiak. Mun
kájuk azért akad, hiszen az ő 
munkakörükbe tartozik a De- 
fag. az Olaj vágány és a gön
gyölegvágány forgalma, a ko
csik átadása, átvétele, azok fu
varokmányainak kezelése.

••
©t szocialista 

brigád
— A konzervgyár mellett az

Erdő- és Fafeldolgozó Vállalat 
a legjelentősebb rakodó. A 
vállalatok rakodási üteme 
egyébként megfelelő, csak a 
Volán okoz gondot Tavaly 
például kocsijaink 40,76%-át 
késetten kezelte; és az 1977- 
ben elszámolt egymillió forint 
kocsiálláspénzből 404 000 forint 
a Volánt terhelte. A rakodás 
javítására az állomás tárgya
lásokat kezdeményezett,
amelynek várhatóan meg lesz 
az eredménye.

Az állomás vezetői elmon
dották azt is, hogy az eredmé
nyek alakulásában élenjártak 
a szocialista brigádok. Ot bri
gádba tartozik a vasutasok 90 
százaléka. Munkájuk mellett 
tavaly jelentős társadalmi 
munkát végeztek.

A kereskedelmiek Széchenyi 
brigádja többek között óvodát 
is patronál, s társadalmi mun
kája révén évente 1200 forin
tot ad az óvodások részére. 
Idén szeretnének bekapcsolód
ni a várospolitikai feladatok 
végrehajtásába is: e célra egy 
napi munkájuk bérét kívánják 
felajánlani.

Gellért József

A szervezés elkezdődött

Intézkedési tervet készítettek
a széllíté kapacitás kihasználására

Beszélgetős Juhász Miklóssal,
a M Á V  Vezérigazgatóság kereskedelmi szakosztályának vezetőjével

A Vasúti Főosztályon janu
ár 26-án értekezletet tartot
tak, amelynek célja az idei 
szállítási feladatok teljesítésé
nek segítése volt. Az értekez
leten — a MÁV vezetőin kí
vül ott voltak a Tárcaközi 
Operatív Bizottság tagjai és 
hatvan fuvaroztató nagyválla
lat képviselői is. A bevezető 
előadást Szabó Béla vezér
igazgató-helyettes tartotta. A 
tanácskozáson értékelték töb
bek között az elmúlt év ta
pasztalatait, megbeszélték a 
fuvaroztatókkal való együtt
működés lehetőségeit és az 
előszállítások ösztönzésének 
módjait.

Az értekezlet után annak 
tapasztalatairól és az áruszál
lítás gondjairól beszélgettünk 
Juhász Miklóssal, a vezérigaz
gatóság kereskedelmi szakosz
tályának vezetőjével.

— Hogyan értékel! a MÁV 
1977. évi áruszállítási eredmé
nyeit?

— Az elmúlt évben 133,8 
millió tonna árut fuvaroztunk, 
ami minden eddigi teljesít~ 
ményt túlszárnyalt. Én azt 
tartom a legfontosabbnak, 
hogy az üzemek termelésében 
nem volt fennakadás a vas
úti szállítás gondjai miatt. 
Teljesítettük a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 
60. évfordulója tiszteletére 
kibontakozott munkaverseny 
révén jelentkező többlet szál
lítási feladatokat is.

— Elégedett-e a tavalyi 
előszállítások hatékonyságá
val?

— Az 1977. évi előszállítá
sok sikeresek voltak. A fu
varoztatók közreműködésével 
a bázishoz viszonyítva 1,3 
miijió, „ tonna. áruval szállítot
tunk többet az első negyedév- 
ben. Ennek ellenére azonban 
voltak gondjaink. Az év má
sodik felében különösen Zá
honyban volt feszült a hely
zet Az árucsere-forgalom 
növekedése miatt Záhonyban 
— egyenletes áruáramlás ese
tén is — a munkaerőt és a 
berendezéseket maximálisan 
kihasználtuk. A másik gon
dot az okozta, hogy Ősszel a 
fuvaroztatók igényei megha
ladták a szállítási kapacitá
sunkat és emiatt kedvezőtlen 
hatásfokkal dolgoztunk. A 
gazdaságosság határán túl is 
igénybe kellett venni az OPW 
közös kocsiparknak, valamint 
az idegen vasutaknak a kocsi
jait.

— A viszonylag jól sikerült 
előszállítások után is voltak 
tehát gondok az őszi szállítá
si csúcsforgalomban?

— A csúcsforgalom mérté
ke október és november hó
napokban volt a legnagyobb. 
Sajnos a fuvaroztatók rakó* 
dási készsége nem tudta kö
vetni a szállítás növekedésé
nek ütemét. Októberben pél
dául több mint egymillió 680 
ezer óra miatt fizettek kocsi-

kezleten hívta fel a figyel
met arra, hogy az őszi forga- 
lom előkészítését már január
ban el kell kezdeni. Milyen 
Intézkedéseket tett ezzel kap
csolatban a kereskedelmi 
szakszolgálat?

— A népgazdaság szállítási 
Igénye ebben az évben vár
hatóan tovább növekszik. 
1978. évi tervünkben 134 
m illió tonna áru elszállítását 
irányoztuk elő. Intézkedési 
tervünkben azonban 136 mil
lió tonna áru elszállítására 
készülünk, hogy eleget tehes
sünk a terven felül felkínált 
áru elszállításának is.

Alapvető célkitűzésünk, 
hogy már az előszállítás idő
szakában realizálódjon az 
1978-ra tervezett többletszál
lítás döntő hányada. Ennek 
érdekében az első félévben  
legalább kétmillió tonna áru
val kell többet szállítani, 
mint az elmúlt év azonos 
időszakában. Az esetleges el
maradás at év második felé
ben már nehezen pótolható. 
A  szállítókapacitás hatéko
nyabb kihasználására intéz- 
kedési tervet készítettünk. 
Ennek alapján megállapodá
sokat kötöttünk a fuvarozta
tókkal az előszállításra és a 
szállítások átütemezésére. A  
hétvégi rakodásokat elsősor
ban a nagyüzemekre, a bá
nyákra és a géppel rakható 
árukra koncentráljuk, ame
lyek nagyrésze irányvonattal 
továbbítható. Meggyorsítjuk 
az elegymozgást, és javítjuk 
az árukezelés! helyek terv
szerű kiszolgálását. Az előszál
lításra vagy az átütemezett 
szállításra tervezett áruk ré
szére igényelt kocsikat kiál
lítjuk. A  tömegáru szállításá
nak első félévben történő nö
velései ... étdekében. . .igénybe 
vesszük a selejtezésre váró 
kocsik egy részét is. Az üze
mi helyzettől függően lehető
vé tesszük a Záhonyba belépő 
áruk továbbításához szüksé
ges kocsik megrakását. Bizto
sítjuk a kihasználatlan ko
csitípusok rendeltetésüktől el
térő felhasználását is.

— Az intézkedések közé so
rolható a január 26-i fuvaroz
tató! értekezlet Is. Mit kért 
itt a MÁV a nagy szállítta- 
tóktól?

— 1977 második félévének 
kocsiigénye közel háromszáz- 
ezerrel volt több az első fél
évinél. Az idén ez a különb
ség — ha a fuvaroztatók nem 
hajtanak végre szállítási át
csoportosítást — még nagyobb 
lesz. Arra kértünk tehát min
den fuvaroztatót, hogy a má
sodik félévi szállítási többlet- 
igényeket az első félévre cso
portosítsák át. Egész évben a 
tavalyi őszi csúcsforgalom 
szintjén kell dolgoznunk, mert 
csak így teljesíthetjük szállí
tási tervünket. A  vasút már 
megkezdte a szervezőmunkát. 
Képviselőink felkeresték meg. 
állapodáskötés céljából a fu
varoztatók nagyrészét, és is

mertették velük a helyi körül-, 
ményeket, lehetőségeket

— Mi volt az értekezlet 
alapvető célja?

—. Célunk az volt, hogy a 
nagy fuvaroztatókat és fel“ 
ügyeleti szerveiket megnyer“ 
jük a velünk való együttmű
ködésre. Ismertettük a cél el
érését segítő módszereket, az 
előszállítás és a szállítás átüte
mezésének . fontosságát El
mondtuk azt is, hogy az ex
portszállítás januárban akado
zott. A  bázishoz képest a le“ 
maradás 76 ezer tonna volt 
Sajnos, az év elején Záhony 
kapacitása sem volt kihasz
nálva. Utaltunk arra Is, hogy 
a kő- és kavicsiparban nincs 
szállításra váró készlet Az el
hangzott hozzászólásokból 
megállapítottuk, hogy a fu
varoztatók egyetértenek az 
előszállítás és az átütemezés 
fontos programjával. Megígér
ték, hogy az exportfeladásokat 
igyekeznek előbbre hozni. A  
rakodások gyorsítása érdeké
ben intézkednek a gépesítés 
kiterjesztésére. Vállalják az 
irányvonatok indítását és fo
gadását is.

— Milyen eredmények szűr 
leitek ebben az évben?

— Február 1-ig előszállítás• 
ra 103, szállítás-átütemezésre 
135 szerződést kötöttünk. Ezt 
jó eredménynek tartom, mert 
partnereink segitőkészségét 
tükrözi. Megállapítottuk, hogy 
az elmúlt évi előszállítási 
eredmények túlteljesítéséhez 
megvannak a feltételek. A  si
ker most már rajtunk, vas
utasokon múlik.

— Az előszállítások Idősza
kában milyen feladatok bi* 
rulnak az igazgatóságokra éf 
az állomásokra?

— A vasútigazgatóság mJlSQr 
fontosabb- feladata* hogy terü
letükön meggyőzzék a fuva
roztatókat a második félévre 
tervezett szállítások átcsopor* 
tositásának fontosságáról. 
Kössék meg a fuvaroztatók« 
kai az erre vonatkozó szerző
déseket, és gondoskodjanak 
arról, hogy a kocsimtéző-szol« 
gálát a kocsielosztásnál, 9 
forgalmi szolgálat az áruke
zelés! helyek kiszolgálásánál a 
megállapodások szellemében 
járjanak el. Segítsék a fuvá- 
roztatókat vállalásaik teljesí
tésében. Ném lenne jó, ha az 
előszállítások teljesítése vas
úti okok miatt hiúsulna meg• 
A szerződéskötésekről a kör
zeti fuvarozásszervezőket és 
az állomásokat is tájékoztatni 
kell, hogy a rakodási progra
mok készítésével a kocsik 
tervszerű kiállításával bizto
sítsák a közös vállalások túl
teljesítését A fuvarozási szol• 
gáltatást olyan színvonalon 
kell biztosítani, hogy a fuva
roztatók ne csalódjanak a vas
úiban. A  szállítások helyes 
ütemezése meghatározója le
het az éves terv teljesítésének 
— mondotta befejezésül Ju
hász Miklós.

Dr. Balázs Ákos

Előszállítás, előrelátás

álláspénzt, a késett rakodások 
következtében. Ennek követ
kezménye, az volt, hogy több 
mint félm illió tonna áru el
szállításához szükséges fuvar- 
kapacitás veszett el. Az átla
gos kocsiforduló idő sajnos, 
több volt a tervezett értéknél 
és a bázisnál is. A teljesít
ményt csak az optimális 
szintnél nagyobb teherkocsi
számmal tudtuk biztosítani és 
ez gyakran — a népgazda
ság számára is kedvezőtlen — 
idegen kocsik igénybevételé
vel járt. A  kocsiforduló-idő 
növekedésén és a rakodási 
készség kedvezőtlen alakuld- 
sán kívül a szomszédos vas“ 
utak sem tudták zökkenő- 
mentesen fogadni a szállítmá
nyokat. Emiatt sok volt a ko- 
csiácsorgás és a torlódás. 
Gondjainkat a munkaerőhi
ány is növelte. Az előző év
hez viszonyítva majdnem két
ezerrel csökkent a létszám, 
különösen a kocsirendezői, 
s áruszállítói és váltókezelői 
munkakörökben.

— A MÁV vezérigazgatója 
a tavalyi szállítási csúcsidő- 
szakot megelőzően aktívaérte-

A budapesti vasútigazgató- 
sággal az idei év elején 22 vál
lalat kötött előszállítási szer
ződést, összesen 840 ezer tonna 
tárolható ásványi anyag és 
félkésztermék — tégla, cserép, 
vasbetonelemek, műtrágya, kő, 
homok, tűzifa stb. — elszállí
tására.

Sok ez, vagy kevés?
Az bizonyos, hogy az elő

szállítást kötött vállalatok szá
ma hárommal gyarapodott az 
elmúlt évihez képest, s az ily 
módon fuvarozásra felkínált 
áruk mennyisége is nőtt 90 ezer 
tonnával. Feltehetően kedvező 
fogadtatásra talált a MÁV 
ajánlata, amely szerint tonnán- 
ként 8—12 forintot takaríthat
nak meg a vállalatok a január 
1. és március 31. között fel
adott áruknál, a szerződés fel
tételeinek teljesítése esetén.

Ha viszont arra gondolunk, 
hogy az idén csupán az építö-

és az építőanyagipar egy
m illió tonnával több terméket 
kíván vasúton fuvaroztatni, 
mint 1977-ben — és hogy 136 
m illió tonna áru elszállítása 
szerepel a MÁV idei tervében 
— akkor az említett 840 ezer 
tonna is sejteti: van még ja
vítanivaló a vasút és a fuva-, 
roztatók kapcsolatában, az elő
szállítási lehetőségek további 
népszerűsítésé ben.

Meg kell tehát értetni min
dén állomáson, rakodóhelyen 
a MÁV ügyfeleivel, hogy he
lyesen teszik, ha minél keve
sebb áruféleség vagonba ra
kását halasztják a túlterhelt 
őszi forgalom idejére. Külön
ben saját érdekeiket veszélyez
tetik, hiszen a népgazdasági 
érdekek szorulnának háttérbe, 
ha a nyár derekától várna tó
nagyobb forgalom -áis/akában 
a vasút nem rangsorolná a ko
csiigényeket.

(séra)
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Harmincéves a záhonyi VSC. 

Bessenyei György alapítótag 
így emlékezik az eltelt évti
zedekre:

—  1947 augusztusában Nagy 
Elek, Raft Miklós és Cselle Já
nos barátaimmá! elhatároztuk, 
hogy Záhony községben sport
kört alakítunk. A z első lépés 
a labdarúgó-szakosztály . ver
buválása volt. A  Tisza m elletti 
/legelőrészen alakítottuk ki a 
(pályát. A  felsőbb szervek nem 
(tudtak anyagi támogatást adni,

való feljutásért. Fiatal labda
rúgóink a nehéz szolgálatok 
mellett lelkesen jártak az ed
zésekre, s  az eredm ény nem 
is m aradt e l: 1966-tól tíz esz
tendőt töltöttek e l az NB III. 
osztályában.

Ma a ZVSC labdarúgócsa
pata a megyei I. osztályban 
nyújt egyenletes, jó  teljesít
ményt. Remélhető, hogy Zá
honynak ismét N B-s csapata 
lesz.

A z átrakó körzet sportéleté- 
'így  a község lakosságának adó- ben jelentős szerepet tölt be a
m ányaiból és a vasút szerény 
'anyagi hozzájárulásából vásá
roltu k  m eg a sportfelszerelése
ket.

A  megyei sportszövetség ha
marosan a II. osztályba sorolta 
csapatunkat. A z akkori ba j- 
jnokságot megnyertük, s így 
(látszhattunk az I. osztályba

töm egek testedzése is. Évről 
évre sokan kapcsolódnak be a 
munkahelyi bajnokságokba, 
ezen kívül a természetj árók, a 
birkózók, sakkozók, a női és 
férfi kosárlabdázók is meg
tisztelő helyet vívtak ki ma
guknak Szabolcs-Szatmár 
m egye sportmozgalmában.

Az Idén jubilál a Vád VSC 
motorcsónak szakosztálya

Huszonöt évvel ezelőtt alá- 
i kult a Váci Vasutas SE m otor
csónak szakosztálya. Azóta a 
taglétszám évről évre nőtt, s a 
versenyeredm ények is javul
tak. A  jelenlegi 82 tag közül 
28 aktív versenyző. 1961-ben 
m ár országos bajnoka is volt 
a  szakosztálynak.

A  m últ évben rendezett ‘ver
senyek alapján négy ver
senyző első osztályú, három 
m ásodik, öt pedig harmadig 
osztályú m inősítést kapott

A z év legjobb versenyzője 
cím et úr. Kovács Ferenc érde
m elte ki. A  700 köbcentim éte- 
i résiék SD és az OD kategóriá
ban országos csúcsot ért el, 
m ivel az előbbi kategóriában 
a  91 kilom éteres csúcsot 96 
kilom éterre, az utóbbi kate
góriában a 84 kilom étert 91,84- 
re  javította. Csúcskísérleti fu
tam aiban egy alkalommal el
érte a 102 kilom éteres sebes
séget, amely csupán 8 k ilo
m éterrel maradt e l az eddig 
nyilvántartott világcsúcséi.

A  Vasutasok Szakszervezete

anyagilag többször támogatta 
a szakosztályt Gyarapította a 
rendelkezésre álló összeget 
a tagok aktív társadalmi 
munkája is. A z újabb erőfe
szítések eredm ényeként Ta
kács Imre versenyző az idén 
m ár új m otorra! tud rajthoz 
állni.

A  szakosztály tagjai Jelenleg 
a  Váci H ajógyártól könyvjóvá
írással átvett három m otor 
felújításán fáradoznak. Remé
lik, hogy az idén sikerül több 
kategóriában is dobogós helye
zést elérn i

Gazdag program az MHSZ-blubban
A  közelmúltban tartotta év - bér 7. Kupáért indított kispus- 

záró közgyűlését a  debreceni kás lövészversenyen, valamint 
M ÁV Építési Főnökség M HSZ- két csapattal a  városi vezető
klubja. Értékelték a tavalyi év ség által rendezett honvédelmi 
eredm ényeit, és megbeszélték versenyen. A  tartalékos klub 
%z idei feladatokat. tagjai többek között a  Felsza-

A z elm últ évben a kiképzé- badulási Emlékkupa elnyeré
st és sportfeladatok sikeres séért folyó l^puskás versenyen

, , v ,  . , ,  ,_, szerepeltek kitűnően.
végrehajtása, a honvédelm i A  vezetőség idei terve 
nevelőmunka népszerűsítése ugyancsak gazdag program ot 
volt a legfontosabb feladat. A  ígér. Megvalósításához szeret- 
tagság részt vett a hajdúhad- nék elérni, hogy a DVSC lőte- 
házi éleslővészeten, a  Novem - rét• is igénybe vehessék .

A fogorvos tanácsai

A szuvasodás megelőzése 
ma már aem illúzió

Sajnos, a szülők többsége ál
talában nem sok energiát for
dít arra, hogy gyermekét he
lyes száj higiéniára szoktassa. 
Fogorvosi berkekben közhely
nek számít a mondás. hogy 
„m inden ellátandó fog végén 
egy beteg em ber lóg” . A  rossz 
fogak az egészséges szervezetet 
is rombolják. Gondoljunk csak 
arra, hogy az elégtelen rágás 
az emésztést, a gyom or és a bél 
működését gátolja, nehezíti a 
tápanyagok felszívódását. A  
rágást igénylő, fogtisztító ha
tású, vitam indús gyüm ölcsök 
helyett a pépes, könnyebben 
elfogyasztható ételek kerülnek 
előtérbe, am elyek a további 
fogszuvasodás elősegítői. B izo
nyára sokan hallottak a góc
fertőzésről, de talán keveseb
ben tudják, hogy az alapbeteg, 
ség a  fogbél kóros elváltozása 
is lehet. Egyszerű szuvasodás
ból fogbél elhalás következhet 
be, am ely egy-két napos k i- 
sebb-nagyobb fájdalom  után a 
csontszövetet elérve panasz- 
mentessé válhat. A  fogorvostól 
félők többsége ilyenkor h a jla . 
m os arra, hogy a fog  betegsé
gét „gyógyultalak”  tekintse, pe
dig a fájdalom m entes, idült, 
fertőző góc esetleg több éves 
„csendes”  időszak után „fe l
lángolhat”  és más szervek sú
lyos, úgynevezett gócos erede
tű, m ásodlagos betegségét 
okozhatja. Következm énye le
het szívbelhártya- és szívizom
gyulladás, vesegyulladás vagy 
a bőr ekcémás és allergiás el
változása.

A  fogszuvasodás nem  örök
lődő betegség. Ezzel szemben 
a fogak alakja, nagysága, e l. 
rendeződése öröklődik, é% mi
vel a  szuvasodás a  m ély ba
rázdákban, a fogak nehezen 
tisztítható felületein kezdődik, 
a szuvasodás! hajlam  is  örök
letesnek mondható.

Számos megfigyelés igazolja, 
hogy a szuvasodás megelőzésé
ben■ jelentős szerepe van a rá
gásnak. A  rágásra való szokta
tást már gyerekkorban kell el
kezdeni. A z  első fogak m egje
lenésétől alma szeletet, száraz 
kenyeret, főtt szárnyas húsát 
adjuk a gyereknek, m ajd a 
hátsó fogak kinövése után sár
garépával, karalábéval, retek
kel, káposztával, zöldhagymá
val egészítsük ki a  gyermek 
étrendjét. Fogváltás idején az 
erősen mozgó, rágást akadályo
zó tej fogakat el kell távolítani. 
Gyereknek, felnőttnek egy
aránt jó t tesz (ha fogmosásra 
nincs lehetőség) étkezés után 
egy alma, körte vagy egyéb 
rostos gyüm ölcs elfogyasztása. 
Általános szabály: a rágás a 
legjobb fogtisztítás.

A z édességek fogrom boló ha
tásáról a  különböző fórumod

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. Az 1978. évi tervek 

teljesítésének - egyik lendítője. 
(Folytatása a 43. függőlegesben.) 
12. A  kocsi is, az ég is. 13. Gyűrű 
alakú korallsziget. 14. Igevégződés. 
16. Rádiótávirat. 18. Tagadószó. 19. 
Takarmánygabona. 21. Növények 
azonos, tulajdonságú csoportjai. 22. 
Idegen összetételekben légi. 23. 
Rizsből készült szeszes ital. 25. Dá
nom ikerszava. 26. 1. e. 8. század

ban élt próféta. 27. Német prepo
zíció. 29. Háziállat, névelővel. 30. 
Utána. 33. A -val a végén agyagból 
égetett hangszer. 35. Afrikai folyó. 
35. Pakol. 38. Határfolyónk. 39. La
koma. 40. Gyorsan beszél. 42. 
Y . S: A . 44. Egyiptomi szultánok 
vásárolt testőrsége. 47. Okozat ere
dője. 49. Zeus hitvese. 50. Kutya
fajta. 51. Ételízesítő. 52. ö  vezeti a 
világtalant. 54.

vízi járművön. 56. Veszteség. 57. 
Alvás közben látjuk. 59. Folyta
tása a bárzsing. 60. Szovjet auto
nóm terület. 61. Suta. 63. Rag. 64. 
Sekély tengerrel elöntött folyótor
kolat. 65. Kanóc szélek nélkül.

Függőleges i 1. Vörös festőanyag, 
jt  Fordított bánat. 3. Szeszes ital. 
4. Iromány. 5. Vas megyei hely
ség. 6. Csodaszer, varázsital. 7. 

Ülőalkalmatosság Gépi „zenész". 8. Betűpótlással
________________  déli gyümölcs. 9. Kihalt, nagy tes-

I tű futómadarak. 10. Duna menti 
német város. 11. Nappal szélei. 15. 
Testrész. 17. Megnyújtott fémes 
elem. 18. Dunántúli csatorna. 20. 
Régi város az Eufrátesz portján. 
22. A  zenében bensőségesen, érzel
mesen. 24. A  helyembe férkőzik. 
26. . . .  Gyula (1872—1936) író és 
hírlapíró. 28 Vízinövény. 29. Vo
natkozó névmás. 31. Kérdőszó. 
tárgyraggal. 3 2 . . . .  in Hungary. 34. 
Becézett női név. 3b. A legnagyobb 
hindu műeposz. 37. Van, amikor 
mindent egy alá vesznek. 40. Düh. 
41. A  futballbíró nem dobat. 44. 
Szorgalmas kis rovar. 45. Hatal
mas edény 46. Olasz város. 48. 
Szerep a Turaiidotban. 51. Va
rázsló, pap. 53. Délszláv tánc. 55. 
Időmérőt. 56. Rokon. 58. Fizikai fo
galom. 60. Igekötő. 62. Kettős be
tű. 64. Éneklő hang.

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 43. függőleges. Bekül
dési határidő: 1978. március 2.

Az előző keresztrejtvény helyes 
m egfejtése: Az alapszervezetben a 
dolgozók elsőszámú képviselője.

Egy-egy könyvét nyertek lapunk 
1. számában megjelent keresztrejt
vény helyes m egfejtéséért: Hege
dűs Béláné. 4600 Kisvárda, Gyár 
út 11. Tuczai István. 9500 Celldö- 
mölk. Sági út 5. Dr. Bartha Béla. 
6900 Makó. Kölcsey u. 24. Tóth 
Gyula, 8300 Tapolca. Bajcsy-Zs. u. 
46. Kalmár Lajosné, 1194 Budapest, 
Házi u. 8.

kon sokat hallhattunk. Most 
csak egy betegség kapcsán hí
vom  fe l rá a  figyelm et. . Léte
zik egy kór, az úgynevezett 
fructoz enzimopathia, am ely
ben a szervezet a répa- és 
nádcukrok —  édességeink
alapanyagát — nem  képes le
bontani. E betegségben szenve
dő gyerekek cukrot nem fo
gyaszthatnak. Fogászati vizsgá
latuk eredm énye: fogaikon
szuvasodás nem észlelhető.
Kismamáknak érdemes m egje
gyezni, hogy gyermekeiknek ne 
adjanak cukrozott cumit. En
nek a rossz szokásnak a kö
vetkezménye az, hogy ínyszé
lig  „lerohadnak” a  fogak.

A  száj tisztántartása elvá
laszthatatlan a  test tisztántar
tásától. A  lepedékes, ételm a- 
radékos, bűzös száj legalább 
annyira gusztustalan, m int a 
mosda-tlan test. A  fogszuvaso
dás megelőzésének legjobb 
módszere a fogmosás. Ha te
hetjük, minden étkezés után 
mossunk fogat, távolítsuk el az 
ételmaradékot. Ha a szülő er
re szoktatja gyermekét, keve
sebb lesz a szuvas, beteg fog. 
Ezzel kapcsolatban érdemes el
gondolkozni az alábbi statisz
tikán:

A  felnőtt lakosság fogszuva
sodása az ókorban 8, a  közép
korban 19, az újkorban 26, a 
jelenkorban pedig 89 százalék. 
A szuvasodás tehát ma nép
betegség. A  megelőzése azon
ban nem illúzió. Gyermekein
ket is rá kell szoktatni a fo
gók rendszeres ápolására.

Dr. Mandula János

S z e rtá r i b rig á d o k  

m u n k a v e rs e n y e
A  M ÁV Központi Országos 

Osztószertárában a szocialista 
brigádmózgalomnak gazdag 
hagyományai vannak. Elég 
csak az utolsó három évet em
líteni, am ikor 7 brigádot arany
koszorús jelvénnyel tüntették 
ki, egy pedig 1976-ban a MÁV  
Kiváló Brigádja kitüntetést 
kapta.

A szertár szocialista brigád
mozgalmának nagy lendületet 
adott a 60. évforduló tiszteleté
re indított országos és a fe
rencvárosi csom ópont centená
riumi munkaversenye. Az 
anyagellátás 100,2 százalékos 
teljesítése az egyik nagy ered
ményük. A  vagonok raksúlyá
nak gazdaságos kihasználása 
révén a szertárnak 170 vasúti 
kocsival kevesebbre volt szük
sége. A  két alkalom m al ren
dezett kommunista műszakon 
a brigádtagokon kívül mások 
is részt vettek, s  az 1449 le
dolgozott munkaóráért járó 
21576 forintot gyermekintéz
mények javára ajánlották fel. 
A z „Ismerd meg a Szovjet
uniót”  cím ű szellem i vetélke
dőn 11 brigádjuk vett részt.

A z elmúlt napokban a moz
galom további erősítésének 
szándékával csatlakoztak a 
szertár szocialista brigádjai a 
Láng-gyári felhíváshoz.

F. L

Kunszentmiklós—T áss és Kelebia között

Megkezdték a kábelhálózat építését
A z V. ötéves terv vasútfej- a második ütemben 1979 kő 

lesztési program jában szerepel zepéig a Kiskőrös—Keletig 
a budapest—kelebiai vasútvo- közötti rész megépítése követ 
nal villam osítása, illetve kor- kezik. A  vonalkábel fektetói

és szerelési munkákat a cseh 
szlovák AZD vállalat végjd 
TBÉF és a szegedi BFF köz 
reműködésével.

A  korszerűsítést decembsi 
ben ünnepélyesen kezdték mi 
Kunszentmiklós—Tass állom  
són. A z építésben résztvevő

szerűsítése. A  villam osítással 
és automatizálással egyidóben 
a légvezetékes áramköröket 
megszüntetik, és új kábelháló
zatot építenek. A  távközlő 
összeköttetések, a  biztosítóbe
rendezéseket m űködtető áram
körök . és az ezeket kiszolgáló
energiaátviteli kábelek a fö ld - elhatározták, hogy a közéig 
be kerülnek. A  korszerűsítés vőben szocialista szerződéi
során több m int 600 kilom éter kötnek a munkák határidői 
hosszú kábelt használnak fel. való elvégzésére. A  villamoÉ 

A  munkát két ütemben vég-  tást követően sor kerül a v< 
zik: az elsőben a Kunszent- nal automatizálására is. Az di 
miklós—Tass és Kiskőrös kö- lomásókat korszerű biztosítc 
zötti vonalszakasz készül él. berendezésekkel és fényjelzői 
1978. szeptember 30-ig, m ajd kel szerelik fel.

—  Tűzvédelm i kiállítás. Hat- sebb munkát a Hámán Kát 
van állom ás kultúrtermében az MSZBT, a Lenin I., Vali
tűzvédelmi vándorkiállítást 
rendezett a  városi tűzoltópa-

mint a Béke szocialista brigí 
dók végezték. A  brigádé

rancsnokság. Fényképek, tab- ezután meghatározták az 1971
lók, dokumentumok segítségé
vel mutatták be az épületek
ben keletkezett tüzek okait és 
megelőzésük m ódját. A  kiállí
tást az utasokon kívül több 
szocialista brigád is megtekin
tette.

— ülésezett a bizalm ita-

I évi feladatokat és célkitűzési 
k e tH

—  Vetélkedő. A  nagykanizsi 
csom ópont KISZ-bizotsága j  
nuár 20-án a vasutasok Kodá 
Zoltán M űvelődési Házábi 
„Köszöntünk VIT, köszöntei] 
Havanna” cím m el vetélkecÉ

nács. A  m iskolci csom óponton rendezett. A  vetélkedőn kil<
január 30-án tartotta első ülé
sét a szakszervezeti bizottság 
és a bizalmitanács. A z ülés

öttagú csapat vett részt 
győztes a pft. főnökség csapj 
ta le tt A  második helyet

napirendjén az 1975—80. évre vontatási főnökség IV. szári 
kötött M ÁV kollektív szerző- brigádja, a harmadik hely« 
dés és függeléke 1977. évi vég- pedig az állom ás Il-es szánj 
rehajtásának értékelése szere- brigádja szerezte meg. A z éli 
p e lt Külön napirendi pontként három helyezett csapat rés
tárgyalták a vonatkísérők bé
rezésének tervezetét

—  Szakmunkástanulók ver
senye. A  nagykanizsai vonta
tási főnökségen január 19-én 
rendezték a másodéves dízel
és karosszérialakatos tanulók

vesz a nagykanizsai KlSZ-tj 
zottság vetélkedőjén is.

—  Szerződés üdülésre. K< 
márom állomás és a dunakes 
járm űjavító szakszervezeti J  
zottsága szocialista szerződ] 
kötött csereüdültetésre.

első félévi gyakorlati verse- egyezmény alapján a járm űj
nyét. Munkájukat —  tanárok
ból és szakoktatókból szerve
zett —  tíztagú zsűri bírálta el. 
A  versenyző 25 fiatal közül az

vító dolgozói igénybe vehetik 
kom árom i term álfürdőt és 
korszerűén felszerelt faházi 
kát. A  komáromiak egész é

első őt helyezést a  főnökség ben egyhetes turnusokban 8
tanulói szerezték meg.

— Nyugdíjas találkozó. Vár
palota csom ópont szakszerve
zeti bizottsága a közelmúltban 
nyugdíjas találkozót szervezett. 
Sági János szb-titkár üdvözöl
te a megjelenteket, m ajd Kon
dor Pál állom ásfőnök ismer
tette a csom ópont eredményeit 
és terveit.

— Önkéntes véradók. Hat
van csomóponton január 18-án 
térítésmentes véradónapot 
szerveztek. Az év első véradó- 
napján 91 dolgozó összesen 31 
liter vért adott. A  legtöbben a 
vontatási főnökségtől, a v illa 
mos vonalfelügyelőségtől és az 
Utasellátó Vállalattól jelent
keztek véradásra.

— Brigádok tanácskozása. A 
közelmúltban került sor Mis- 
kolc-Tiszaá pályaudvaron a 
szocialista brigádok tanácsko
zására. A  tanácskozás résztve
vői megállapították, hogy az 
elm últ évben a legeredm énye-

gadják a vendégeket.

K Ö Z Ö S  P U L T N Á L ?

Tejivók és szesztestvérek
Békés megye 

székhelyének  vas
útállomásán okkal 
gondolkodnak el 
az utasok, hogy 
vajon mit értsenek 
a sokat hangozta
tott „kultúrált uta. 
zás” -on. Különö
sen a kisbabával, 
pályás csecsemő
vel érkező szülők 
tanácstalanok, ha 
a csöppséget tisz
tába kellene tenni 
vagy megetetni. 
Az úgynevezett kis 
várótermet a diá
koknak tartják
fenn, a nagy vá
róterem pedig 
zajos, füstös, hu
zatos. Debrecen

ben, Győrben és 
még több hasonló 
nagyvárosban sok
kal gondosabb a 
vasút e tekintet
ben.

Egyéb hátrány 
is mutatkozik Bé
késcsabán — a ko
rábbi időszakhoz 
képest — a tiszta
ságot, józanságot 
kedvelő utasok 

szempontjából. 
Volt ugyanis az 
állomáson egy tej
ivó, ahol bárki

reggelizhetett, 
méghozzá ülve. 
Nos, ma már ez is 
a múlté. A  tejivót 
áthelyezték a pá
lyaudvar csarno
kába, pontosan a

söntés mellé. A  
kiszolgált tej és a 
szeszes ital ugyan
arra a pultra ke
rül, s gyakran 
cserélődnek el a 
két kiszolgáló 
helyről származó 
poharak is. Nem 
beszélve arról, mi
lyen kellemetlen  
állva reggelizni, 
uzsonnázni, fő 
ként, ha lökdösik 
is az embert a ka
patos szesztestvé
rek.

Kis körültekin
téssel, jobb szer
vezéssel bizonyára 
segíteni lehetne 
2Zei. a~tarthatatlan 
állapoton.

H szerkesztőség üzeni
Rapl József, Szűcs Ferenc, Ha 

van: Varga József, Várpalot 
Németh Gyula, A jka; Pintér L 
jós, Vácrátót; Zónái József, KI 
kunhalas; Németh Józsefné,;_B 
dapest; Boldizsár Gyula. Béké 
csaba; Kisvárdal János, Benköi 
Lászka Ildikó, Sepsi Gyula, K 
vács István, M iskolc; Szép 
Józsefné, Bödör Gyula, Nagyi 
nizsa; leveleiket lapunk any 
gához felhasználjuk.

Földi István, öcsa : Tallér Tib< 
Kaposvár; Bogdán Imre, Főnyi 
Mohai Károly. Szerencs: . Csa 
tos Béláné, Jászkisér; leveleik 
illetékes helyre továbbítottuk.

Lakáscsere
Elcserélném Ercsiben lévő k 

szoba komfortos, 57 négyzetráét 
rés gazdasági udvarral rendéül 
szolgálati lakásomat budapp 
egy szoba összkomfortos lakást 
Érdeklődni: a 136—885, vagy 
üzemi 66—56 ; 66—57 telefonó
Lehóczky Ákos.

Elcserélném kettő szoba öss 
komfortos. 50 négyzetméter JB  
területű MÁV bérlakásomat b 
dapesti egyszobás komfortnál» 
lire is. Érdeklődni levélben: Ül 
Sándor, 1097. Budapest, Gyátí; 
15. sz. IV. ép. I. 8.

Eladom Érdligeten lévő
négyszögölön. kétszintes. 4 év 
közművesített négyszobás I 
komfortos házamat, plusz 
rázst. Cserét beszámítok — szó 
gálati lakás is lehetséges. — Mii 
den megoldás érdekel. Érdekig 
ni: telefonon 53—58, Érd-alsó: 
vélben: Zslgmond István Érdi 
get, Zagyva u. 1/1.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szak szerveztémfe 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő Dizottsá 
Felelős szerkesztő: Vlsi Ferenc] 

Szerkesztőség:
1068 Bpest Vl.. Bencrúr utca 0  

Telefon várost: 229—878. 
üzemi: 18—77 .. ^

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Bpest VÉL. Rákóczi út N 
Telefon: 224—819 

Felelős kiadó: dr Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekk sz á mlasz á műnk:

MNB 215 -  ti 859 
78—552. Szikra Lapnyomda/ 

Budapest 
Felelő« vezető:

Roder Imre igazgató • -



Jugoszláv és magyar 
vasúti vezetők 
tanácskozása

Február 14-én hazánkba lá
togatott Nikola Filipovic, a ju
goszláv vasutak vezérigazgató
ja. Szűcs Zoltán vezérigazga
tóval megbeszélést folytatott a 
kát vasutat érintő személy- és 
áruszállítási, valamint pénz
ügyi, forgalomszervezési és 
egyéb kérdésekről.

Február 15-én a két vezér
igazgató a megállapodásokról 
jegyzőkönyvet írt alá.

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

MagyaP vasuTAS

TATABÁNYÁRÓL:

Napi 100 vagones széntöbblet
Bányászok és vasutasok szocialista szerződése

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

XXH. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ARA: 70 FILLER

A JUBILEUMI VERSENY GYŐZTESEI

Magyar vasutasokat tüntetett ki 
a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa

Február lő-ám, a  Vasutasok 
Szakszervezete központjában 
ünnepséget rendeztek abból 
az alkalomból, hogy a  jubile
umi munkaversenyben ki
emelkedő eredményt elért 
negyvenöt vasutasnak a 
Szovjet Szakszervezetek Köz
ponti Tanácsa trA Szocialista 
munkav erseny győztese” ki
tüntetést adományozta. Az ün
nepségen megjelent Tinimet 
József, a  SZOT titkára, Mol- 
dován György, az MSZMP 
KB főmunkaitársa, Moszatov 
Valerij és Mojszejev Jurij, a 
Szovjetunió magyarországi 
nagykövetségének tanácsosa, 
illetve attaséja, valamint Gu
lyás János veaérigazató-he- 
lyettes.

A vendégeket Kajcsa Jó• 
zsef, a vasutas-szakszervezet 
titkára üdvözölte, majd Ko
szorús Ferenc főtitkár mon
dott ünnepi beszédet.

Elmondotta többek között, 
hogy a  Nagy Októberi Szo- 
ckdisita Forradalom 60. évfor
dulója tiszteletére a  csepeli 
munkások kezdeményezésére 
indított jubileumi munikiaver- 
senyhez a  vasutasok elsőként 
csatlakoztak. A mozgalom 
nem maradt határainkon be
lül, visszhangra talált a  szo
cialista országok munkásai kö
zött is.

—* A felhívást a vasút 7186 
brigádjának 75 ezer tagja fo
gadta el — mondotta a  főtit
kár. — Példájuk magával 
ragadta a munkáskollektívák 
zömét és részben ennek kö- 

~szönhető, hogy 1977-ben ed
dig soha nem tapasztalt szál
lítási teljesítmények születtek. 
A versengés olyan tartalékok 
hasznosítását segítette, ame
lyek lehetővé tették a 134 
millió tonna áru elszállítását. 
Ebben nagy érdeme van a 
Munka Vörös Zászló Érdem
renddel kitüntetett záhonyi 
csomópont dolgozóinak is. A 
körzet 6500 vasutasának kö
szönhető, hogy az exportáló 
váUelatok 1077-re megrendelt 
áruikat november 7-ig eljut
tathatták a  Szovjetunióba. 
Ugyanakkor az onnan . érke
zett 13,5 millió tonna áru 
átrakásával biztosították gaz
dasági életünk egyenletes vér
keringését. A záhonyiak csat
lakoztak a szovjet vasutasok 
munkaversenyéhez is. Ered
ményeiket bizonyítja a  Szat- 
xriár megyei és a Kárpáton- 
túli pártbizottság által ado
mányozott Vörös Zászló is.

Hangsúlyozta a főtitkár, 
hogy Záhony példája nem 
volt egyedüláló. A tnunkaver- 
seny hatása kifejezésre jutott 
a  vasút gazdálkodásában, a 
termelékenység növelésében 
és a munka színvonalának 
emelkedésében.

A  munkaverseny lendülete 
2978-ban is töretlen lesz. Erre 
tett ígéretet — a Láng-gép
gyáriak felhívásához csatla
kozva — a vasutasok közel 
kétezer képviselője január 
27-én, az Északi Járműjavító
ban rendezett munkásgyűl é-

— Örömmel vettük tudo
másul — folytatta Koszorús 
Ferenc —, hogy kormányunk 
is Szovjet Szákszervezetek 
Központi Tanácsa által ado
mányozott 900, „A szocialista 
munkaverseny győztese” ki
tüntetés öt százalékát (45-öt) 
m vasutasoknak adta, elismer
ve ezzel a szállítás terén ki
fejtett erőfeszítéseiket. E 
megtisztelő kitüntetés tulaj
donosai a jók között is a leg
jobbak. Személyes példamuta
tásukkal járultak hozzá a 
munkaverseny sikeréhez. A 
feltüntetés egyben munkatár-

Moszatov Valerij átadja a kitüntetést Gazsi Andrásnak, 
rencváros állomás tolatásvezetőjének

(Zelman Ferenc felvétele)

Fe-

saik helytállásának elismeré
sét is fémjelzi 

Az ünnepi beszéd után 
Moszatov Valerij, a Szovjet-

bonyölíthattunk le. A csepeli 
kezdeményezéshez több millió 
szovjet dolgozó is csatlakozott. 
Munkájukkal eredményesen

unió magyarországi nagykő- járultak hozzá hazánk gazda-
vétségének tanácsosa köszön
tötte a  kitüntetetteket.

— Büszkék vagyunk önökre 
a Szovjetunióban is1 Jubileu
mi munkaversenyüknek gaz
dasági és politikai jelentősége 
volt. Többek'között ennek kö
szönhető, hogy az elmúlt év
ben négymüliárd rubél értékű 
külkereskedelmi forgalmat

sági sikereihez. A  szovjet 
nagykövetség dolgozói nevé
ben gratulálok a magyar va
sutasoknak a jubileumi mun
kaversenyben elért eredmé
nyeihez — mondotta Mosza
tov Valerij, majd Koszorús 
Ferenc főtitkárral együtt át
adta a kitüntetéseket.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Túljutottak  
az alapfokon
Budapesten a  távközlési és 

biztosítóberendezési építési fő
nökség nyolc dolgozója — 
akik egy évvel ezelőtt még 
írástudatlanként kezdték meg 
a tanulást — január 31-én 
ünnepélyesen átvette az Alap
ismeret II. évfolyam (vagyis 
a 3—4. osztály) elvégzését ta
núsító végbizonyítványt.

Azóta a rövid iskolai szü
net letelt, és mindannyian 
folytatják tanulmányaikat

Tatabányár ól évente mint
egy 2 millió 700 ezer tonna 
árut fuvaroz el a  vasút. En
nek az óriási mennyiségnek a 
nagyobbik része «— pontosan 
63 százaléka — az ott bá
nyászott szén. Ezért jelentős a 
MÁV Budapesti Igazgatósága 
és a Tatabányai Szénbányák 
között immár évről évre ismét 
megújításra kerülő szocialista 
szerződés, amely rögzíti a za
vartalan szállítás feltételeinek 
megteremtésére irányuló
együttműködés formáit. Ta
valy például a két partner 
együtt csatlakozott a csepeli 
felhíváshoz. A  vállalt kötele
zettségeket maradéktalanul 
teljesítették.

Az idei évre szóló szerző
dést a  közelmúlt napokban 
kötötték meg4 Kiss Károly 
vasútigazgató és dr. Gál Ist
ván, a Tatabányai Szénbá
nyák igazgatója jelenlétében. 
Megállapodtak az újonnan fel
tárt külszíni bányából kike
rülő szén elszállításának kér
déseiben is. A MÁV — iga
zodva az új feladathoz — a 
nyílt vonalból kiágazó össze

kötő vágányt épített és egy 
M 62-es dízelmozdonyt bizto
sított az ott ki termék szén. 
gyors továbbításához. Később 
a fővonal átépítésére is szük
ség lesz, mivel a szénvagyon 
egy része a jelenlegi pálya- 
szakasz alatt van.

A vasút munkaerőgondjait 
a szénbányák vezetőségé mél
tányolja: tizennégy bányászt 
képeznek át kocsirendezővé, 
illetve váltóőrré. A bányász- 
vasutasok a  bánya állomá
nyában maradnak, de a MÁV 
dolgozóit megillető minden 
kedvezményt megkapnak. A 
bányaműhefly a vasúti kocsik 
javításából is részt vállal, 
hogy elősegítse az üres fu
tások csökkentését. Az irány- 
vonatok rakodási idejét 11 
órában állapították meg, ami
nek betartása szintén feltéte
le a napi száz vagon szén
többlet elszállításának.

A szerződés végül arra ti 
kitér, hogy a  két vállalat sa
ját béralapjából kölcsönösen 
megjutalmazza a munkában 
élenjáró dolgozókat.

(«ér»)

FEBRUÁR 10-ÉN

Illést tartott szakszervezetünk elnöksége
A budapesti igazgatóság nyerte a Vörös Vándorzászlót

Február 10-én ülést tartott 
szakszervezetünk elnöksége. 
A napirendi pontok között 
szerepelt többek között a va
sutas szakszervezet elmúlt évi 
nemzetközi munkájának érté
kelése és idei feladatai, 
amelyről lapunk következő 
számában részletesen beszá
molunk, továbbá a  szakszer
vezet termelést segítő munká
jának tapasztalatai, az üzemi- 
és a szakszervezeti demokrá
cia fejlesztésének lehetőségei. 
Az elnökség elfogadta továb
bá Szűcs Zoltán vezérigazgató 
előterjesztését a Vörös Ván
dorzászló odaítéléséről. Az el
bírálás alapja a vasútigazga-

Kiváló vasúti üzem
Élism erés a m iskolci járm űjavítónak

Az őszfi forgalmi munfica- 
vertsenybem elért eredmények 
alapján, a  miskolci járműja
vító dolgozói elnyerték a Ki
váló Vasúti Üzem címet. Eb
ből az alkalomból február 3- 
án ünnepséget tartottak az 
üzemben.

Részt vett az ünnepségen 
Koszorús Ferenc, a  vasutas- 
szakszervezet főtitkára, Dró
tos László, a városi pártbi
zottság első titkára, Kardos 
Tibor, a  MÁV Vezérigazgató
ság járműjavító szakosztályá
nak vezetője, dr. Pásztor Pál 
vasútigazgaitp, Zombori Lajos 
szakszervezetünk területi bi
zottságának titkára, Makkal 
László, a  miskolci igazgatóság 
pártbizottságának titkára és 
Fülőp Péter, a  városi KISZ- 
bizotfság titkára.

Varga Zoltán, a  járműjavító 
igazgatója ünnepi beszédében 
emlékeztetett arra. hogy az 
őszi forgalom az üzem dolgo
zóitól is erőfeszítéseket fcöve- 
beüít. A vasút már júliusban és 
augusztusban 170 teherkocsi- 
fővizsgával többet kért, de 
az üzem 200-zal többet adott 
a tervezettnél. Szeptemberben 
is 135 fővizsga készült cd a 
tervezett száz helyett Az Őszi 
forgalom négy hónapjában 
végül is J66 hét- és 257 több
tengelyes kocsi futójavítását 
fejezték be terven félül, 
mintegy 30 000 munkaóra rá
fordításával. Az említett idő
szakban a  kéttengelyes ko
csik javítási idejét 13, a  több- 
tengalyeeekét 9 mázaflékkal 
csökkentették.

Kardos Tibor, a  járműjavító 
szakosztály vezetője elmondta, 
hogy a  MÁV tavalyi áruszállí
tási rekordját a  jubileumi 
munkaverseny tette lehetővé, 
amelyben élenjártak a  miskol
ci járműjavító brigádjai.

Koszorút Ferenc főtitkár *

SZOT és a  Vasutasok Szak
szervezebe elnökségének üd
vözlését és jókívánságait tol
mácsolta az üzem dolgozói
njaik. Az elismerés kifejezése 
közben hangoztatta, hogy a 
miskolci járműjavító elsőként 
csatlakozott a Láng-gépgyári 
felhíváshoz, s dolgozói foly
tatják a  jubileumi versenyt.

A főtitkár ezután átadta az 
elismerést dokumentáló okle
velet Varga Zoltán igazgató-' 
maik.

Drótos László, a megyei 
párt-végrehajtóbizottság és a 
városi pártbizottság nevében

gratulált a Kiváló Vasúti
zem címhez. Nagyra értékel

te, hogy az üzem kollektívá
ja, nemcsak jól dolgozik, ha
nem a társadalmi munkaak- 
ciókban is az élenjárók közé 
tartozik.

A kitüntetés elnyeréséért 
legtöbbet tett dolgozók össze
sen 120 000 forint jutalomban 
részesültek.

tóságok 1977. évi versenyének 
eredménye volt.

Az elnökség a  vezérigaz
gatóval egyetértésben 
úgy határozott, hogy a  ta
valyi eredmények alapján 
a  Közlekedés- és Posta- 
ügyi Minisztérium, vala
mint a  Vasutasok Szak- 
szervezete Központi Veze
tőségének Vörös Vándor
zászlaját a budapesti 
igazgatóságnak adomá-. 
nyozza, a  szegedi igazga
tóság jó munkáját pedig 

oklevéllel fsn&rt eL 
A budapesti igazgatóság az 

éves tervhez képest 930 ezer, a 
bázisul szolgáló eredményhez 
viszonyítva pedig egymillió 
271 ezer tonnával több árut 
szállított. Mindezt az előző 
évinél ötszázzal kisebb lét
számmal érték el. Könnyítette 
helyzetüket, hogy az első ne
gyedévben 192 ezer tonna elő
szállítást végeztek. A statikus 
kocsikihasználást 0,76 tonná
val teljesítették túL Ez annyit 
jelent, hogy azonos kocsi
mennyiség mellett csaknem 
egymillió tonnával több árut 
szállíthattak. Miközben az 
áruszállítási teljesítmények 
növekedtek, 1597-tel kevesebb 
tehervon altot közlekedtettek. 
A vonó és vontatott járművek 
gazdaságosabb kihasználásá
nak köszönhető, hogy 44 ezer 
vonatkilométert takarítottak 
meg. Az egy vonatra jutó át
lagos terhelést az intézkedési 
tervükben vállalt 1190 tonná
ról 1200 tonnára növelték.

T ÉLEN  IS P O N T O SA N

A tél valamennyi szolgálati ág dolgozóit próbára teszi. Munkájukban meghatározó szem- 
oont. hogy a személyszállító vonatok ilyenkor Is pontosan, tisztán, fűtve közlekedjenek

(Tente György felvétele)

Mind a személy, mind a te- 
hervonatoknál jármit a menet
rendszerűség. A személyszál
lító vonatoknál e célkitűzést 
92,2 százalékról 92,9 százalék
ra teljesítették. Az expressz 
és a gyorsvonatok menetrend 
szerinti közlekedtetése — az 
1976. esztendő 67 százalékával 
szemben — tavaly elérte a 
75,6 százalékot. A teh«vona
toknál a menetrend szerinti 
indítás 6,9 százalékkal haladta 
meg az előző évit. (A bázis- 
időszakban 70,6 százalékos 
eredményt értek el.) Az intéz
kedések hatására tervszerűbb 
lett a vonatforgalom és javult 
a technológiai fegyelem is. 
Ennek hatására 33 százalékkal 
kevesebb vonatot oszlattak 
fel. Ugyancsak szervezési in
tézkedésekkel sikerült csök
kenteni a rendezőpályaudva
rokon a torlódást.

Nőtt a tehervonati moz
donyok teljesítménye is. 
Hálózati érdekből kiemel
ten kezelték a kocsiki
egyenlítést. Huszonhét 
százalékkal kevesebb volt 
a ki nem állított kocsi, 
mint a bázisidőszakban.

Szociális beruházásaik 132 
százalékosan teljesültek. A 
tervezett pályarekonstrukciót 
és a járműjavítási munkát is 
hatékonyabbá tették. Sajnos, 
az elmúlt égben nőtt a szemé
lyi balesetek száma: tizenkét- 
ten vesztették életüket. Több 
V'olt a  tárgyi baleset is. A ko
rábbinál jóval több síktolatá- 
si és gurítási baleset történt.

Az oklevéllel jutalmazott 
szegediek tavaly három száza
lékkal teljesítették túl tervü
ket, pedig az első félévben 
több mint 200 ezer tonnával 
kisebb volt a szállítási igény 
a tervezettnél. Célszerű szer
vezésre, operatív intézkedé
sekre volt szükség ahhoz, 
hogy a  második félévben ki 
tudják elégíteni a fuvarozta
tók igényeit A személyszállító 
vonatok menetrendszerűségét 
0,2 százalékkal javították, a 
helyből induló tehervonatok 
menetrendszerűsége pedig 0,6 
százalékkal jobb, mint a bá
zisidőszakban.

A létszám náluk is csök
kent, a  temelékenyscg vi
szont nő tt Szervezettebb 
lett az üzemviteli munka. 
Zavartalanul bonyolítot
ták le a Budapest teher
mentesítése miatt átirá
nyított elegyforg-almai is.
A balesetek száma a szegedi 

igazgatóság területén is nő tt 
Az 1976. évi eggyel szemben 
tavaly őt halálos üzemi bal
esetük volt Tartós visszaesés 
azonban nem következett be.

A Vörös Vándorzászló, illet
ve az oklevél átadásáról la
punk következő számában tu
dósítjuk olvasóinkat
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JÓL SIKERÜLT A BEMUTATKOZÁS

„Embercentrikusabb lett 
a gazdasági vezetők munkája

Betöltik szerepüket a bizalmiküldöttek részvételével megtartott ülések

99

A Magyar Vasutas legutób
bi számában szakszervezetünk 
elnöksége és a bizalmiküldöt
tek együttes üléséről olvashat
tunk, ezúton is meggyőződve e

után a  főnökség gazdaság} ve- tőket anyagilag is jobban ősz- 
zetői közül senkinek sem kel- töüözzük, mert csak így le
lett aggódnia amiatt, hogy mi- hét megakadályozni a létszám
képpen fogja munkájukat, csökkenést. Elhangzott az is, 
magatartásukat véleményezni hogy az M 47-es mozdonyok 

felső szintű fórum rendkívül a  szakszervezeti bizottság és a  megjelenésével „kenyér* nél- 
jelentős szerepéről. Tapaszta- bizalmiküldöttek együttes ülé- maradnak a  gőzgépek fű- 
lataink azonban azt bizonyít- se. tői. Elmondtam, hogy átképzés,
ják, hogy munkahelyünkön — — Főnökségünk területén ki- utdn alkalmazzuk őket a kor-

emelkedjen fejlődött az üzemi 8zefű jármúvekefL javasolták 
demokrácia. ̂  A  gazdasági ve- továbbá, hogy jobban szervez- 
zetők és helyetteseik a párt-, meg a fordulószolgálatba

történetesen a MÁV Szentesi 
Építési Főnökségénél — ugyan
csak rangot, tekintélyt szer
zett a kollektív vezetés egyik 
legújabb megnyilvánulási for
mája: a szakszervezeti bizott
ság és a bizalmiküldöttek 
együttes ülése, amely első íz
ben a közelmúltban tanácsko
zott.

a KISZ- és a szakszervezettel járó nem utazó dolgozók fog-

Előzetes konzultációk
A „bemutatkozás” várakozá

son felül sikerült, de ez nem 
véletlen. Építési főnökségünk 
vezetői — egyetértésben a

szóróin  egymrt^kbdve dől- utaztatását. Ügy érzem, hogy 
goztak. Biztosították a dőlgo- megvdltozott, embercentriku- 
zók, a bizalmiak és a szakszer- váu a gazdasdgi vezetők
vezeti bizottságok jogainak, munkája. A vezetők fontos fel- 
megnövekedett hatáskörének adata az emberek gondjaival 
az érvényesülését, sőt, maguk Mló törődés. Ennek hatása, 
**. szorgalmazták azt: alja- véleményem szerint tükröző-
pították meg az együttes ülés ¿jik majd a gazdasági eredmé- 
résztvevői. Ugyanakkor a  még nyekben is
meglévő gondokra, a további TanjwrtalAtii*nk vertn t a  nő- tennivalókra is rámutattak. Tapasztalataink szerin tape. e s i  területen az üzemi demok- 

Arra például, hogy a  fe- rácia legmagasabb szintű
S S E S ^ T S S S  - nére még szép számmal akad 

nak olyan dolgozók, akiket 
mulasztásaik miatt felelősség
re kell vonni, s hogy a fe
gyelmi büntetések egyharma- 
dát a fiatalokra kellett ki
szabni. A munkásszállítás, a 
szociális ellátottság körül is 
van még javítanivaló.

a bizalmiakat konzultáción ké
szítették fel a reájuk váró fel
adatokra, megnövekedett jog- 
és hatáskörük gyakorlására.
Tekintve, hogy az együttes 
ülés napirendjére fontos témák 
kerültek — többek között a 
kollektív szerződés és helyi 
függelékének 1977. évi végre
hajtása, a  jubileumi munka- #
verseny értékelése, a  főnökség Ahogy Pécsett látják 
munkavédelmi és szociálpoliti
kai helyzete, a  gazdasági ve- Á pécsi területi bizottság a 
zetők és helyetteseik minősí- területi tanács mellett működ- 
tése munkájuk és magatartá- teti a  bizalmiak testületét, 
suk alapján — az erre vonat- amelyben valamennyi szak
közó írásos anyagot jóval az szervezeti bizottság képvisel- 
ülés előtt megkapták a bizal- ^  magát. Az első együttes 
miak. így a^ra is lehetőségük ölést decemberben tartották, 
nyílt, hogy a témákat érdem- amelyen a  területi tanács tag
ben megvitathassák a csoport- 3a*n kívül 54 bizalmi vett 
jukba tartozó dolgozókkal. részt.

A megfelelő tájékoztató és A munkahelyi szakszerveze- 
felvilágosító munka meghozta $  bizottságok és a bizalmiak 
a  kívánt eredményt: az együt- küldöttei januárban tartottak 
tes ülést nagy aktivitás jelle- együttes ülést* 
mezte. Az egymás után fel- — Milyen tapasztalatokat 
szólaló bizalmiak bátran fej- szerzett eddig a területi bi
tették ki véleményüket, és ha- zottság az együttes tanácsko- 
tározottan foglaltak állást zásokon?
minden kérdésben, örvende- ___ Megállapítottuk, hogy a 
tes, hogy szinte kivétel nélkül bizalmiak Jól megismerték 
a csoport és , a nagyobb ko- jog- és hatáskörüket — mond- 
eosséq érdekeit helyezték elő- ja  jjalmay Árpád, a területi 

feledkezve el ar- bizottság tttÉá-ra. — A munka 
ról sem, hogy adott esetbena azokon a Wfotgálati helyeken 
jogos egyéni igények kielegi- a legeredményesebb, amelye- 
tése megegyezik a kollektíva ften a gazdasági vezetők is 
igazságérzetével, illetve érdé- megértették, hogy az üzemi
keivel.

Javuló eredmények
A kollektív szerződés vég

rehajtása során szerzett ta
pasztalatok kedvezőek, s nagy
részt ezzel is összefügg a^  1977. 
évi termelési terv sikeres tel-

demokrácia szélesítése terme
lési érdek. Sajnos, vannak 
olyan vezetők, akik nem te
kintik partnernek a  szakszer
vezetet és annak aktivistáit. 
Az ilyen munkahelyen nehéz a 
bizalmiaknak jól dolgozni.

Keserű Árpád, a pécsi von-
jesítése. A főnökség dolgozói tatást főnökség szakszerveze- 
munkájuk termelékenységét ti bizottságának titkára el- 
23 százalékkal növelték — a  mondotta: együttes ülésükön 
tervezetthez képest s a volt arr6^ hogy „em ki-
felszabadult kapacitás révén 72 .... . . .___ ,
millió forintos többlettermelést * * * * * *  STOCiá i* ’ftesftiné- 
értek el. Javult a munkafe- n?ek állapota, a javítóműhely- 
gyelem — állapította meg az b015 pedig — többnyire eanbe- 
együttes ülés. — Kevesebb volt ri mulasztás miatt —■ akado- 
a baleset és 2J százalékkal zik a fűtés. Javaslat is elhamg- 
csőkkent a kiesett munkana- zott arra vonatkozóan, hogy 
pofc száma. miképpen orvosolhatják ezt a

A munkahely! zsúfoltság panaszt.
ml7 .zQ̂ etéSé? a 3-3- ! 02°’ Védf  A dombóvári vontatási fű- ruhák és -eszközük beszerzé- nSkségen ,s ülésezett a  bi2al.

miak testületé és a szakszersére 252 000 forintot fordítot
tak, a nehéz fizikai munka II 1  H  
könnyítésére pedig 9.2 millió bizotttóg A testület töb-
forint értékű génét állítottak 
munkába a főnökségnél. A 
munkásszállások üzemeltetése 
és felújítása 4 millió forint
ba került. A munkásszállítő 
gépjárművek és a bérautóbu
szok üzemeltetésére 2.6 millió 
forintot költöttek. Énf+őinarl

bek között értékelte a gazda
sági munkát, ezzel együtt a 
gazdasági vezetők évi tevé
kenységét.

Kellemes csalódás
— Mi a véleménye erről Ha

rangozó László vontatási fő-
különélés! pótlék címén 2,2 nőknek? 
millió forintot kaptak a dolgo- — Amikor megtudtam, hogy 
zók. A vállalati kamatmentes az együttes ülésnek ilyen jo- 
kolcsonok összege meghaladta ga jg van, kicsit meg lepőd - 
a félmilliót. Lakásgondjaik tem. Hamarosan tájékoztattak 
enyhítésére a fiatal dolgozók viszont arról, hogy nem sze- 
334 000 forint anyagi támoga- mélyi minősítésről van szó, 
tásban részesültek. Költözkö- hanem az elmúlt év vezetői 
déshez 110 esetben biztosított tevékenységéről alkotnak véle- 
a  főnökség kedvezményes szál- ményt. Ezt természetesnek és 
lítást. A bölcsődei és óvodai helyesnek tartottam. Az együt- 
igényeket csaknem teljes égé- fes még résztvevői megállapi- 
szében sikerült kielégíteni tották, hogy az elmúlt évben 

Ilyen eredmények és a dől- jó munkát végeztünk, de van- 
gozókról való gondoskodásnak nak javítanivalók is. Javasol
tok kedvező megnyilvánulása ták többek között, hogy a  fü-

nyesen munkálkodnak.
Fogas Pál 

Kőhidi László

NAPIRENDEN:

a vasutas munkásmozgalom története
Nagy ¡dók nagy harcosainak életével Ismerkednek 

a szakszervezeti propagandisták
A budapesti területi bizott

ság évek óta kiváló eredmé
nyeket ér el a  szakszervezeti 
politikai tömegoktatásban.: az 
1977/78. oktatási évben már

a területi bizottság 1077. ok
tóber 20-i, a nevelőmuhkával 
kapcsolatos határozatában ja
vasolta az elnökségnek, hogy 

szakszervezeti politikai tö-
17 513 hallgatót (az összdolgo- megoktatás keretében részle■
zók 34,5 %-árt) vont be a  tö
megoktatás kiíbötniböző formái
ba.

A 803 propagandista számá
ra a  területi bizottság kétha- 
vonként egész napos felkészí
tőket tart, amelyek napirend
jén szerepelnek a  SZOT által 
kiadott tananyag vasúti sajá-

te sebben foglalkozzanak a
vasutas munkásmozgalom tör
ténetével.

A területi bizottság 1978. 
január 17—18—19-én a Törek
vés Művelődési Központban a  
propagandisták és a  szocialis
ta brigádvezetők tanfolyamá
nak előadói számára felké
szítőt rendezett, amelyek na-

tosságaat elemző eloaxiásaá, pirendjén szerepéit a Land-
fi3mivet£tések és külpolitikai 
tájékoztatók. A propagandis
ták megjelenési aránya több 
mint 80 százalékos.

A magyar munkásmozga
lomban és pártunk hat évű

iét Jenő munkásságát méltató 
„Nagy idők nagy harcosa” cí
mű film és a „legjelentősebb 
vasutas munkásmozgalmi év
fordulóik 1978-ban” című elő
adás is. Gadanecz Béla. a 
Vasúti Tudományos Intézet

zedes történelmében a vasutas fómunkatársa nagy tetszéssel 
dolgozóknak kiemelkedő sze- fogadott előadásában áttekin-
repük volt. A propagandisták 
feljegyzéseiből származó in
formációk alapján azonban az 
állapítható meg, hogy a  szak- 
szervezeti tagság körében a  
magyar vasutasok munkás
mozgalmának története, saj
nos, nem eléggé ismert. Ezért

Szolgálati ú t 
— jegy nélkül?!

FESZÜLTSÉGET OKOZÓ „ÉRDEKELTSÉGEK* 
ZÁHONYBAN

Mozdonyvezető va^y°^* KoHégáSm többségével
együtt három műszakban teljesí

tünk szolgálatot a záhonyi átrakókörzetben. Mindig azon az 
állomáson váltjuk egymást, ahová a  mozdonyunk éppen ki 
van helyezve. Az én gépem például januárban Eperjeske- 
Rendezőn dolgozott. Reggelenként oda a  Záhonyból 6 óra 25 
perckor induló autóbusszal mentünk ki, és 7 órakor kezdtük 
meg a  szolgálatot. Este, ugyancsak autóbusszal, 20,30-kor 
érünk haza, feltéve, hogy nem kapunk sorompót. Az autó
buszra egyébként üzemi menetjegyet kapunk.

Februárban a  mozdonyomat Komaró állomásra osztották 
be, ahová és ahonnan csak vonattal utazhatunk. Önköltségi 
utunk igazolására azonban semmiféle hivatalos papírunk 
nincs, hiszen — a négy évvel ezelőtt rendszeresített helyi 
szokás szerint — a mozdonyteljesítményi lapot nem a  von
tatási főnökségen, hanem Komorón vesszük át és adjuk le. 
(így az amúgy is magas havi órateljesítményünk véletlenül 
sem növekedhet az önköltségi utazásra fordított időkkel.)

A kalauzok nem kémek jegyet, igazolást a személyvona
ton, ám a vizsgáló főkalauzok igyekeznek érvényt szerezni a 
rendeletnek és „tekintélyüknek”. Ez történt február 4-én is, 
amint éjszakai szolgálatom leteltével utaztam haza. Gs. Lász
ló nyíregyházi ellenőr mát sem törődve magyarázatommal, 
vasutas egyenruhámmal, a  fejemen viselt mozdonyvezetői 
sapkával és az ő „vaskalaposságát” gúnyoló utasok megjegyzé
seivel, annak rendje-módja szerint — ahogy a  lógósokat szo
kás — jegyzőkönyvelésre adott át Záhonyban.

K Ö lH lV Ű  lennea P®0®®2* ezek után úgy elintézni, 
/  hogy az önköltségi utat a  vizsgáló

főkalauzok miatt akkor is vezessük a mozdonylapon, ha arra 
nem is jár semmiféle térítési Igen, de abban az esetben ott
honról egy órával korábban kellene szolgálatba indúlni, hogy 
kimehessünk a vontatási telepre mozdonylapot vételezni és 
azt igazoltatni. Enélkül is kevés a  szabad időnk. Vigyázni kell 
tehát a probléma megoldásával.

S  ha már problémáról esett sző, abban látom a  fő hibát, 
hogy a vasútnál a  mozdonyvezetőinek van a legkevesebb sza
va, tekintélye, becsülete* Az elmondott eset — a tényleges 
távolléti Idő indokolatlan j,lecsipegetése”, a vizsgáló főkalau
zok megszégyenítő eljárása jj§. szintén ezt bizonyítja. Még ak
kor is, ha a szolgálati főnökség utólag gondoskodik a kisza
bott büntetés, az utánfizetési összeg eltörléséről. Nem csoda, 
ha a fiatalok nem vágynak a vasúthoz, ahol ilyen és hasonló 
megaláztatásoknak teszik ki magukat.

Én szovjet állampolgárként, a határ túlsó oldaláról ke
rültem Záhonyba. Szolgálati címem: szaktechnikus-főintéző.
Itt sokan csodálkoznak ezen, mert nem tudják elképzelni sem, 
hogy a Szovjetunióban nagyon sok mozdonyvezető rendelke
zik szaktechnikusi vagy mérnöki képesítéssel. Rangban ez 
nincs kifejezve, de az a szó, hogy „mozdonyvezető” (akire 
milliós értékek és emberi életek vannak bízva),a legmaga
sabb ranggal, hivatással felér. Jellemző többek között, hogy 
a szovjet vasutasok havi munkaideje nem több 170—180 órá
nál, s az évi szabadság — mivél a kezdő mozdonyvezetőt is 
pótszabadság illeti meg — általában 30 nap fölött van. Ter
mészetesen a vonaton fáradtan élszunyókáló vasutast nem ve
ri fel és szégyeníti meg a kalauz vagy az ellenőr. Egyáltalán 
senki sem akad, aki helytelen intézkedésével vagy magatar
tásával ellenszenvet tápláljon a  vasutasok között.

Elnézést a gondolati kitérőért, de érzékeltetni 
akartam, ami engem és kollégáimat is nagyon 

bánt. Talán lehetne tenni valamit a panasz orvoslásáért
Perecz János

tóst adott az évfordulóhoz 
kapcsolódó eseményekről, azok 
okairól és előzményeiről. A 
felkészítőkön részt vettek a 
függetlenített tisztségviselők, a 
művelődési intézmények igaz
gatói, népművelők és a  könyv
tárosok is.

A propagandisták felkészí
tőjét követő napokban a  te
rületi bizottság minden szak- 
szervezeti bizottsága címére 
elküldte a Vasúti Munkásak 
Országos Szövetsége megala
kulásának hetvenedik évfor
dulója alkalmából készült és 
a vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetősége 1976. július 
7-i kibővített ülésén elhang
zott ünnepi megemlékezést, 
továbbá a vasúti munkásmoz
galom kiemelkedő egyénisé
gei közül a Lőrinczy Mihály, 
Tamás Áron, Lantos Bertalan, 
Cservenka Miklós, Farkas Já
nos, Lefkovics Ernő munkás
ságát méltató írásokat. Aján
lotta továbbá a  szocialista 
brigádoknak azt is, hogy a 
munkásmozgalom harcosai kö
zül válasszanak névadót.

A területi bizottság az 
1978/79-benr a szákszervezeti 
politikai oktatások egyik té
májaként feldolgozza a ma
gyar vasutas munkásmozga
lom történetét.

A felkészítő sorozat első 
njaoján — január 17-én — 
nyitották meg a legkiválóbb 
vasutas szocialista brigádokat 
bemutató vándorkiállítást a 
Törekvés Művelődési Közoont 
földszinti előcsarnokában,, 
amelyet megtekintették az in
tézményben működő kihelye
zett középiskolai osztályok 
vizsgázó hallgatói és a szak
szervezeti propagandisták is. 
Kérték tőlük, hogy népszerű
sítsék a legfídválÓbbak tevé
kenységét és fejtsenek ki 
prooasardát példájuk mind 
szélesebb körű követése érde
kében.

Farkas László

Híven
a hagyományokhoz

Délután két órára beszél
tük meg a  találkozót Kiss 
Lászlóval, Balassagyarmat; 
állomás forgalmi szolgálat- 
tevőjével. Vasutas dinasz
tiából származik. A nagyap
ja is vasutas volt Álló* 
máskezelőként teljesíteti 
szolgálatot örhalmon. Édes
apja néhány évvel ezelőtt 
ment nyugdíjba a  balassa
gyarmati vonalfőnökségről 
Két nagybátyja ugyancsak 
a vasutat szolgálta.

Kiss László 1969-ben 
szerzett érettségi bizonyít
ványt Még abban az év
ben forgalmi gyakornok lett 
Balassagyarmaton. Elhatá
rozta, hogy egyszer ő is fel
teszi fejére a  vörös sao- 
ká t Nem kellett sokáig 
várnia. Egy év múlva telje
sült a vágya. 1970-ben Dejm 
tár állomásra került forgal
mi szolgálattevőnek. Emlé
kezetes maradt számára 
az a  nap. Akkor az édes
apja is azon az állomáson 
dolgozott Sok hasznos ta
nácsot kapott tőle.

1973-ban Balassagyarmat
ra helyezték forgalmi szol
gálattevőnek. Abban az év
ben megválasztották p for
galmi KISZ-alapszervezoi 
titkárának. A következő év 
szeptemberéül) vették fel 
a MÁV Tisztképző Intézet 
nappali tagozatára. Tanul
mányait 1975 júliusában fe
jezte be. Társadalmi aktivi
tását bizonyítja az is, hogy 
1976-ban a Hazafias Nép
front városi bizottságának 
tagjává választották. Fel
vették a pártba is. Eredmé
nyes munkáját Kiváló dol
gozó kitüntetéssel jutalmaz
ták. 1977-ben megnősült. A 
vasút segítségével lakást 
kapott a  Nógrádi Sándor, 
lakótelepen. Tervei között 
szerepel a  marxista—le
ninista egyetemen való to
vábbtanulás.

Kiss László tettekkel gaz
dagítja a vasutasdinasztiák 
nemes hagyományait. .

Ketykó István

Az Utasellátó Vállalat, 
szakmunkásainak versenye
A budapesti igazgatóság 1. csapata nyerte 

a vándorserleget
Az Utasellátó Vállalat ha- Itt az egyéni első helyezettél 

todszor rendezte meg a sza- képviselik majd az Utasellátó 
kacs, cukrász, felszolgáló szak- Vállalatot, a többi versenyző: 
munkások versenyét. A döntő pedig vendégként vesz részt 
február 15-én a Nyugati pálya- az eseményen, 
udvar éttermében, illetve 
konyhájában volt. A területi'
elődöntők után most hat csa
pat versengett az első helye
kért és a vándorsqrlegért.

Az izgalmas verseny fődíját, 
a vándorserleget a budapesti 
igazgatóság 1. csapata nyerte. 
A serleget Tóth László főigaz
gató adta át Paskó Györgynek, 
a Budapesti Területi Igazgató
ság vezetőjének. A győztes csa
pat tagjai: Kaltenecker Jó
zsef, Láng József szakácsok; 
Boczkó József né cukrász; 
Skultéti József, Nagy Péter fel
szolgálók.

A  csapatversenyben 2. lett a 
mozgószolgálati igazgatóság, 3. 
pedig a budapesti igazgatóság 
második csapata.

Az első három helyezett csa- 
nat tagjai részt vesznek az áp
rilisban Szófiában megrende
zésre kerülő 3. NemtetköZi 
Gasztronómiai vetélkedőn is.

Nagykanizsai
szakmunkások

A nagykauizsaá vontatási fő
nökség 32 éve képez szak
munkástanulókat. Az eltelt há
rom évtized alatt a szakmáfe 
szerzett fiatalok száma elérts 
a 480-at. Jelenleg dízelmotort 
szerelőket képeznek.

Az idei végzők közül hat 
tanulót az első félévi ered* 
mény és a Szakma kiváló ta* 
nulója verseny megyéi helye* 
zései alapján február 1-tŐl 
szakmunkásként foglalkoztat
nak.

A tanulók és a szakoktatók 
tavaly 800 óra társadalmi 
munkát végeztek. Ennek érté
ke 50 ezer forint volt.
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HATÁRMENTI TALÁLKOZÓ
!  apunkban mindig örömmel számolunk be az olyan ese- 

menyekről, amelyek a magyar és más országbeli, vasuta
sok együttműködési készségét tükrözik. Még inkább így van ez, 
Amikor baráti találkozókról, a szomszédainkkal közösen vég
zett munkáról, feladatok sikeres teljesítéséről, a határforgalmi, 
Illetve a nemzetközi munkaversenyben elért eredményekről 
tudósíthatunk. Most ismét alkalmunk van hírt adni egy 
találkozásról, amelynek jelentősége — ha lehet — túlnő a szo
kásos kereteken.

A február 9-én Komáromban lezajlott magyar—csehszlo
vák határforgalmi tárgyalásról van szó. A legnagyobb öröm 
hangján írhatnánk egy ilyen eseményről akkor is, ha csupán a 
Duna Innenső és túlsó oldalán fekvő két állomás vezetői, vagy 
csalk a MÁV budapesti és a QSD kelet-szlovákiai vasútigaz- 
gatóságának képviselői beszélték volna meg a helyi tennivaló
kat, gondokat — mint ahogy ez elég gyakran megtörténik.. 
Most azonban több, a két szocialista ország vasutasait egy
aránt érintő téma szerepelt a baráti eszmecsere napirendjén, 
f  részt vettek a megbeszélésen a magyar és a csehszlovák 
vasutasszakszervezet vezetői is, kutatva a még 'szorosabb 
együttműködés lehetőségeit, szinte minden vonatkozásban.

Ha arra gondolunk, hogy Magyarország határai négy or
szág mentén húzódnak, s hogy leghosszabb a Csehszlovákiá
val érintkező határszakaszunk —* olyan fontos vasúti határ- 
állomásokkal, mint Rajka, Komárom, Sturovó, Somoskőújfalu, 
Bánréve, Hidasnémeti —, akkor még jobban érezzük az ese
mény fontosságát

Ám a méltatáshoz, az elégedettség érzékeltetéséhez ide 
kívánkozik az is, amit a találkozón részt vett szakszervezeti 
Vezetők, Koszorús Ferenc, főtitkár és Karéi Halász, a Cseh
szlovák Vasutas Szakszervezet elnöke egyöntetűen állapítottak 
meg: „Tanácskozásunkat nem formális udvariasság, hanem a 
testvéri barátság és együttműködés szellemében megoldható 
feladatok keresése és a határozott végrehajtási készség jelle
m ezte... A  megbeszélés résztvevői egyenesen, őszintén tár
gyaltak, ezáltal értekezletünk nagyon előremutató.”

17 arsányi József, Komárom állomásfőnöke — mint „házi- 
* gazda” — ismertette elsőként azokat a körülményeket, 

amelyek között a magyar és a csehszlovák vasutasok dolgoz
nak, és versenyeznek korábbi eredményeik túlszárnyalásáért 

i „Üpy érzem — mondotta többek között —, hogy a CSD állo
másunkon dolgozó 91 alkalmazottjának sikerült megfelelő 
Szociális és munkafeltételeket biztosítani.

Uher Ferdinánd, Komarno éllomásfőnőke jónak, szoros
nak minősítette a kapcsolatokat, s szinte elnézést, türelmet 
kért,' amiért egyelőre problémát okoz az elegyfogadásban 
állomásuk elavult, kulcsos rendszerű berendezése, és mert a 
dunai kikötőben átépítés miatt márciusban még vágányzáras 
munkálatok lesznek, ami egyben áruforgalmi korlátozást is von 
maga után.

Karéi Halász és Kotuc Pável mérnök, a Kelet-Szlovákiai 
Vasútigazgatóság helyettes vezetője beszámolt arról a cseh
szlovák kormányprogramról, amely a  vasút továbbfejlesztését 
tűzte ki célul. Ezzel összhangban igyekeznek javítani a mun
kakörülményeken, többek között a Sturovóban szolgálatot 
teljesítő magyar vasutasok szociális ellátottsága szempontjá
ból is. Erre vonatkozóan Alexander Schranz, a  Csehszlovák 
Vasutas Szakszervezet kelet-szlovákiai területi bizottságának 
titkára szintén biztató híreket közölt, majd tájékoztatott arról, 
hogy a határállomások munkaversenyében kitűnt dolgozók 
jutalmazására az idén 350 000 koronát irányoztak elő. Hasonló 
jutalomösszeget helyezett kilátásba Szemők Béla, a MÁV 
Vezérigazgatóság szociálpolitikai szakosztályának vezetője, s 
bejelentette azt is, hogy az ötéves terv időszakában 50 millió 
forintos beruházással szociális épület létesül Komáromban, 
amely bizonyos mértékig a csehszlovák vasutasok helyzetén is 
javít. Kiss Károly vásútígázgató ugyancsak számos, mindkét 
vasút dolgózóit érintő intézkedésekről tájékoztatott, illetve 
rendelkezést kért vagy ígért.

A z eszmecsere hasznosságát bizonyítja Koszorús Ferenc 
"  főtitkárnak az a javaslata, hogy megfelelő időoontban

— mintegy a novemberben Budapesten sorra kerülő, felső 
szintű nemzetközi szakszervezeti tanácskozás előkészítéseként
— a miskolci területen folytatódjék ez a nyílt, a kölcsönös 
érdekeket egyeztető párbeszéd.

Megszűnő és születő 
mesterségek

A közlekedés fejlesztésének 
Velejárója a dolgozók szak- 
képzettségének növelése. Szak
munkásképzésünket az 1969.

• évi VI. törvény és az ehhez 
kiadott 13/1969. (XII. 30.) 
MüM számú rendelet szabá
lyozza.

A technikai fejlődés hatá
sára a munkaügyi miniszter 
25/1977. (XII. 28.) MüM szá
mú rendelete módosította az 
Országos Szakmunkásképzési 
Jegyzéket.

Harminckét szakmát meg
szüntettek és új szakmá
kat, alapszakmákat hoz

tak létre.
A speciális vasúti szakmák 
különböző — elsősorban a gép
szerelő — alapszakmához tar
toztak. Most létrehozták a 
„közlekedésgép-szerelő” alap
szakmát, amely magába fog
lalja a dízel-mozdönyszerelő, 
a vasúti járműszerelő és a 

, vasúti villamosjármű-szerelő 
szakmákat Ezzel régi kérés 
valósult meg.

Lehetővé vált a speciális 
vasutas-szakmák elsajá
tításához szükséges jobb 

alapképzés.
A vasút vilamosítása, a va

súti járművek villamos be
rendezéseinek fejlődése spe
ciális szakmát is teremtett. A 
villanyszerelő alapszakmán 
bélül a vasútvillamossági sze
relő szakma a vasút villamo
sítására, a vonó- és vontatott 
járművek villamos berende
zéseinek szerelésére képezi ki 
a tanulókat

A távközlő és biztosítóbe
rendezések számának növeke

dése és technikai fejlődése 
szintén új szakmai képzés be
vezetését igényelte. A táv- 

közléstechnikai-műszerész 
alapszakmán belül létrehoz
ták a vasúti távközlő és biz
tosítóberendezési műszerész 
szakmát, amelyet szakközépis
kolában oktatnak.

A vasúti kocsik gyors ki- és 
berakásának elengedhetetlen 
feltétele a rakodás gépesítése. 
Ez népgazdasági szinten is 
fontos feladat.

A rakodógépek javítását, 
ugyancsak önálló szakma

ként ismerték el.
Az Országos Szakmunkás- 

képzési Jegyzékből törölték 
ugyan a vasútépítő és kar
bantartó szakmát, de a 26/1977. 
(XII. 28.) MüM számú rende
let, amely az egyes munkás
szakmákra képesítő vállalati 
(ágazati) tanfolyamokon folyó 
szakmunkásképzésről intézke
dik, megadja a lehetőséget a 
vállalati (ágazati) szakmunkás 
képesítésre.

A vállalati bizonyítvány 
a megjelölt szakmában a 
vállalat területén szak
munkás bérkategóriába 

sorolásra jogosít.
Ez azt jelenti, hogy a va

sútépítő és karbantartó szak
munkásoknál lényegében vál
tozás nem történik.

A rendelet lehetőséget ad az 
alapos előkészítésre, mert az 
új OSZJ szerinti képzést a 
szakmunkásképző iskolákban, 
valamint a már munkavi
szonyban állók részére 1980. 
szeptember 1-től kell megszer
vezni.

Szovjet kitüntetés magyar vasutasoknak
csonykor például csak négy, A helytállást ügy értelmez- 
szilveszterkor pedig három ve, teljesítette felajánlásait a 
vasutas saruzta a negyven jubileumi munkaversenyben. 
irányvágányt, s Tóth IV. And
rás akkor is köztük volt. (kovács)

„Folytatjuk a versenyt"

WÈÊÊuÈÊBÈIÊÊÊÊÊ
Kitüntetettek egy csoportja az emlékéremmel

(Zelman Ferenc felvétele)
(Folytatás az 1. oldalról.)

A Vasutasok Szakszervezete 
és a SZOT javaslatára a Szov
jet Szakszervezetek Központi 
Tanácsa az 1977. évi jubileumi 
munkaversenyben nyújtott ki
emelkedő munkájuk elismeré
seként

a Szocialista munkaverseny 
győztese

kitüntetésben részesítette:
Kajcsa Józsefet, a vasutas-szak

szervezet t itk á rá t; T akács István t, 
Záhony vont. főn. m ozdonyveze
tő jé t; Bakos Józsefet, Szolnok J á r 
m űjav ító  Üzem d ízel-lakatosát; 
V erba Ferencet, Záhony áll. szb- 
t itk á rá t;  M akai Lászlót, a  m iskolci 
Igazgatóság pártb izo ttságának  t i t 
k á rá t;  Lovász L ázárt, a  szegedi 
Vasútigaz gatóság vezető jé t; Tóth 
Jánost, a  Vasúti Főosztály m un
kam ozgalm i csop. vezető jé t; Gazsi 
A ndrást, Ferencváros áll. to la tás- 
vezető jé t; V arga V. Józsefet, Bp. 
N yugati pu. vonatvezetőj é t ; G ön- 
czöl Pá lt, Cegléd áll. forgalm i 
szolgálattevő j é t ; H anlsh Istvánt, 
G yőr álL térfelvigyázój á t ; Tóth 
IV. A ndrást, R ákosrendező áll. 
sa ru sá t; NagyfiL Józsefet, Bp. N yu
gati m űsz. kocsiszolg. főn . kocsi
m esteré t; P rincz Jánost, Bp. Fe
rencváros vont. főn.* m otorvezető
jé t ;  M olnár A ttilát, Székesfehér
v á r vont. főn. v illanyszerelő jét; 
Kósa Zoltánt, M iskolc vont. főn. 
reszortvezető j é t ; B alázs Ákost, 
M iskolc pft. főn. e lőm unkását;

K isvárdal Jánost, M iskolc Tiszai 
pu. o k ta tó tisz tjé t; Pap p  Györgyöt, 
M iskolc bizt. bér. fen n ta rt, főn. 
m űvezető jét; D robni Miklóst, 
N yíregyháza áll. forgalm i szolgá
la ttevő jét; Szabó A ndrásáét, Deb
recen  áll. fuvarszervező jét; Zá
k án y  M ihályt, D ebrecen vont. főn. 
laka to sá t; R iba G yulát, Záhony 
áll. váltóőrét; Békési Rezsőt, Deb
recen vasútigazgatóság igazgatóhe
ly ettesét; Vincze Jánost, Szentes 
építési főn. géplakatosát;. Kovács 
Ferencet, B ékéscsaba áll. vonat
vezető jé t; H orváth Jánost, Békés
csaba vont. főn. kocsilakatosát; 
V ecsernyés Sándort, Szeged bizt. 
berend . fen n tart, főn. m űszerészét; 
Zsiga Ferencet, N agykanizsa vont. 
főn. m űvezető jét; H orváth  M argi- 
to t, D om bóvár áll. kocsitisz tító ját; 
Je rm an  Pált, D unaújváros pft. 
főn. pá lyam esterét; W ágner J á 
nost, D om bóvár ép. főn. segéd
m un k ásá t; Schiszler Lászlót, Ka
posvár áll. forgalm i szolgálatte
v ő jé t; N ém eth T ibort, Tapolca 
vont. főn. m o to rlakatosá t; Bohus 
Sándort, Szom bathely vont. főn. 
hegesztő jé t; Sebestyén Lajost, 
Celldöm ölk ép. főn. m u n k ásá t; Fi
to s  István t, Zalaegerszeg áll. fo r
galm i szolgálattevőjét; Soós Fe
rencet, Szom bathely járm űjav . 
üzem  alvázlakatosát; Szigeti J á 
nost, Szom bathely já rm ű jav . üzem 
tűzikovácsát; Körösi István t, Du
nakeszi já rm ű  jav . Üzem szerko
csis a jtó jav ító já t; Dom bi Sándort* 
M iskolc já rm ű  jav . üzem  m ázoló- 
já t ;  B ernáth  Sándort, Szolnok j á r 
m űjav. üzem  laka to sá t; T ó th  G á
bort, Jászk isé r épitőgépjav. üzem 
nehézgépkezelőjét; Koncz G yör
gyöt. G yöngyös K itérőgyártó  
Üzem m űvezeőtjét; K ada A ndrást, 
M iskolc Ép. főn . kőm űvesét.

Mosolygós, jókedélyű . férfi. 
Szavait, mondatait megfontol
tan válogatja, illesztgeti, mint 
a mozdonyok alkatrészeit.

Zákány Mihály, a debreceni 
vontatási főnökség motorsze
relője 1955-ben jött a vasút
hoz, Lakatos volt.

— ö t  évig szereltük, javí
tottuk a gőzmozdonyokat a 
debreceni fűtőháznál — em
lékezik. — Amikor vége volt 
a munkaidőnek, sokszor nem 
ismertünk egymásra, annyira 
olajosak voltunk. Később, a 
dizelesftés kezdetén, engem 
is tanfolyamra küldtek. Átké
peztek motorszerelőnek. Most 
csoportvezető vagyok, és az 
1966-ban alakult Sallai Imre 
szocialista brigád vezetője.

Ezen kívül műhelybizottsá
gi ti tkár. Ti zenkéttagú kollek
tívájuk egyharmada fiatal. 
Közöttük dolgozik a KISZ- 
csúcsvezetőség titkára is. A 
tavalyi munkaverseny pontér
tékelése szerint elsők a brigá
dok között. A  ma átvett „Szo
cialista, munkaverseny győzte
se” kitüntetést brigádja sike
rének tartja.

— Egyedül nem sokat te
hetne az ember. A mozdonyt 
is ezernyi csavar, alkatrész 
alkotja. Csak együtt mozdul
hatnak . . .

Ök valamennyien azt akar
ták, hogy a gépek minél előbb 
mozduljanak. Középjavításu
kat általában egy-két nappal

előbb fejezték be. A jubileumi 
munkaversenyben egyik leg
fontosabb vállalásuk volt ez, 
ígéretüket, az akadozó anyag- 
ellátás ellenére is teljesítet
ték. Két műszakban dolgoz
tak, és közben még vetélke
dőkre is készültek. Amikor 
az év végén Záhony „nehéz 
napjait” élte, ők is csatlakoz
tak a segítők csapataihoz: tár
sadalmi munkában rakták az 
árút, széles kocsiból normál
ba.

— Ebben ez- évben is foly
tatjuk a versenyt. Erre köte
lez ez a csillogó érem is . ••

— Egyedül nem sokat tehet 
az ember

Mindig az elsők között

Munkásarcok

Hárman a győztesek közül

A MINDENES

— Munkával minden elérhető

Azt hiszem, aki ismeri Tóth 
TV. András rákosrendezői sa
ras életútját, megérti, miért 
szöktek könnyek a szemébe, 
amikor átvette a Szovjetunió
ból kapott emlékérmet: A
szocialista munkaverseny 
győztese kitüntetést Máskü
lönben akkor is ugyanígy 
csillog a szeme, amikor a fe
lesége azt mondja, amit ma
gam is hallottam: „Olyan
nagyszerű ember az én férjem, 
hogy nincs a földnek annyi 
kincse, amennyiért elcserél
ném ..  ”

Tóth IV. Andrásnak a mun
ka a fő életeleme. Három 
gyermekét is arra tanítja, 
hogy szorgalmas munkával, a 
vállalt kötelességek teljesítésé
vel minden cél elérhető.

Édesapja urasági cseléd volt 
egykor József főherceg nagy
kamarás! birtokán. Andrásnak 
és öt testvérének hasonló sors

Jutott volna osztályrészül, ha 
időközben nem fordul nagyot 
a világ.

— A fiúk közül ketten vas
utasok lettünk — mondja a 
kitüntetett. —- Dezső öcsém 
mozdonyvezető a celldömölki 
vontatásnál. Én egyébként 
Kétegyházán kezdtem a vas
úti szolgálatot, pályamunkás
ként. A feleségemmel aztán — 
aki a Bánkuti Erdőgazdaság 
csemetekertjének munkása 
volt — elvégeztük a dolgozók 
gimnáziumát. Az érettségi 
után, 1965-ben, jegyvizsgáló
nak osztottak be, majd 1970 
márciusában kirendeltek Rá
kosrendezőre. A kétegyházi 
vasutasok már sok elismerést 
szereztek Budapesten ugyan
ebben a minőségben, ami az
zal is összefügg, hogy az ak
kori 42 főnyi közösség 38 tag
ja volt kommunista, mint 
én . . .

Tóth IV. András Jelenleg— 
miután a múlt év elején vég
leg Rendezőre helyezték — 
az állomás pártvezetőségének 
tagja és szemináriumvezető. 
Sokan azt tartják róla, hogy 
ő Rákosrendező mindenese”. 
Amikor budaörsi kis otthoná
ból elindul nappali vagy éj
szakai szolgálatba, soha nem 
tudja, hogy Sarasnak, kocsi- 
rendezőnek, raplózónak, vál
tóőrnek vagy rádiós vonatát
vevőnek fogják-e beosztani. 
Attól függ ugyanis, hogy hol, 
ki hiányzik. Hat éve nem volt 
egyetlen szabadnapja sem, bár 
építkezik, és egyéb tennivaló 
is van jócskán a ház körül. 
Ám azt a szót, hogy a szol
gálatot nem vállalom, még 
soha nem ejtette ki. Kará-

<— Értjük egymást szavak 
nélkül is,*.

Riba Gyulának, Záhony ál
lomás szolgálatvezető váltóke
zelőjének vasúti pályafutása 
tizennégy évvel ezelőtt kezdő
dött. Akkor került kezébe egy 
jelzési utasítás, amit az első 
betűtől az utolsóig elolvasott. 
Utána határozta el, hogy vas
utas lesz. Bérén te szénpálya
udvarra került váltókezelő
nek. Két év múlva Záhonyba 
helyezték. Első dolga volt, 
hogy munkatársait rábeszélje 
arra: alakítsanak brigádot,

mert úgy eredményesebb lesz 
a munka. Terve sikerült. A 
Haladás nevet választották.

— A pályaudvar XVIII-as 
őrhelyén dolgozunk — mond
ja. — A hattagú brigádban 
kocsirendezők, váltókezelők 
vannak. Értjük egymást sza
vak nélkül is. Kocsiátállítás, 
tolatás — egyszerűnek tűnő 
vasúti munka. Csak mi tud
juk igazán, mit jelent ez, mi
lyen idegi, fizikái táradtság- 
gal jár egy-egy szolgálat.

A brigád tagjai sohasem 
panaszkodnak. Amit Vállal
nak, mindig teljesítik. Ezt 
igazolja az ezüstkoszorús jel
vény, több Kiváló dolgozó ki
tüntetés, a Szakma ifjú meste
re és a. Kiváló ifjúmunkás cí
mek. Riba Gyula Érdemes 
vasutas, ám a most kapott ki
tüntetésre a legbüszkébb.

— Szabad időben sem tét
lenkedünk. Az ősszel segítet
tük a helyi téesz almabetaka
rítását és egyenként huszonöt 
óra társadalmi munkát vállal
tunk az áruátrakásból. Végül 
45 óra lett belőle...

Riba Gyula munkásőr is. A 
fegyveres testületben végzett 
munkájáért tavaly dicsérő 
oklevelet kapott. A brigád
naplóba majd feljegyzik az 
újabb elismerést*is. Nagybetű
vel írják, mert valamennyiük 
sikerét fémjelzi. (kaszala)

Pályázati felhívás
Kormányrendelet alapján a SZOT, a KISZ, a MüM és az 

OM ismét pályázatot hirdet a szakmunkások egyetemi-főis
kolai előkészítő tanfolyamára (a továbbiakban SZÉT).

Azok a szakmunkások, akik műszaki, közgazdasági vagy 
jogászképző felsőoktatási intézményben kívánnak' továbbta
nulni, pályázatot nyújthatnak be a SZÉT 1978/79. évi tanfo
lyamára. Pályázhatnak mindazok a szakmunkásokg akik az 
alábbi követelményeknek megfelelnek:

— Középiskolák nappali, esti vagy levelező tagozatán 
érettségi bizonyítványt szereztek, továbbá azok az érettségivel 
nem rendelkező szakmunkások, akik felkészültségük és ráter
mettségük alapján alkalmasnak tartják magukat a felsőfokú 
továbbtanulásra.

— Nem töltötték be a 30. életévüket, és a férfiak befe
jezték katonai szolgálatukat

— Szakmunkásbizonyitvánnyal rendelkeznek, amelyet leg
alább egy évvel a jelentkezés előtt szereztek és minimum 3 
éve fizikai munkakörben dolgoznak, s a felvétel idején is 
ilyen munkakörben tevékenykednek.

— Kiemelkedően jó munkájukon kívül példamutató tár
sadalmi, közösségi és politikai magatartást tanúsítanák.

A pályázatot az igazgatóságok, vasútüzemek személyzeti 
és oktatási osztályához (csoportjához) kell benyújtani 1978. 
március 31-ig. A pályázati lapot és a részletes tájékoztatót 
is ott kapják meg.
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A  nőket köszöntjük I
M inden esztendő március 8-án a nőket köszöntjük. |  

|  A  lányok és asszonyok ünnepe ez. A  megemléke- 1
|  zés, a köszöntés mellett a nemzetközi nőnap azonban a |  
§ számvetés napja is. Érdemes elgondolkozni azon, hogy § 
§ mit tettünk eddig az anyák és a dolgozó nők érdeké- § 
|  ben. • §
|  A Vasutasok Szakszervezete rendszeresen foglalko- |  
I  zik élet- és munkakörülményeikkel, és törődik tovább- |  
|  képzésükkel, mert nem elegendő csak elismerni felelős |  
Ü munkakörbe állításuk jogát. A vasútnál nőtt azoknak |  
|  a száma, efcifc — az anyai hivatás mellett — váUalták |  
§ a továbbtanulást. Egyre többen rendelkeznek közép- és | 
1 felsőfokú iskolai végzettséggel. A nők bebizonyították, § 
§ hogy helytállnak a legkülönbözőbb beosztásokban is. = 
|  Pedig munkájukat a gyermeknevelés gondjai is néhezi- § 
|  tifc. Tiszteletreméltó teljesítmény ez. Amikor március § 
i  8-án őket köszöntjük, erre is gondoljunk.
f A nemzetközi nőnapon legyünk szolidárisak azokkal f
|  a  lányokkal és asszonyokkal is, akik —- a világ =
= nagy részében még — a kezdeti lépéseket sem tették |  
|  meg az egyenjogúsághoz vezető úton, akik nem szól- |  
1 hatnak bele hazájuk, sorsuk irányításába.
|  Emlékezzünk mindnyájukra Garai Gábor soraival: |  
|  ^  köszönet a nőknek: az életért, a tisztán megér- |
s zott gyermekkorért, a szerelemért, az összetartott csa- |  
p Iádért, a tépázó viharokból is hazaváró kikötőért. . ."  |

m ii i i i i im i i i t im i t im ii i i  m i i    i i i t t tn i ii i i i im it i ia iim ii iim  m im ii i i i iu m m il í“

DUNAKESZI GYORSMÉRLEG

Eredmények és gondok 
u járműjavítóba

A dunakeszi járműjavítót 
1977-ben összesen 164 új négy- 
tengelyes személykocsi hagyta 
el a sikeres futópróbák után. 
Ennek mintegy fele korszerű 
WRy és BRy sorozatú, az 
Utasellátó Vállalat megrende
lésére készült kocsi volt. Az 
üzem a létszámhiány miatt 
kevesebb főjavítást végzett, de

a személykocsik főjavítása 
nyolccal több volt a  ter

vezettnél.
A tervezett 3,3 százalékos 
termelékenységnövekedést 

a járműjavító üzemek között 
kibontakozott jubileumi ver
senymozgalom hatására mint
egy 6 százalékra teljesítették. 
Említésre méltó az is, hogy 
1977-ben mintegy 7 ezer órá
val lépték túl a balesetes ko
csik helyreállítására tervezett 
időt. Ez azt bizonyítja/ hogy

a forgalmi szolgálatnál 
növekedett a kíméletlen 
tolatások miatt összetört, 
megsérült kocsik száma.

Az üzem munkaerőgazdál
kodását kedvezőtlenül érintet
te, hogy a Pest megyei tanács 
1976 végén C-kategóriába so- 
•olta a járműjavítót. Jóllehet, 
később ezt a rendeletet módo

sították, de az így kialakult 
létszámveszteség egész évben 
éreztette hatását. A munkaerő 
megtakarítására tett erőfeszí
téseket bizonyítja, hogy az el
múlt évben

a kilépők gondjainak eny
hítésére tett intézkedések 
nyomán 64 munkás visz- 

szavonta felmondását.
1977-ben 102 szocialista bri

gád 1575 tagja vett részt a 
munkaversenyben. Ebben, va
lamint a  brigád- és újítómoz
galomban végzett kiemelkedő 
munkájuk alapján 27 dolgozó 
részesült magasabb kitüntetés
ben, közülük egy Kiváló Vas
utas lett, hárman Szocialista 
Kultúráért kitüntetést kaptak.

O. K.

— Tanuljon eszperantóul. 
Kiskunhalason eredményesen 
dolgozik a  Magyar Eszperantó 
Szövetség vasutas szakcsoport
ja. A csoport tagjai heti két 
alkalommal tartanak foglalko
zást Zóna! József elnök veze
tésével. Terveik között szerepel 
egy eszperahtó nyelvtanfolyam 
indítása a vasutasok művelődé
si házában, amelyen minden 
jelentkezőt szívesen látnak.

FEL VESZÜNK! 
K d J  KIKÉPEZÜNK!
A MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati főnökségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT, 
LÁNYOKAT -  FIÚKAT,

iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezelő, kocsifel író, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnázium, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, féklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vízvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerető, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: festőket, mázolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, pályamunkásokat, 
betanított és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakaritókat.
KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
— egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ERDEKES MUNKAKOROK I

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI MUNKAERŐ  
FELVÉTELI IRODÁN,
Budapest, Keleti pu. (Clnkotal kapu) 
TELEFON: 145-010.

Tisztességgel,
szorgalommal

Nyerges Sándomé, Salgótar- 
jón-Külső állomás személy
pénztárosa az ötvenes évek 
elején kezdte vasúti pályafu
tását. Az Utasellátó Vállalat
nál dolgozott hét évig, majd 
kocsifelíró lett az állomáson. 
Egy év múlva Újvári Ferenc, 
Salgótarján-Külső akkori ál
lomásfőnöke segédtiszti tanfo
lyamra javasolta. Szorgalma
san tanult; később sikeres for
galmi önállósító vizsgát is 
te tt Rövid idő múlva fuvar
díjszámfejtőként dolgozott to
vább. 1966-ban beiratkozott az 
általános gimnázium levelező 
tagozatára. Nappal dolgozott 
a  délutánokat pedig két gyer
mekének nevelésével töltötte. 
Csak éjszaka jutott idő a ta
nulásra, mégsem hagyta abba. 
Négyes eredménnyel érettsé- ! 
gizett

Alig pihente fel a  vizsgák 
fáradalmait felettesei ismét 
tanulásra biztatták. Felvették 
a tisztképző levelező tagozatá
ra. Négyes átlageredménnyel 
vizsgázott Utána személy
pénztáros lett az állomáson. 
Mindez hat évvel ezelőtt tör
tén t A tanulás és a  munka 
mellett társadalmi funkooiót, 
is vállalt 1967-től a szakszer
vezeti bizottság nőbizottságá
nak elnöke, ezen kívül őt éve 
szakszervezeti propagandista.

A z  állomáson 92 nő dolgo
zik. Nyerges Sándomé lelkiis
meretesen képviseli érdekei
ket. Bizalommal keresik fel 
gondjaikkal a lányok, asszo
nyok.

Mostanában egyre többet 
gondol a nyugdíjra, a pihe
nésre. Nádasdi János állomás
főnök, Hámori Károly szb- 
titkár és Czikora Ferenc ke
reskedelmi főnök kérésére 
azonban valószínűleg néhány 
évig tovább- dolgozik majd 
nagy „családja”, a vasutas 
asszonyok, lányok körében...

Sz. F.

A dombóvári no felelős
Krajczár Antalné, a dombó

vári vontatási főnökség 
VSZT ügyintézője. Joggal te
kintheti minden dombóvári 
vasutas nő a képviselőjének, 
mert több fontos szakszerve
zeti fórumon képviseli érde
keiket. A munkahelyén nő
felelős. Ezenkívül tagja a pé
csi területi bizottság és a Tol
na megyei SZMT nőbizottsá
gának.

Krajczámé 1963-ban válasz
totta hivatásának a  vasutat. 
Azóta a  dombóvári vontatási 
főnökségen dolgozik. Alaposan 
megismerte a vasutas nők 
gondjait.

— A legfontosabb feladat
nak tartom, hogy csomópon- 
tumfcon érvényt szerezzünk a 
nőpolitikái határozat végrehaj
tásának — mondja. — A von
tatási főnökségen minden év
ben intézkedési terv készül er
ről, és a gazdasági vezető év
ről évre beszámol a tervben 
rögzített feladatok teljesítésé
ről. Az eredmények közé tar
tozik például a kisgyermekes 
anyák „rugalmas” munkaidő
ben való foglalkoztatása. Ez 
annyit jelent, hogy nem reg
gel 7 órakor, hanem fél 8-kor 
kezdenék. Gyermekeiket így 
el tudják vinni a bölcsődébe 
és az óvodába. Örömmel szól
hatok arról is, hogy a 100 
személyes vasutas óvodában 
minden gyermeket el tudunk

helyezni. Megállapodásunk van 
a tanáccsal, hogy mi felvesz- 
szük a vasutas óvodáiba a kör
nyéken lakó nem vasutas csa
ládok gyermekeit. Cserében a 
tanácsi óvodák környékén la
kó vasutasok gyermekeit a ta
nácsi óvodák fogadják. Rend
szeresen látogatjuk a GYES- 
en lévő kismamákat. Arról 
sem feledkezünk meg, hogy a 
gyermekgondozási évek alatt 
is megkapják a bérráépítést.

Krajczár Istvánná kétszeres 
kiváló dolgozó. A férje is 
vasutas. A dombóvári vonta
tási főnökség munkavédelmi 
ügyintézője.

(Kőhidi)

ELŐLÉPTETÉS

Munkájával rászolgált 
az elismerésre

Békési Istvánné 1952-ben ke
rült a  vasúthoz. Nagykáta ál
lomáson dolgozott, majd ha
marosan Szolnokra helyezték. 
Jegyvizsgáió lett. Ma is sze
retettel emlékezik a.z első vas
utas élményekre, az első utak
ra és a brigádkirámdulásokra. 
Személypénztárosi, majd vo
natvezetői vizsgát tett. Büsz
ke arra, hogy amikor vonat- 
vezető férjét behívták katoná
nak, ő léphetett a helyébe. 
Akkor még kevés nő dolgo
zott ebben a felelősségteljes 
munkakörben.

Huszonkét évvel ezelőtt ke
rült a pénztári szolgálathoz.

Lelkiismeretessége, példamu
tatása közismert a szolnoki 
pályaudvaron. Munkatársait is 
fegyelmezettségre, pontosságra, 
vasutas helytállásra neveli, ö  
a vezetője a Kállai Éva szo
cialista brigádnak. Náluk is 
kevés a takarítónő, ezért vál
lalták, hogy ha kell, maguk 
tartják tisztán a munkahelyü
ket. Bárki láthatja, mindig ra
gyogóan csillognak az új ál
lomás pénztárfülkédnek hatal
mas ablakai. A brigád szor
galmas látogatója a  vasutas
klubnak is. Együtt művelőd
nek, szórakoznak.

Békési Istvánné szereti a 
vasutat. Kiemelkedő munká
jáért eddig háromszor kapott 
Kiváló dolgozó kitüntetést, ta
valy pedig igazgatói dicsére
tet. Január 1-től előléptették 
pénztárátadónak. Huszonnyolc 
pénztár ellenőrzése, a munka 
jobb szervezése tartozik fel
adatai közé.

Sikerének a szolnoki pálya
udvaron mindenki örül. Csak 
a szeméiypénztámál várako
zók hiányolják majd kedves, 
mosolygós arcát, szolgálatkész
ségét

K. L

Mátészalkán szépen muzsikálnak
Hétfőn este mindig 

megállnak a  járóke
lők a mátészalkai 
Zalka Máté Művelő
dési Központ épüle
ténél. A bentről ki
hallatszó muzsika ál
lítja meg őket. Ilyen
kor próbál az immár 
30 esztendeje alakult 
fúvószenekar. Az 
imént a Tiszai szere
nádot játszották, azt 
megelőzően a  HerJcu- 
lesfürdői emlék dal
lamai gyönyörködtet
tek, most pedig Hof- 
marni meséinek egyik 
részletét hallgatja az 
utca.

Bent a  teremben 
Cseppentő Sándor 
főlntéző vezényli a 
33 tagú együttest, a 
nagy testű, öblös 
hangú réztubák, re
csegő kürtök, a fino
mabb hangzású pisz
tonok és egyéb hang
szerek megszólalta
tó! t.

Szünet következük. 
Ezt használjuk ki,

hogy néhány szót ejt
sünk a zenekarról.

— Pontosan 1947- 
ben állt össze tizen
hat vonatkísérő, moz
donyvezető, pálya
munkás Csatári Lajos 
vezetésével. Én is 
köztük voltam — 
mondja a karmester. 
— Amikor bevittek 
katonának, a  Vasvá
ri Pál Repülőtiszti 
Fúvószenekar tagja 
lettem, de leszerelé
sem után, 1955-ben 
rám bízták a vasutas 
„rezesbanda” irányí
tását. Kezdettől fog
va mindig kerestük a 
fejlődéshez, a maga
sabb színvonalhoz ve
zető utat, de az után
pótlás nem volt gond 
nélküli. Aztán az öt
venes évek végén a 
helyi mezőgazdasági 
technikum diákjaiból 
alakult egy kisegyüt
tes, s  a legügyesebb 
zenészeket onnan át
vettük a  mi zenekar

runkba. Azóta mind 
sikeresebben szerepe
lünk, nemcsak Máté
szalkán, hanem vidé
ken is. Nemrég pél
dául a vásárosnamé - 
nyi új Tisza-híd ava
tásához hívtak meg 
bennünket. . .

Fényképek is előke
rülnek, amelyek a 
munkásőrség megala
kulásakor, gyárak, 
üzemek avatásakor 
készülték. Bizony, 
felsorolni sem lenne 
könnyű: hol, hány
szor, milyen alkalom
ból szerepelt 30 esz
tendő alatt a  zenekar.

Az alapító tagok 
közül hatan még ját
szanak. És persze a 
14 nyugdíjas is elég 
gyakran részt vesz a 
próbákon. Az után
pótlással pillanatnyi
lag nincs különösebb 
gond, mivel a  városi 
zeneiskolának is van 
már fúvószenekara, s 
az onnan Mkiörege

dett” diákok itt fej
lesztik tovább a  tudá
sukat.

— ö t  évvel ezelőtt 
Mátészalka városi ve
zetőinek javaslatára 
együttesünk nevet 
változtatott: Munkás 
Fúvószenekar lettünk. 
A költségvetésről, a 
hangszerek szállításá
ról, a zenészek utaz
tatásáról stb. azóta a 
művelődési központ 
gondoskodik. Ez 
azonban mit sem 
változtatott azon, 
hogy zenekarunk tag
jainak nagy többsége 
vasutas. Néhányuk 
Debrecenből, Hajdú
szoboszlóról, Nyíregy
házáról jön hozzánk 
muzsikálni. A  leg
jobban annak örü
lünk, amikor a váro
si parkban — május
tól szeptemberig min
den vasár- és ünnep
napon — térzenét 
adunk. .  •

Zsoldos Barnabás

¡Madár János:

'L^dvöziet j
|  Üdvözlet
|  a nőknek!
|  Kik
|  ölükbe vesznek

minden napot. 
Elmerengnek. .. 
Szorgos kezükkel 

|  biztatgatják
a holnapot.

|  Üdvözlet |
a nőknek!
Kik !
értelmet adnak 
szavainknak.

|  Állnak
a Nappal szemben. |  
Áldottak lesznek 
a szerelemben.

niiiiiiitiiiiimiiiiiiiiuiimiiiniiiiiiiii imiiiiinii» •

ÚJ FELADATOK ELŐTT

Brigádok 1 
számvetése

Tanácskozást tartottak feb-1 
ruár 3-án a miskolci vontatá- j 
si főnökség szocialista brigád-! 
vezetői. Papp István szb-titkár| 
üdvözlő szavai után Gávayj 
Pál, a  főnökség vezetője szá-1 
molt be a brigád mozgalOU 
1977. évi eredményeiről.

Elmondotta többek között/ 
hogy az elmúlt évben 851] 
vontatási dolgozót tömörítő 9Ó| 
szocialista brigád tett felaj^n-j 
lást az előzetesen megkötött! 
szerződés alapján, s kevés k;i  
vétellel teljesítették, sőt tűfi 
is teljesítették, amit a Nagyj 
Októberi Szocialista Forrada4 
lom 60. évfordulója iránti tiszJ 
telet jegyében vállaltak. Fon-f 
tos előrelépés, hogy a felajánl 
lások konkrétabbak és értéke1 M 
hetőbbek voltak, mint koráb
ban. A brigádok a válla1!! 
16 400 társadalmi munkaóra 
helyett 26 660 órát teljesíted 
tek. A vontatási főnökségnek 
benyújtott és elfogadott 1 
újítás 90 százaléka a brigádíj 
tagok nevéhez fűződik, % 
ezek az újítások mintegm 
négymillió forint megtakafiA 
fását tették lehetővé. TovábHj 
feladat: a fiatalokat az eddi-1 
gieknél jofrban. nagyobb számi 
bem kell bevonni a szodalts-4 
ta brigádokba.

A tanácskozáson döntés szü| 
letett az eredmények elismég 
rését kifejező kitüntetések, cí-| 
mék odaítéléséről. A brigádé 
vezetők számos hozzászólással 
egészítették ki a beszáth&Iőjf 
elősegítve az idei feladató« 
meghatározását, s az azok te$| 
jesetésére irányuló felajánlói 
sok teljesítését.

Sepsl Gyűl f» I  
mozdonyvezető

Kiállítás a Néprajzi 
M úze u m b a n

ISMERD M E G : 
HAZÁNKAT!

Egyre több embert éririli 
kérdés, hogyan töltjük el 'szil 
badádőmket. Ehhez nyújt hasd 
nos tanácsot az Országos Ide*| 
genforgalmi Tanács belföldi 
idegenforgalmi kiállítása is. i

Hazánk tizenkét tájegységi 
mutatkozik be február 24-e ésj 
március 5-e között a Magyar 
Néprajzi Múzeumban. A kiáll! 
lítás a múzeum aulájábad 
dísztermében és körgalériájául 
bán helyezkedik el. Ezzel egy*| 
idejűleg társkiállítások isnyíl§| 
nak, amelyek szintén az idef| 
genforgalmat és a belföldi 
utazásokat szolgálják»

A kiállítás célja: a bélfalaim 
turisztikai lehetőségek bemu* | 
tatása, egyes tájegységek tér- |  
mészeti és kulturális értékel- I 
nek, néprajzának ismertetési

A kiállítás érdekessége még |  
az is, hogy egy-egy tájegység i  
jellegzetes népművésze a hely* |  
színen tárt bemutatót.
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Munkaterületük az egész ország
Látogatás a  budapesti TBÉF szocialista brigádjainái

Alkalmasabb embereket alig
ha találhatnék, mint ők — ha 
a főnökség múltja érdekelne. 
Fél évnyi eltéréssel szegődtek 
ide: Bánsági Ferenc 1938
őszén, Kiss József pedig 1939 
tavaszán. A Távirdai Intéző- 
ség szerelőcsoportjánál kezd
ték, távirdamunkásként (Kiss 
József protektora saját édes
apja volt, aki ugyancsak ott ■ 
és azonos munkakörben dol
gozott; a Telefongyártól aján
lotta be a  műszerész szakvizs
gával rendelkező fiát). Ha a 
múltra lennék kíváncsi, rész
letesen megtudhatnám tőlük: 
miként vált a  szakszolgálat a 
Budapesti Igazgatóság irányí
tása alatt működő szerelésve
zetőséggé 1949. március 15-én, 
majd milyen körülmények kö
zött kapták meg mai nevü
ket — Távközlési és Biztosító
berendezési Építési Főnökség 
— 1955. január 1-én. .

Szerelnek és építenek
Am ez alkalommal nem a 

múlt érdekel. Nem mint „öreg 
vasutasoknál” kopogtattam ná
luk; Kiss Józsefet, mint a  fő
nökség vezetőjét, Bánsági Fe
rencet pedig mint a szakszer
vezeti bizottság titkárát keres
tem meg.

A TBÉF vasutaskörökben 
nem ismeretlen. Annyit azon
ban megjegyezhetünk róluk 
elöljáróban is: feladatkörük a 
vasút területén lévő távközlé
si és biztosítóberendezések elő
szerelése és építésszerelése. 
Hogy e két szakkifejezés kö
zül melyik mit takar? Elő
szereléskor a Ganz Villamos
sági Művektől és más híradás- 
technikai gyáraktól, szövetke
zetektől kapott alkatrészek
ből a már említett berende
zéseket állítják össze a buda
pesti, illetve a szegedi üze
mekben. Építésszereléskor a 
„változó munkahelyeken” dol
gozó szakembereik helyezik- 
szerelik rendeltetési helyükre 
az immár kész berendezése
ket.
• ötven híján ezren vannak. S 
amire büszkék: sók á  kvalifi
kált szakemberük. Száz felső
fokú végzettségű dolgozik kö
zöttük — zömmel villamos- 
mérnökök, illetve Győrött vég
zett üzemmérnökök —, a tech
nikusok száma pedig kétszázra 
tehető. Fizikai dolgozóik több
sége szakmunkás, s a  szakmai 
továbbképzés is állandó jel
lemzőjük.

Munkaterületük az egész or
szág. És bár a vasút távköz
lési és biztosító berendezései
nek hozzávetőleg a  felét sze
rélik ők (ide értve a berende
zések működéséhez szükséges 
kábelek építésszerelését te), 
volt idő, amikor e feladat 70— 
80 százaléka rájuk hárult. Ta
lán most is vállalkoznának er
re, ha nem lennének létszám
gond iáik, egyszersmind a meg
felelő szociális létesítmények 
hiánya sem gátolná az érdem
legesebb létszámfejlesztést.

Átállás -  gondokkal
— így is 173 millió forintos 

termelést produkáltunk ta
valy — mondja a főnökség ve
zetője —, az előszerelés ér
téke pedig évente további 20—- 
25 millió forint. Az elmúlt 
esztendőben 12 állomáson sze
reltünk fel távközlési és biz
tosítóberendezést, 54 új sorom
pót építettünk, valamint 80 ki
lométeren automata térköz
biztosító berendezést is felsze
reltünk. Az idei feladataink is 
hozzávetőleg azonosak: jelen
leg Jászberény, Pusztamonos
tor állomáson és a közöttük 
lévő vonalszakaszon, továbbá 
Záhony környékén, Tuzsér- 
Komorón, a kelenföld-puszta- 
szabolcsi, a hegyeshalmi és a 
kelebiai vonalon végzünk je
lentősebb munkálatokat. A 
kelebiai vonalon tevékenysé
günk kapcsolódik az ott fo
lyamatban lévő vasútvillamo- 
ffításhoz. Mindent egybevetve 
1978-ban 100—120 munkahe
lyen dolgozunk.

Aligha kell különösebben bi
zonygatni: munkájuk folyama
tossága a zökkenőmentes 
anyagellátás függvénye. Kiss 
József diplomatikusan fogal
maz: az anyagellátás. javul. 
Érzékenyen érintette a főnök
séget, hogy két-három éve —

a Kohó- és Gépipari Minisz
tériumon belüli profiltisztítás 
miatt — megszűnt a Telefon
gyárral a csaknem fél évszá
zados kapcsolatuk. A nagy 
múltú vállalat immár nem 
gyárt biztosítóberendezéseket; 
e terméket a  Ganz Villamos
sági Művek vette át tőlük. Az 
átállás viszont nem volt men
tes a konfliktusoktól; 1975-ben 
például a TBÉF szakemberei
nek kellett — innen-onnan be
szerzett anyagokból — mint
egy száz mágnesállványt elké
szíteniük. Most az automata 
berendezésekhez szükséges 
elektronikus egységek szállítá
sa akadozik. Mindezek miatt 
gyakran csúsznak az üzembe- 
helyezési határidők. Ami tő
lük telik, megteszik, de pél
dául olyan gondjaik te van
nak, hogy a váltó- és jelző
szekrények gyártása sem biz
tosított . . .

Említettük: dolgozóik több
sége tagja a  törzsgárdának (s 
csaknem félszázan már vagy 
négy évtizede e kollektívához 
tartoznak). Pedig a munkakö
rülmények náluk sem köny- 
nyűek. Igaz, az előszerelés a 
helyszíni élomunkaigényt csök
kentette, fizikailag sem oly ne
héz immár az építésszere- 
relés..., de a régi megszoká
sok néha tovább élnek. Gya
korta éppen a helyszínen dol
gozók nem használják ki azt 
a lehetőséget, hogy az elő
szerelt berendezések órára, 
napra időzített érkezése ese
tén — saját munkájukat köny- 
nyítsék.

Fogynak a lakókocsik
Az életkörülményeik sem 

irigylésre méltóak. Az szb- 
titkár mondja:

— A változó munkahelye
ken, vagyis szerte az ország
ban az embereket különféle 
módon helyezzük el. A birto
kunkban lévő 140 vasúti ko
csi közül már csupán 43-at tu
dunk használni. Csaknem száz 
jó ideje nem továbbítható, 
legfeljebb tárolásra-raktáro- 
zásra használható: már rég ki 
kellett volna selejtezni őket. 
Sajnos, a  futóképes 43 kocsi 
egy része is elavult — előbb- 
utóbb ezek is eltűnnek. Közü
lük 23 a  négy-tízágyas lakó
kocsi, 15-őt konyhának és tisz
tálkodási célokra használnak, 
öt pedig raktár. . .  Két-három 
esztendeje a  főnökség — lát
va, hogy nem a kötött pályás 
kocsiké a  jövő, hanem a  mo
bil épületeké—  az alumínium- 
és acélkonténerek üzembehe
lyezését szorgalmazza.

Sokkal jobbak, mint a  vas
úti kocsik; egymás mellé he
lyezve már-már épületeket al
kotnak (s egy ilyen épület egy 
hónap alatt elkészíthető), la
kásnak, szociális célra és épí
tésvezetői irodának Is meg
felelnek. Egy-egy konténer 100 
—120 ezer forintba kerül, je
lenleg 30 acél- és 15 alumí
niumkonténer van a  birto
kunkban. Szolnokon és Jász
berényben pedig állandó jelle
gű barakkokban laknak dol
gozóink.

— Hogyan szállítják az em
bereket a változó munkahe
lyekre?

— Ez sem kisebb gondunk, 
mint az elhelyezésük. Ma te
hergépkocsikkal szállítjuk 
őket..., nem a legjobb meg
oldás. Igényeltünk nyolcsze
mélyes kisbuszokat és négy 
nagyobb autóbuszt is: 1978-ra 
nem biztattak bennünket. 
Igaz, van két autóbuszunk, 
amelyeket öt-hat éve kaptunk 
használtan (mi több: elhasz
nál tan!), pillanatnyilag is a  ja
vítóműhelyben vesztegelnek. 
Megértek a kiselejtezésre. 
Márpedig ezt meg kell olda
nunk: a sorompók a telepített 
helyekről sugárirányban 20— 
30 kilométernyire vannak. Idő- 
veszteséget is okoz a  nehézkes 
munkásszállítás.

Tiszán innen, Dunán túl
Gond az is, hogy egyre ke

vesebben vállalják az ottho
nuktól távoli munkát. Bár a 
munkásprémium másfélszere
sét kapják — s ez 400—500 
forintos havi többletjövedel
met jelent —, mégsem szíve
sen mennek például Hegyes
halomba, vagy Záhonyba. A 
főnökség, ha módjában áll, 
úgy irányítja a dolgozókat, 
hogy viszonylag közel legye
nek a lakóhelyükhöz. Persze, 
olykor így is dolgoznak: ti
szántúliak a Dunántúlon — és 
viszont. S az sem meglepő, 
hogy a fiatalabbak szabad ide
jükben nem szívesen főzőcs- 
kéznek. ök  igénylik a napon
ta egyszeri meleg ételt. Dehát 
jobbára olyan helyeken dol
goznak, ahol nincs üzemi ét
keztetés. A  főnökség jó ideje 
keresi a megoldást: hogyan le
hetne — a KÖJÁL előírásait 
messzemenően betartva, leg
alább vacsorát szállítani a 
munkahelyekre.

Enyhíti — ha nem feledteti 
is — gondjaikat, hogy a kol
lektíva jó, megértő. Kiváltképp 
vonatkozik ez a  fizikai dol
gozókból álló szocialista 
brigádjuk tagjaira. E brigá
dokra mindig számíthatnak. S 
bár az aranyjelvényt nem osz
togatják könnyen, így is meg
annyi elismerésre lehetnek 
büszkék. A Horváth István 
vezette 9 tagú Kun Béta bri
gád például 1976-ban a  MÁV 
Kiváló Brigádja lett — évről 
évre őket illeti a legtöbb di
csérő szó. De sarkukban a  töb
biek is, kiváltképp a  Zajacz 
Károly vezette, 12 tagú Petőfi, 
a Cercsó András vezette, 13 
fős Kossuth és a Boczák Imre 
vezette, 7 tagú November 7. 
szocialista brigád.

A Távközlési és Biztosító- 
berendezési Építési Főnökség 
legutóbb 1973-ban érdemelte 
ki a kiváló főnökség címet 
(előzőleg 1971-ben és 1972-ben 
is megkapták). Az idén ismét 
megpályázták. S hogy huza
mosan a legjobbak közé tar
tozzanak, ahhoz nem nélkü
lözhetik a szocialista brigádok 
tevékeny támogatását -közre
működését.

Földes Tamás

M E G L E P E T É S

(Polgár Imre rajza)

H OG Y A N  C S I N Á L J A K ?

Fegyelem és demokrácia 
Baja állomáson

Baja állomás — így értékel
te ezt legutóbbi ülésén a  vá
rosi pártbizottság is — ma
radéktalanul .eleget tett 1977- 
ben a város és a járás szál
lítási igényeinek.

— Számunkra ez nagyon 
fontos megállapítás — mond
ta Jávor Imre főtanácsos, ál
lomásfőnök —, mert tanúsít
ja; azon túlmenően, hogy a 
tervünket 421 ezer tonna áru 
elszállításával 103,84 százalék
ra teljesítettük, a megnöveke
dett igényeket is ki tudtuk 
elégíteni. Többre értékeljük 
ezt, mint a  tervfeladatok egy
szerű túlteljesítését.

Az állomás dolgozóinak erő
feszítései — a  szervezett és 
fegyelmezett munka nyomán 
— minden vonatkozásban szép 
eredményeket hoztak. Fokozó
dott a  menetrendszerűség, és 
jó eredményeket értek el a 
vonatközlekedési terv teljesí
tésében is.

Jó kapcsolatok
A  múlt évben a  feladott 

árumennyiség 30 százalékát a 
folyamkavics tette ki, s ennek 
mintegy 75 százalékát irány
vonatokkal továbbították. Je
lentősen növekedett, s mintegy 
4500 vagont tett ki a zöldség- 
és gyümölcsszállítás. Egész év
ben megbízható partnere volt 
az állomásnak a Bajai Mező- 
gazdasági Kombinát, a Gabo
nafelvásárló 2000 vagonos si
lóval rendelkező helyi üzeme. 
Nagy ' mennyiségű fát adott 
fel, jórészt nyugati exportra a 
Gemenci Állami Erdő- és
Vadgazdaság, s jó rakodási 
készséget tanúsított — több 
száz kocsi áru határidőre tör
ténő berakásával — az Épület
asztalosipari és Faipari Válla
lat bajai gyára, a  Bácska Bú
torgyár és a  Bajai Építő- és 
Építőanyagipari Vállalat be
tonáru üzeme. Nagy forgalmat 
bonyolítottak le, és jól rakod
tak a  környező termelőszövet
kezetek is, ámelyék Í0—30

kilométer távolságból hord
ják be áruikat, amióta meg
szűnt a garai és a  hercegszán
tói vonal.

öntevékenység és kezdemé
nyezőkészség — ezzel jelle
mezhető leginkább Baja állo
más dolgozóinak 1977. évi 
munkája.

Mit, miért9 hogyant
— A szakszervezeti bizal

miak, a szocialista brigádok 
vezetői útján és a különböző 
rendezvények, illetve szemé
lyes beszélgetéseink alkalmá
val is arról igyekeztünk meg
győzni, felvilágosítani az itt 
dolgozó vasutasokat — mond
ta beszélgetésünk során az ál
lomásfőnök —, hogy foglal
kozzanak az idővel, mint a 
teljesítmények alaptényezőjé
vel és a veszteségek alakulá
sával. Sikerült is elérnünk, 
hogy mindenki tudja: mit és 
miért, hogyan kell elvégezni 
az állomás forgalmi, kereske
delmi munkájában. Állomá
sunk példája, úgy gondolom, 
a legjobban bizonyíthatja, 
hogy a fegyelem és az üzemi 
demokrácia nem ellensége 
egymásnak.

Sőt, a  széles körű üzemi 
demokratizmus éppen az alap
ja az öntudatos fegyelemmel 
végzett munkának. Baja állo
más szocialista brigádjainál 
tudatosult a  múlt évben, 
hogy az eredményekért a 
munkaidő teljes kihasználásá
val kell megküzdent Erre 
vonatkozó javaslataikat az 
állomás vezetése mindig fi
gyelembe veszi. A kocsiellá
tottság adott körülményei kö
zött ritkán fordult elő, hogy a 
vállalatok kocsiigényeit reg
gel mindjárt ki tudták elégí
teni, de gondosan figyelték, 
hogyan ürülnek a kocsik. 
Amelyik már szabad volt, azt 
nem hagyták üresen ácsorog
ni, hanem rögtön rakodásra 
állították be. Idegen kocsik 
esetében — hogy lehetőleg

azokat ürítsék ki elsőnek — 
mindig külön felhívták a vas
út ügyfeleinek figyelmét a ra
kodási idő betartására. Mind
annyian tudják, hogy az ide
gen kocsik gyors továbbítása 
devizamegtakarítást tesz lehe
tővé a vasút számára.

— Ma reggel nyolc idegen 
kocsi volt rakottan az állomá
son —- jegyezte meg Jávér 
Imre —, de a gyors kezelés 
után délutánra mind a nyol
cat el is küldtük.

Fillérekből milliók
Baja állomás dolgozói igye

keznek „odafigyelni” minden 
fillérre, mert jól tudják, hogy 
ezekből lesznek a  vasút fo
rintjai, milliói, s azok a  je
lentős összegek is, melyeket a  
jó munka jutalmaként vihet
nek haza a  vasutas dolgozók.

Azért, hogy egy fillér se 
menjen veszendőbe, a múlt 
évben is nagy gondot fordí
tottak a mellékteljesítmények
re. Novemberig, amíg az új 
vágányhídmérlegük építése 
meg nem kezdődött, minden 
kocsimérlegelési igényt telje
sítettek. 1977-ben egyetlen el
utasított darabszámlálási ké
relem sem volt az állomáson. 
Amikor saját erővel ezt nem 
győzték, nyugdíjasokat hívtak 
kisegítőként erre a munkára.

S, ha már a  szemléletbeli 
változást értékeltük, szólnunk 
kell ennek forintban kifejez
hető eredményeiről is. Tény: 
Baja állomás dolgozói a múlt 
év során 650 ezer forint több
letjövedelemhez jutottak. Eb
ből 300 ezer forintot tettek ki 
az őszi forgalom során el
nyert bérjutalmak.

A kilenc szocialista brigád 
rendre teljesítette vállalásait. 
Most változatlan lendülettel 
folytatják a versenyt. Az an
gyalföldi felhíváshoz csatla
kozva, az elmúlt napokban, 
kötötték meg versenyszerződé
seiket az idei esztendőreT*

L. J.

Salgótarjáni hétköznapok
Salgótarján-Külső állomás

ról mindennap tartalékgőzö
sök tolják a kocsisorokat So
moskőújfalu határállomásra, 
meg a Salgótarjáni Kohászati 
Üzemekbe, ismertebb nevén az 
Acélgyárba. A gőzmozdonyok 
füstje miatt sokat bosszan
kodnak a  város lakói. A kö
zeljövőben azonban talán or
vosolják ezt a panaszt, a gő
zösöket dízelgépekre cseréli a 
MÁV. Urbán Lajos, közleke
dés- és postaügyi minisztériu
mi államtitkár a  közelmúlt
ban tárgyalt erről a város ve
zetőivel. A vezérigazgatóság 
szakemberei is felmérték már, 
hogy milyen sorozatú dízelek
re lenne szükség a  kohászat, 
a .bányák, a  Zománcipari Mű
vek, az Öblösüveggyár, a Sík
üveggyár, a fejlődő VEGYÉP- 
SZER ipartelep, a Bányagép- 
gyár és a többi fontos üzem 
kiszolgálásához. Előrelátható
lag meggyorsul majd Salgó
tarján—Külső dízelesítése. A 
nyáron talán már megkapják 
a korszerű gépeket.

Várják a változást
A  mi érdekünk is az, 

hogy mielőbb dízelek vegyék 
át a  munkát az elavult öt 
gőzmozdonytól — mondja Ná
daséi János, állomásfőnök. 
Ezeket az öreg masinákat 
gyakran kell javítani, hol az 
egyik, hol a másik romlik el; 
ilyenkor aztán akadozik a to
latás, zavar keletkezik az üze
mek kiszolgálásában. A jóval 
termelékenyebb dízelek mellé 
kevesebb kocsirendező kell 
majd.
A huszonöt dolgozó hiányát 
ezek szerint termelékenyebb 
munkával igyekeznek pótol
ni. Ezt bizonyítják az elmúlt 
évi teljesítmények is. A te
herkocsik kihasználását 100,5, 
az irányvonatok átlagos ter
helését pedig 102,7 százalékra 
teljesítették. A kocsitartózko
dást az előző évi 6,6 óráról

6,3 órára csökkentették. Di
cséretesen teljesítették a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója 
tiszteletére tett vállalásaikat 
is. A nagyteljesítményű dízel- 
mozdonyok állomási forduló
idejét például 6,4 perccel csök
kentették. 5,3 százalékkal volt 
kevesebb az anyag- és ener
giafelhasználásuk. A munka
idő-kihasználás 7,2 százalék
kal volt jobb a korábbinál. 
Sajnos, a  személyszállító- és 
a  tehervonatok# menetrend 
szerinti indításának tervét — 
a késve érkező vonatok mi
att — nem tudták teljesíteni.

M egszervezték 
az előszállítást

A szállítás üteme az új év
ben sem lassult. Ez nagyrészt 
annak tulajdonítható, hogy az 
állomás vezetői igyekeztek rá
bírni a  szállíttatókat, hogy 
használják ki az előszállítás 
lehetőségeit. Elsősorban az 
építőanyagok folyamatos szál
lítását szorgalmazták.

Az Acélgyár, valamint a 
Volán 2-es számú üzeme jó 
példát mutatott. Az Acélgyár 
például, amely az elmúlt év 
első hónapjában 16 ezer 100 
tonna árut szállíttatott, az idén 
januárban már 20 ezer 161 
tonna készárut adott fel meg
rendelőinek. A Volán a So
moskőújfalui kőbányákból kö
vet, a  környékbeli szénbá
nyák meddőhányóiról pedig 
építőipari salakot fuvaroz fel 
Salgótarján-Külsőre és Zagy- 
vaoálfalva állomásra. Tavaly 
januárban 2912 tonna, 1978 
januárjában pedig 5004 tonna 
salakot rakott vagonokba. 
Februárban növelte a kőszál
lítást is. Az Öblösüveggyár az 
év első hónapjában a tavalyi
hoz képest több árut továbbí
tott vasúton.

A salgótarjáni és a  zagyva- 
pálfalvi vasutasok gondoskod

tak arról, hogy az előszállí
táshoz elegendő fedett és nyi
tott kocsi álljon rendelkezés
re. Csak az utóbbi hetekben 
akadozott a kocsiellátás. El
sősorban nyitott kocsiból van 
hiány, mert a szénbányáknak, 
amelyek egyelőre napi szük
ségletre termelnek, sok ilyen 
típusú kocsira van szüksége. 
Előfordul, hogy a szénbánya 
naponta száz kocsit is megrak. 
Ilyenkor nem tudják biztosí
tani a kő- és salakszállításra 
igényelt 25—30 kocsit.

Salgótarján-Külső állomás 
MÁV—Volán komplex brigád
ja a budapesti igazgatóság te
rületén évek óta az első he
lyen van a versenyben. A 
brigád Kakuk István és Fe
renc István vezetésével az 
az idén is arra készül, hogy 
az áruk gyors mozgatásával, 
az állásidők csökkentésével, a 
kocsifordulók gyorsításával 
ebben az évben is „dobogós 
helyet” szerezzen a verseny* 
ben.

Magas a mérce
Az állomás öt szocialista 

brigádjának 102 tagja igyek
szik teljesíteni vállalásait 
A Bibók Imre vezette ezüst
érmes Zalka Máté forgalmi 
brigád közöttük a legeredmé
nyesebb. Nyomukban járnak 
azonban a „vetélytársak” is: 
a November 7. forgalmi-ke
reskedelmi, a Bé}e forgalmi, 
a Május 1. kereskedelmi és a 
Landler Jenő brigádok. A szo
cialista kollektívák sok tár
sadalmi munkát végeznek, 
idős vasutasokat, iskolákat 
patronálnak, kommunista 
szombatokat rendeznek. So
raikba nem könnyű bejutni, 
magas a mérce. A  Béxe bri
gád például nemrég utasítot
ta vissza . két jelentkező ké
relmét, mert magatartásukkal 
nem vo’tak e^gé^ettek.

Eredményeik bizonyítják, 
hogy a óra nem
hiábavaló. . .  Szász Ferenc



6 MAGYAR VASUTAS 1978. FEBRUÁR 25.

JÓZSEFVÁROSBAN

Budapest—Józsefváros teherpályaudvar váltóállító központ
jában Sajdik Ferenc egy érkező vonat vágányútját készíti elő

A vonatok mozgását figyelemmel kísérve dolgoznak a kocsi- 
rendezők. Horváth Sándor az egyik kéziállítású váltónál sza

bályozza a guruló kocsik irányát

Sontfir Pál tolatásvezető, aki már másfél évtizede dolgozik 
a pályaudvaron, újabb „fogásiért kíséri a tartalék-mozdonyt

(Laczkó Ildikó képriportja)

A jó szándék ellenére:

Több volt a rendelkezés, 
m int a  (se k k e d e t...

Napirenden a csökkent munkaképességűek helyzete

A Magyar Vasutas 1977. évi 
24—25. számában közölt 
Életre ítélve c. riport részle
tesen foglalkozott a  vasút 
csökkent munkaképességű 
dolgozóinak helyzetével, e 
dolgozók rehabilitáci<jtának 
kérdéséivel. Mint az írásból 
is kitűnt: a  munka közben 
megsérült, esetleg rokkant 
dolgozók újabb munkába ál
lítása és a beilleszkedés elő
mozdítása. keresetük csökke
nésének elkerülése több év- 
tizedes gondja a vasút veze
tőinek. Bizonyítja ezt az is* 
hogy a MÁV lehetőségeihez 
mérten megteremtette foglal
koztatásúk feltételeit, és sok 
más szervet, vállalatot, intéz
ményt megelőzve, elsőként in
tézkedett kereseti szintjük 
„karbantartásáról”. Példa rá 
a  112111/1960. 1/2. B. számú 
rendelet.

Igaz ugyanakkor az is, hogy 
a  tett erőfeszítések, intézke
dések ellenére sem. megnyug
tató a tényleges munkahelyi 
rehabilitáció. A cikkben jel

zett hét utasítás — amely 
mind ezzel a témával kapcso
latos — különböző időpontok
ban készült, s  hiába igyeke
zett részletesen szabályozni a 
megsérült. illetve rokkant 
dolgozók foglalkoztatásának, 
átképzésük vagy továbbképzé
sük módját, keresetük meg
felelő biztosítását, mert ez a 
több helyen történt szabályo
zás — amely az adott időben 
a  lehetőségeket figyelembe 
vette és közmegelégedettséget 
váltott ld — nehézkessé tette 
az ügy napirenden tartását, az 
intézkedések végrehajtását.

Ennek felismerése következ
tében elkezdtük a vonatkozó 
rendelkezések összedolgozását 
és korszerűsítését. A  MÁV 
Vezérigazgatóság a közeljövő
ben számol be a vasutas
szakszervezet elnöksége előtt 
a csökkent munkaképességű 
dolgozók helyzetét értntő kér
désekről és intézkedésekről.

Gulyás János 
vezérígazgató-h.

S Z O M O R Ú  S T A T I S Z T I K A

A fegyelmezetlenség 
nem „bocsánatos bűn”

A budapesti vasútigazgató- 
ság dolgozói jól tudják, hogy 
múlt évi munkasikereik mö
gött olyan fogyatékosságok is 
meghúzódnak, amelyeket fel
tétlenül ki kell küszöbölniük, 
mivel ezek a  további ered
ményeket veszélyeztetik. Több 
helyen 1977-ben is előfordult 
szolgálat közbeni ittasság, ami 
miatt elbocsátással járó fe
gyelmi büntetéseket kellett ki
szabni.

A  baleseti statisztika sem 
kedvező. Az igazgatóság terü
letén összesen 823 forgalmi 
jellegű baleset történt. Ennek 
következtében 12 ember meg
halt, 9 pedig a kezét vagy lá
bát veszítette el. A balesetek 
miatt 24 459 munkanap esett 
ki a  termelésből, s összesen 
15 millió 400 ezer forint kár 
keletkezett. Az igazolatlan tá
vollétek folytán 102 267 mun

kanap veszett el. Az árukárok 
összege 11 millió forintot tesz 
ki, ezen belül a  törés okozta 
károk értéke meghaladja a 
9 millió forintot. Á tolvajok, 
árudézsmálók 3 millió 315 
ezer forint kárt okoztak.

Mindez szóba került a fe
gyelmi jogkör gyakorlóinak 
január 31-én megtartott ösz- 
szevont értekezletén. A több 
mint 200 résztvevő a  bírálat 
és az őnbfrálát jegyében, nagy 
felelősséggel foglalkozott a 
munkafegyelem megszilárdítá
sának módszertani és tartal
mi kérdéseivel. Az értekezlet 
alaphangja az volt, hogy il
lesse dicséret, jutalom, elis
merés a  jól dolgozókat, de 
sújtsa szigorú büntetés a fe
gyelmezetleneket, a kötelessé
güket megszegő bajcsinálókat.

Dr. Németh István 
lg. és jogi osztályvezető

Bene Ferenc, a békéscsabai 
pályafenntartási főnökség lel
tárkezelője a közelmúltban

Bene Ferenc az évék ama 
lelkiismeretesen végezte g |  
több mint hárommillió font

KEVÉSNEK BIZONYULT 
A FIGYELMEZTETÉS

A vonalgondozó
Földi János a 

záhonyi pálya
fenntartási főnök
ség Xll-es pálya- 
mesteri szakaszá
nak vonalgondo
zójaként járja a 
Máridok és Újke
néz közötti pálya- 
szakaszt. Ha esik, 
ha fú j: magára
ölti világossárga 
védőruháját, nya
kába akasztja ta
risznyáját, s neki
vág az előtte álló 
20—30 kilométeres 
távolságnak. Es
ténként — amint 
mondja — nem 
kell elringatni.

— Huszonkét 
évvel ezelőtt, a  
katonai szolgálat 
letelte után, a 
testvérem hívott 
a vasúthoz — me
séli, miközben he
lyére igazítja a  sí

neket összekötő 
egyik heveder csa
varjait, majd erő
sen meg is húzza 
azokat a  jókora 
villáskulccsal. — 
És nem bántam 
meg, hogy hall
gattam a szóra. 
Nehéz munka, de 
szeretem. . .

A vonalgondozó 
Mán dókán lakik. 
Kétszer kapott ki
váló dolgozó ki
tüntetést és
ugyancsak kétszer 
rendkívüli előlép
tetést Két gyer
meke még iskolás, 
ám jövőjük itt lesz 
a vasútnál.

— Mert tudják 
jól apjuk példájá
ból, hogy nálunk 
megbecsülik az 
embert — magya
rázza Földi János, 
és hozzáteszi: —

Persze csak akkori 
ha tisztességgel el 
látja, munkáját.! 

A vonalgondod 
kötelességtudóig 

ember. Az arany
koszorús Dobi lat* 
ván szocialista 
brigád bizalrúw
ezenkívül a főnők- 
ségi szb segélyel
osztó bizottsági 
nak a tagja. <Jjl 
községben — aho 
nemrég tak|H| 
házat épített 
szintén kellő jip 
kintélye vanl |  

— No, menshei 
kell — szól a rö
vid beszélgetés be 
fedezéseként. 1 
Korán szereinél 
végezni, mert est 
tanácstagi beszá 
mólót tartok a 9 
es választókörzet 
ben. . .

O. K.

N yugdíjban a  leltdrhezelo

A budapesti vasúti gazgató- 
ság irányító és ellenőrző ap
parátusa idejében felfigyelt az 
üzemi baleseteik számának 
múlt évi emelkedéséire, s 
igyekezett mozgósítani a ten
dencia megállítása érdekében. 
Ennek elleniére a nagyobb cso
mópontokon — Ferencváros
ban, Rákosrendezőn, Rákosom, 
KeLemfötkiön, Kőbányán, So
roksári úton, Komáromban és 
Győrben. — javulás nem mu
tatkozott.

Ennek okát nemcsak a nagy 
mérvű létszámhiányban keres
hetjük. Szerepet játszók az is, 
hogy a  balesetek megelőzését 
szolgáló üzemi szemléket nem 
előírás szerint, hanem csak 
formálisan tartották meg az 
állomásokon. Az üzemi szem
lén ugyanás feltétlenül jelen 
kell lennie az illetékes or
vosnak. a  pályafenntartási 
szakszolgálat megbízottjának, 
a  szakszervezeti bizottság 
társadalmi felügyelőjének, a 
munkavédelmi ügyintézőnek 
és a  szolgálati hely főnöké
nek. Ha bármelyikük hiányzik 
a szemléről, óhatatlanul be
következik, hogy az ellenőr
zésre kötelezettek felületesen 
ítéöák meg a  baleseti veszé
lyeket, vagy észre sem veszi k 
azokat. Közrejátszott ezenkí
vül az is, hogy egyes szolgá
lati vezetők kizárólag csak a 
munkára, a gazdasági eredmé
nyekre összpontosítanak min
den erőt, nem számítva, hogy

Percig sem vitatom: a tisz
telt olvasó okkal csóválja a 
fejét („Nem tudja e sorok 
írója, hogy a boldogság ma
dara kék színű, pontosabbán: 
ő maga a kék madár?”) To
vábbi félreértések végett azt 
is előrebocsátom: nem a 76 
éves lakásszomszédom kaná
rijáról kívánok szólni (Emil 
a neve; ideális lakótárs, csak 
reggelente hallom a csicser
gését), ámbár az idős szom
széd gyakran gügyögi neki: 
„Gazdika boldogsága, én édes 
egyetlenem.” Igenis a boldog
ság sárga madaráról lenne 
mondandóm, magyarán a sár
ga irigységről, amely mások 
kék madarának felröppente 
láttán kél szárnyra.

Minderre egy alig néhány 
hete történt eseményláncolat 
késztet. Szívbéli cimborámat, 
aki munkahelyén immár más
fél évtizede bizonyítja, hogy 
remek szakember, kinevezték 
művezetővé. Ki őszintén, ki 
számításból gratulált neki, de 
munkatársai között olyan is 
akadt, aki sajátos módját vá
lasztotta „jókívánságai” ki
nyilvánításának :

— Bátor ember vagy, öre
gem, és áldozatkész, mindig 
is tudtam. Lám, a közügy az 
egészségednél is előbbre va
ló, pedig te is tudod, ugye, 
hogy aki vezető beosztást vál
lal, annak elóbb-utóbb felsza
lad a vérnyomása, a gyomra 
állandó remegésbe kezd és ál
mában is arra gondol: nem 
utálják-e meg a beosztottjai,

arnátt esetleg a  „réven" nyer
nek, elveszíthetik a „vámom”.

A z idén alapvetően változ
tatni akarunk ezen a helyze
ten. A kezdeti lépéseket a 
forgalmi osztályon már meg
tettük, bevonva a  feladatok 
meghatározásába Surányi Je
nő személyszállítási csoportve
zetőt, a szakszervezet területi 
bizottságának társadalmi fel
ügyelőjét Kijelöltük az üze
mi szemlék megtartásának 
időpontját. Szigorúan ellen
őrizzük, hogy azokon minden

vonult nyugdíjba. Több mint 
40 évet töltött á vasút szol
gálatában. Vasutas dinasztiá
ból származik. Nagyapja 
Nagyszalotán volt előmunkás 
26 évig, apja pedig pályaőr
ként vonult nyugdíjba. A fe
lesége Sarkad állomás pénztá
rosa.

értékű fogyóeszköz nyilral 
tartását és a  tízmillió foriit 
értékű állóeszköz ellenőrzésé 
Eredményes munkájáért kéj 
szer részesítették kiváló do 
gozó kitüntetésben. Munkatá 
sai ünnepségen búcsúztak i 
az idős vasutastól.

Új szociális épület
illetékes részt vesz-e, s azt 
is megköveteljük, hogy ta
pasztalataikról kűlön-külön is 
véleményt alkossanak. Gondot 
fordítunk arra is, hogy a 
szakszervezet aktivistáit, fő
ként a munkavédelmi őrhá
lózat tagjait az eddiginél job
ban bevonjuk a balesetmeg
előző tevékenységbe. Ha pe
dig egy-egy baleset mégis be
következne, a sérült személy 
munkahelyi vezetőjét szemé
lyesen beszámoltatjuk az 
előzmény legapróbb részletei- 
ről, amelyek magukban rejtik 
a baleset bekövetkezéséihez ve
zető okokat.

Állásfo^Lalás született a  te
kintetben, hogy a jövőben 
csak azok a szolgálati, mun
kahelyi vezetők részesülhetnek 
erkölcsi és anyagi elismerés
ben, akiknek munkaterületén 
nem fordul elő baleset,

Fülöp Gyula 
forgalmi osztályvezető

Füzesabonyban t  közelmúltban adták át a tízmillió forfn 
beruházással épfiit korszerű szociális létesítményt. Az épfil ĵ 
ben 329 személyes öltöző, mosdó, konyha, étkezőhelyiség 1  

vendégszoba van (Tenta György felvétele^

nem váltják-e le a fölöttesel. 
De hát megéri az izgalmakat, 
nincs mese, első a köz szol
gálata! Az, hogy az ember öt
hat évvel kevesebbet él, csak 
az önzőt zavarja, egyszer 
úgyis meg kell halni, nem 
igaz?... És az sem mindegy, 
ha valaki a főnökség, netán, 
a MÁV saját halottja lehet 
Esetleg díszsírhely, talán még 
a vezérigazgatóság is képvi

selteti magát.','. Szóval fel a 
fejjel, öregem, sápadt vagy 
ugyan, de nem vagy annyira 
rossz színben, mint az elődöd, 
amikor nyugdíjazták. Csak vi
gyázz, hogy addig meg ne 
fúrjanak!

Egy másik ismerősöm egy 
kicsiny község századfordulón 
döngölt viskójában éldegélt 
előbb feleségével kettesben, 
majd, ahogy jöttek a gyere
kek, harmad-, negyed- végül 
ötödmagával. S tartott napjá
ban vagy egy órát, amíg vo
naton a 35 kilométernyire le
vő városka állomására — 
munkahelyére ért. Nemrég a 
kisvárosban új lakást kapott. 
Háromszobásat. Loggiával. 
Távfűtéssel. Állandó hideg
meleg vízzel. Tíz percnyire az 
jllomástól. Ablakaiból egy

parkra lát, a szobák falán ta
péta és nem salétromfolt, mint 
a hajdani viskóban. Miként 
örvendezett egykori iskolatár
sa?

— Megőrültél? Bemész a 
városba lakni7 Ahol állandó a 
zaj, a füst, ahol még tyúko
kat se nevelhetsz7 Ahol a 
szomszéd házból belátnák 
szobád ablakán és a falatot is 
kinézik a szádból? Ahol lép

cső van és emelet, a lift pe
dig rendszeresen elromlik? 
Nyáron elolvadsz majd a be
tonfalak között, télen pedig 
kifúj a szél a vetemedő abla
kok hasadékán. Ráadásul köz
ponti fűtés? ö, te szegény! 
Nálam, ha nyáron csak húsz 
fok van, begyújtok a jó szén
kályhába, te meg már május
tól didereghetsz. És azt tu
dod-e, hogy évente két hétig 
szünetel a melegvíz-szolgálta-. 
tás, mivelhogy a csöveket 
tisztítják? . . .  És mondd, de 
őszintén: ezért még fizettél is?

De hogy a sínek világától 
távolabb is ' tallózzunk: egy
méltán népszerű színészt, mi
után érdemes művész lett, pá
lyatársa ragadta karon, (¿lelte 
magához, cuppantotta homlo
kon:

Vén ripacs, Tel Végi 
Végre! VÉGRE!,,. Én mon 
tam, mindig mondtam, . M  
zseniális, amit csinálsz. Deh 
ők, odafent! Te érdemes mi 
vész lettél, c s a k  érdemi 
Delneky pedig — az a kivé 
hedt operettbonviván, aki i 
Ármány és szerelmet is da 
játéknak gondolja — kivé 
művész. Érted? Egy DelneJ 
kiváló. Hát ha nekik egy De 
neky kiváló, akkor mennyi 
becsülhetnek téged, akit esi 
érdemesnek találtak?:...Ne 
baj, ne keseredj el. Te, í 
egyszer én direktor lenni 
tudod pajtikám, nálam m 
játszanál? A  Hamletbt 
Ophélia anyjá t.,, Hogyolyi 
szerep nincs is? Hát aztá 
Beírnánk. A  néma szerep 
szerep. A te tehetségeddel|í§ 
is megcsinálnád. Én ped 
Hamlet lennék, sók szövegem 
nulni kell, dehát üsse h 
„Lenni, vagy nem lenni, % 
itt a kérdés”, , .  És mond 
de ne értsd félre: nincs seri 
mi bajod? Tudod, emléfcal 
szegény Vilinket is akkor fitt 
tették ki, amikor már a ki 
por sóját ácsolták. Jellemzi 
ö is c s ak  érdemes műv<p 
lett. Egy haldokló, 
mondd. ff

"...Kollégám fölém hajol|  
vállam fölött:

— És te ezt le akarod ad 
ni? Komolyan gondolod? Mi 
ért nem írsz inkább egy dk  
ké t? ...

(földes)

A  boldogság sárga madara
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Köszöntjük 
a szovjet hadsereget

A legkorszerűbb haditechnika — a béke szolgálatában
Hatvan esztendővel ezelőtt, 1918. február 23-án 

Pszkov és Narva alatt, a hófödte orosz síkságon aratta 
első győzelmét a Vörös Hadsereg a  német csapatok 
felett. Azoknak a feledhetetlen hősi napoknak az emlé
kére, amikor a  szovjet hatalom védelméért folytatott 
Ütközetben megszületett a Vörös Hadsereg, ünnepeljük 
minden évben a Szovjet Fegyveres Erők Napját. Az 
ünnepen tisztelettel adózunk azok emlékének, akik hat 
évtizeddel ezelőtt fegyvert fogtak a  forradalom győzel
méért és megvédték a világ első munkás-paraszt álla
mát.

A Vörös Hadsereg létrejötte döntő jelentőségű ese
mény volt, nemcsak a  fiatal szovjet állam, hanem az 
egész emberiség története szempontjából. Ez a  hadse
reg azóta is maradéktalanul őrzi osztályjellegét: a pro
letárforradalomért, a szocialista hazáért, a nemzetközi 
munkásosztály érdekeiért áll fegyverben.

A  szovjet nép és hadserege bátran felvette a  har
cot a rátámadó fasiszta Németországgal s ebben a harc
ban a  szovjet hadsereg nemcsak megvédelmezte a szo
cialista államot, hanem felszabadított egy sor addig el
nyomott, jogfosztott és kizsákmányolt európai és ázsiai 
népet, megalapozta a  szocialista világrendszer kiala
kulását.

A II. világháború befejezése óta 33 békés esztendőt 
ért meg Európa. Ezalatt nem egyszer a Szovjetunió és 
a szocialista országok, s  ezek fegyveres erői — már 
puszta létükkel is — meghátrálásra késztették a népek 
szabadságát, függetlenségét veszélyeztető erőket más 
kontinenseken is. Így vált korunk reális lehetőségévé 
több háborús tűzfészek felszámolása, a feszültség csök
kentése, a  békés egymás mellett élés élveinek érvé
nyesülése. .

A jelen viszonyai között a szocialista államok vé
delmi szövetségének további erősítésére is szükség van, 
mert erre kényszerítenek bennünket az imperialista 
erők. Jóllehet, ezek az erők egyelőre visszaszorultak, 
de nem váltak ártalmatlanná. Napjainkban ezért még 
erőteljesebben mutatkozik meg a Szovjetunió fegyveres 
erőinek rendeltetése, igazi népi jellege.

A 60. születésnapját ünneplő testvéri hadsereg 
minden tagjának őszintén szívből kívánjuk, hogy a 
lenini kommunista párt vezetésével érjenek él további 
sikereket országuk és a világbéke szilárd védelmezé- 
sében. Hegedűs Ferenc

HATVAN ÉV TÜKRÉBEN

Egyre magasabb műszaki színvonal 
jellemzi a szovjet vasutakat

Szeretnék ebben a cikkben 
az olvasóknak többé-kevésbé 
teljes képet adni a Szovjet
unió vasúti közlekedéséről. A 
bemutatáshoz természetesen 
elengedhetetlen néhány adat 
közlése, melyért előre is szí
ves elnézésüket kérem.

M
Összhangban 

a gazdasággal
A közlekedés fejlődése szo

rosan összefügg a népgazdaság 
fejlődésével, ezért először né
hány szót ez utóbbiról.

A Szovjetunió ipara ma két 
nap alatt ugyanannyit termel, 
mint a forradalom előtti 
Oroszország az 1913-as évben. 
Vagy vegyünk egy másik ösz- 
szehasonlítást: napjainkban
iparunk ugyanannyi terméket 
állít elő, mint 25 évvel ezelőtt 
az egész világ ipara együttvé
ve. A szovjet hatalom évei 
alatt a mezőgazdaság termeié* 
se is 4,4-szeresére nőtt.

A népgazdaság hatalmas 
fejlődéséhez jelentősen hozzá
járult a közlekedés is, ezen 
belül elsősorban a vasúti köz
lekedés. Az elmúlt hat évti
zedben a teherforgalom a 
szovjet vasutakon 65-sz őrösére 
emelkedett, és elérte a 3,5 tril
lió tonnakilométer mennyisé
get. Ez több mint fele annak, 
amit egy év alatt az egész Vi
lágon vasúton elszállítanak. 
Emellett figyelembe kell ven
ni, hogy a szovjet vasútvona
lak hossza kb. 140 000 km, azaz 
mindössze egytizede a világ 
egész vasúthálózatának.

Az elmúlt 60 év alatt vasút
vonalainak hossza majd két
szeresére növekedett. Vasúton 
bonyolódik le a Szovjetunió 
teherforgalmának háromne
gyede és a személyforgalmá
nak majdnem fele. Míg 1913- 
ban egy lakosra átlag 1,3 uta
zás jutott, 1976-ban ugyanez 
a mutató 13,8-re emelkedett. 
Az elmúlt évben több mint 
három - - és féhnilliárd utast 
szállítottak a szovjet vasutak. 
Más szóval: a Szovjetunióban 
szállított utasmennyiség meg
közelíti a föld lakosainak szá
mát.

Kettős cágány9 
villamosítás

A 60 év alatt gyökeres vál
tozások mentek végbe a szov
jet vasutaknál. Csak a leg
utóbbi 10 évben körülbelül 
9000 km második vágányt épí
tettünk. 1956-ban hozott hatá
rozatot az SZKP Központi Bi
zottsága a vasútvillamositás 
általános tervéről. Ettől kezd
ve napjainkig a villamosított 
vonalak hossza a hétszeresére 
növekedett, és elérte a 40 000 
km-t, amely több mint az 
USA, Anglia, Franciaország és 
Japán Villamosított vonalainak 
hossza együttvéve.

A Szovjetunióban ma már 
nagyon ritkán találkozhatunk 
gőzmozdonnyal. A dízel- és a 
villamosvontatás az összes 
vonalhossz 96,5%-ára terjed 
ki, s  ezeken a vonalakon a tel

jes teherforgalom 99,7%-a 
bonyolódik le. Az utóbbi 10 
évben 4100 új villamosmoz
donyt, 6300 vonali és 4900 to
lató dízelmozdonyt állítottunk 
munkába. Ez idő alatt négy
szeresére növekedett a  vasbe
tonaljakkal épült vonalak 
hossza. A kéttengelyes, kézifé
ke« vasúti kocsi is a múlttá. 
Ma már a teljes állomány leg
alább négytengelyes, nagy 
raksúlyú kocsikból áll, ame
lyek mind fel vannak szerel
ve automatikus ütközőszerke
zettel.

A vasút többi ágazatának 
műszaki szívonala is szünte
lenül emelkedik. Automatikus 
biztosítóberendezések, közpon
ti vezérlés, vonatbefolyásoló 
berendezés és mozdonyrádió, 
számítógépek, gépi rakodóbe
rendezések, mind-mind a vas
utasok munkáját segítik, nö
velik a termelékenységet, elő
mozdítják a kommunista bárt 
által a dolgozók elé kitűzött 
feladatok végrehajtását.

A felsorolt tények és ada
tok nem jelentik azt, hogy a

vasúti közlekedés teljes mér
tékben kielégíti a Szovjetunió 
népgazdasági igényeit. Sajnos, 
ez nem így van.

Nincs megállás
A vasút mind nagyobb erő

feszítések árán tud eleget ten
ni a reá háruló feladatoknak. 
Az utóbbi időben gyakran ke
letkezett vagonhiány, emiatt a 
késztermékek elszállítása ké
sedelmet ¡szenvedeti* Néhány 
fontos vonalunkon az átbocsá
tó és feldolgozó képesség érez
hetően nem megfelelő.

A fenti hiányosságokkal fog
lalkozik az SZKP Központi 
Bizottsága és a Szovjetunió 
Minisztertanácsa által elfoga
dott „A vasút fejlesztésére te
endő intézkedések 1976—1980 
között” c. határozat is. E ha
tározat konkrét programot ad 
az új követelményeknek meg
felelő színvonal eléréséhez.

Mihail Szircov
a „Gudofc” főszerkesztő- 

helyettese Épülő vasútvonal
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Budapesttől a Pireneusokig
Ügy látszik, egyre több a  

„világjáró” magyar vasutas. 
Nemrég egy idős kolléga szá
molt be lapunk hasábjain ar=? 
ról, hogy FlP-szabadjeggyel 
eljutott az Északi-sarkkörön 
túlra, én viszont — Rákospa- 
lota-Űjpe&t állomás kocsiinté
ző jeként — Franciaországban 
néztem szét vasutas szemmel, 
múlt évi szabadságom alatt.

Harc az utasért
Strassbourgnál éjszaka ha

ladtunk át az NSZK—fran
cia határon. A vonat eléggé 
néptelen volt, így a fülkék
ben két-két utas számára: min-* 
denütt fekvőhely jutott.

— Itt az emberek nem szí
vesen utaznak éjszaka — 
mondta német útitársam. — 
Inkább a repülőt választják, 
vagy pedig szállodában alsza
nak, és nappal szállnak vo
natra.

A nyugatnémet Jegyvizsgáló 
Münchentói kezdve többször 
is prospektust osztogatott, 
amely árkedvezményt hirde
tett az éjszakai vonatokra« 
Egy kis menetrendfüzetet is 
kaptunk Az ön vonatja cím
mel.

Szóval franciaországi utun
kat alvással kezdtük, s a  pá
rizsi érkezésig csak időnként 
felébredve pillantottuk meg 
a hajnali vidéket, a filmekről 
oly jól ismert emeletes, ter
méskőből készült ódon pa
rasztházakat, gazdasági épüle
teket.

A Gare de VEst-re, Párizs 
Keleti pályaudvarára érkez
tünk, menetrend szerinti pon- 
tossággal. Innen sietve távoz
tunk, hogy minél előbb ott le
gyünk az ébredező főváros

Nem lehet nem észrevenni a 
Subái Köztársaság térképén 
ízt a vékony, kanyargó kí- 
(yóvonalat, amely Havannától 
Santiago de Cubáig nyugat
teleti irányban az egész or- 
izágot átszelő vasút vonalát 
elzi. Rövid nyúlványaival 
írinti a tengerpartot is. A vas- 
ítat a XIX. században külföl- 
11 vállalkozók építették, azzal 
i céllal, hogy a cukrot Kuba 
;engeri kikötőibe szállítsák 
rajta. A függetlenség kivívása 
jtán az egymást váltó burzsoá 
coniSanyok a közúti közleke- 
Jést fejlesztették, mivel azt 
•entábilisabbnak tartották, 
[gy az 1959-es forradalom 
itán a kubai nép gyakorlati
lag félig lerombolt vasútháló
zatot kapott a gyarmatosítás 
te a kapitalizmus öröksége
ként

Néhány évnek el kellett 
telnie, amíg lehetőség nyílott 
arra, hogy komolyan foglal
kozzanak az ország vasútiénak 
modernizálácával. Ekkor már 
érezhetők voltak az imperia

Épül a „kubai BAM
Korszerűsítik Kuba legfontosabb vasútvonalát

rr

lista gazdasági blokád és más 
olyan nehézségek következmé
nyei, amelyekkel a fiatal szo
cialista államnak léte első 
napjaitól kezdve szembe kel
lett néznie.

Fontos lépés történt a 70-es 
évek elején, amikor a kubai 
szakemberek közös asztalhoz 
ültek szovjet kollégáikkal, 
hogy együtt dolgozzák ki a 
Kubai Köztársaság legfonto
sabb vasútvonala teljes re
konstrukciójának tervét. 1976. 
január 29-én a kubai kor
mány felhívással fordult az if
júsághoz, hogy ovgyene* részt 
ebben a hata'mas népgazdast- 
gi jelentőségű építkezésben. A 
kubai *Ifjú Kommunisták Szö
vetsége lelkesedéssel tett ele
get a párt és a kormány fel
hívásának. Az építkezést ki-.

mondottan ifjúsági építkezés
nek nyilvánították és büsz
kén kezdték kubai BAM-ként 
emlegetni.

Manuel Alipus, a Kubai 
Köztársaság szállításügyi mi
niszterhelyettese így beszélt 
erről a nagyszabású építke
zésről:

— Egy ilyen terv megvaló
sítása elképzelhetetlen lett 
volna a Szovjetunió és a töb
bi szocialista ország segítsége, 
a szovjet szakemberek részvé
tele nel ül — mondotta. — 
ök sokoldalú, minden részlet
re kiterjedő segítséget nyújta
nak nekünk. Az építkezéshez 
korszerű gépek és berendezé
sek érkeztek a Szovjetunióból. 
A technika legfrissebb vívmá
nyainak felhasználásával gya
korlatilag újjáépül a vasút

Havannától Santiago de Gu
báig, teljes hosszában. A vas
útvonal hossza több mint 1200 
kilométer. A személyszállító 
vonatok sebessége ezen a vo
nalon elérheti az óránkénti 
140—200 kilométert is 1980- 
ban, a  munka befejeztével a 
vasúti szállítások volumene 
megháromszorozódik a vonal- 
szakasz rekonstrukciója ré
vén.

Különösen k! kell emelnünk 
a  kubai ifjúság aktív részvé
telét az építkezésben, amely 
fölött védnökséget § vállaltak 
szovjet társaik példájára, akik 
nehéz körülmények között 
építenek vasutat Szibériában. 
Az ifjúsági brigádok munkája 
az építkezésen meghatározó, 
ütőképes erő.

— Meg vagyok győződve ar
ról — mondta a miniszterhe
lyettes —, hogy a mi kubai 
BAM-unk sikeres befejezésére 
tett felajánlásukat becsülete
sen teljesítik.

(APN)

forgatagában. Később a  Gare 
du Hord, az Északi pályaud
var volt úticélom, hogy el
utazhassak egy külvárosban 
lakó ismerősömhöz.

Itt ért az első meglepetés. 
Tévesen hittem, hogy vasutas 
létemre könnyen eligazodom a 
pályaudvarokon. Legalább fél 
óráig kerestem a személypénz
tárakat. Találtam ugyan ah
hoz hasonló ablakokat, de —. 
mint kitűnt — a  jegyeiket már 
nem ott, hanem az automa
táknál válthatják meg az uta
sok, Előzőleg persze — mi
közben legalább ötször elha
ladtam az automaták előtt — 
azt gondoltam róluk, hogy b i-' 
zonyára rágógumit és effélét 
árulnak.

Az automata kezelése egy
szerű. Be kéül nyomni a cél
állomás fekete gombját — 
félárú Jegy esetén a vöröset 
—, s  bedobni a pénzt. A jegy 
a  visszajáró pénzzel együtt jön 
ld. Papírpénzváltó ̂ automaták 
is vannak a  közelben.

Késni nem szabad
Az alumínium borítású, elő

városi villanyvonatok 2-—3 
percenként indulnak, mint 
nálunk a metró. A hangosbe
mondót nem használják. A 
fény betűs tájékoztató táblák 
és a mindenki számára elvi
hető, a vonalra szóló menet
rendi füzetek tökéletesen meg
felelnek céljuknak. Indulás
kor nincs a helyszínen for
galmi szolgálattevő. A meg
szólaló csengő és a villogó, 
vörös felirat — Tilos a fel
szállás! —•; az utasokat, a zöld 
fényjelző pedig a mozdonyve
zetőt figyelmezteti az indulás
ra. Ezek a  kopottnak tűnő 
ezüstvonatok különben 120— 
130 kilométeres sebességgel 
száguldanak céljuk felé, közéi 
hozva a külvárosokat ezáltal 
Párizs belterületéhez. A pon
tosságra jellemző, hogy 20— 
25 másodperces késés esetén 
az utasok már láthatóan tü
relmetlenkednek.

A sűrű metróhálózaton kí
vül az SNCF vonatai is mélyen 
behatolnak a főváros szívéig. 
Alagútjaik abban különböznek 
a metróétól, hogy jóval maga
sabbak — a nagyfeszültségű 
felsővezeték miatt. Ilyen alag
út köti össze a centrumot az 
Orly-repülőtérrel. S termé
szetesen sok metróvégállomás 
is a föld alatt csatlakozik a 
nagyvasúthoz.

Az elővárosi megállóhelye
ken szintén általános a jegy
váltó automata. Ügyeletes 
pénztáros csak fél 8-tól 16 
óráig van szolgálatban, vasár
nap kivételével. Feladata bér
letek árusítása és az utaspa
naszok, bejelentések intézése. 
Kis forgalmú, vidéki megálló
helyen, ahol nincs pénztáros 
vagy automata, a vonatveze
tőnél lehet jegyet váltani. Ta
nácsos ez persze azért is, mert

a  nagyobb pályudvarokon szi
gorúan ellenőrzik az érkező 
utasok menetjegyét. EnőLkÜl 
nem lehet elhagyni az épü
letet.

A távolsági vonatok kocsi
jaiban állítható repülőülések 
szolgálják a kényelmet. A sze
mélyzet hangszórón, halkan 
és udvariasan tájékoztatja az 
utasokat arról, hogy milyen 
állomás következik, mennyi 
lesz a tartózkodás hová lehet 
ott átszáUni. Ezek a  kocsik 
egyébként magukon viselik a 
belsőépítészeti remekművek 
megannyi jegyét. Formájuk 
gondosan tervezett, az atrta- 
kok ~sötét árnyalatú fényvédő 
üveggel vannak ellátva, ki 
nem nyithatók, hiszen a  belső 
tér légkondicionált.

Udvariasság, 

érdeklődés j|
Mit Iát az utas a szá&áldó 

vonatból kitekintve7 Nekem 
például feltűnt, hogy eléggé 
gyér a  teherforgalom. Az ál
lomásokon alig-alig van vesz
teglő teherkocsi. Éjszaka a to
latószolgálat még a  nagyobb 
pályaudvarokon is szünetel. A 
fővonalakat pályaszintben rit
kán keresztezi közút. Ahol 
mégis fénysorompó van, ott 
egy telefonkészüléket is elhe
lyeznek a gépkocsivezetők ré
szére. így, ha zavart észlel
nek a fénysorompó működésé
ben, értekezhetnek az állomási 
személyzettel. A nyílt pálya 
mentén keskeny, 40—50 centi
méter széles aszfaltút halad, 
amelyet a vonalbejárók és a 
biztosítóberendezési műszeré
szek kitűnően használhatnak.

Végezetül néhány szót a 
francia vasutasokról. Általá
ban rendkívül udvariasak. 
Rangjelzés nélküli egyenruhát 
viselnék, SNCF-íelirattal. A 
forgalmi szolgálattevők sap
kája fehér. Olyan menesztő- 
eszközük van, amelynek az 
alapszíne vörös, amikor azon
ban a fogantyút megnyomják, 
akkor könyvszerűen szétnyílik, 
és zöldet mutat. A nagyobb, 
korszerűen felszerelt állomá
sokon azonban már nincs kézi 
menesztés.

A kedves, érdeklődő kollé
gák néha meglepetéssel . is 
szolgálnak. A párizsi „Keleti"- 
ben például nem akarták el
hinni, hogy magyar vagyok, 
mondván, hogy a magyarok
nak ferde szemük van. Vi
szont Biarritz-ban, a spanyol 
-—francia határ közelében — 
ahol tényleg ritkán fordul meg 
hazánkfia — a személypénz
táros FlP-igazol ványom lát
tán elkezdett énekelni. Halkan, 
francia-baszk kiejtéssel, de 
érthetően:

— Budapest, Budapest, te 
csudás. . .

ö  már járt Magyarországon.
Pelsőczy István
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A BVSC beszámoló közgyűlésén
Eredményes nemzetközi versenyek — A tömegsport népszerűsítése 

Fejlődő szakosztályok — Az olimpiára készülnek

Idegek drótkötélből
*

Pap Jenő, a BVSC párbajtőrvivója 
nyerte a Monal Kupát

A Budapesti Vasutas Sport 
Club február 20-án tartotta 
beszámoló küldöttközgyűlé
sét, amelyen megjelent Mol
nár György, a  vasutas-szak
szervezet titkára is. Vágvöl- 
ffyi Mátyás, az egyesület elnö
ke terjesztette a  közgyűlés elé, 
az elnökség beszámolóját az 
elmúlt évi munkáról és az 
idei legfontosabb feladatokról.

Az elmúlt esztendőben a 
vasutas sportolók jól szerepel
tek á nemzetközi versenyeken, 
az itthoni eredményekkel vi
szont kevésbé lehetünk elége
dettek. Amíg 1976-ban 685
bajnoki olimpiai pontszámot 
értek el a  kék-fehér színekben 
sportoló versenyzők, addig ta
valy csak 608-at. Ezek a  pon
tok — a beszámoló megálla
pítása szerint — nem tükrö
zik teljes mértékben a BVSC 
sportolóinak eredményeit, 
m ert például az asztali tenisze
zők, a  sakkozók és a  tenisze
zők teljesítménye nem szere
pelt a  pontértékelésben.

A BVSC sokat tesz a  tö
megsport népszerűsítésé
ért is. 1977-ben az egye
sület több mint 100 ezer 
fiatal számára tette lehe
tővé a tömegsportba való 

bekapcsolódást.

A klub sportolód m ár a  
moszkvai olimpiai játékokra 
készülnek. Ebben az esztendő
ben tehát többet törődnek az 
olimpiai sportágakban folyó 
munkával, az edzések színvo
nalával. Az atlétikai szakosz
tály 1978-ban 35 olimpiai pon
tot akar gyűjteni. A tehetsé
ges versenyzőik közül hármat 
az A válogatottba szeretnének 
juttatni.

További fejlődést várnak a 
birkózóktól is. Az egyik cél az 
élvonalba való felzárkózás. 
Eredményesebben kell szere
pelni az országos serdülő if
júsági bajnokságokon.

A kis létszámú kerékpár- 
szakosztály azt a  feladatot 
kapta, hogy 38 olimpiai pontot 
szerezzen és egy versenyző 
nyerjen magyar bajnokságot. 
Ebben a  szakosztályban is 
célkitűzés, hogy újabb fiatalo
kat vonjanak be a rendszeres 
versenyzésbe.

Az úszás továbbra Is kie
melt szakosztálya az egyesü
letnek. A  legnagyobb figyel
m et a  minőségi munkára és a 
kiválasztott tehetségek egyéni 
felkészítésére fordítják. A 
szakosztály versenyzőinek cél
ja: 200 olimpiai pont meg
szerzése ebben az évben.

Elismerést érdemel a vízi" 
lábdázók tavalyi szereplése. 
Az idén az OB I-es csapattól 
a 4-től 6. hely valamelyikének 
megszerzését várják .. Horkai 
György mellett még két játé
kosnak kell „kiverekedni” a  
válogatottban a  megbízható 
helyet. Az elnökség 24 olim
piai pont megszerzését irá
nyozta elő.

A vívóktól azt várja a  klub, 
hogy legalább úgy szerepelje
nek a  nemzetközi viadalo
kon, mint tavaly. A  magyar 
felnőtt bajnokságokon két-há- 
rom első helyezést remélnek. 
További fejlődést várnak a 
junior korosztálytól, valamint 
a  serdülőktől és az ifjúságiak
tól. Itt a megszerzendő olim
piai pontok számát 86-ban ha
tározták meg.

A műúgrásban 180 olimpiai 
pontra pályáznak. Jó nemzet
közi szereplést várnak Kele
men Ildikótól.

A  labdarúgó szakosztály
ban a szilárd, egységes 
vezetési elv megteremté
sét, a  szakmai nevelő
munka fejlesztését irá

nyozták elő.

Az NB Il-es csapattól az ed
diginél jobb helyezést várnak.

A nem olimpiai sportágak
ban is úiabb célokat tűztek a

— Kiváncsi vagyok, most merre fog menni?
(Polgár Imre rajza)

Mesterien kezelik a fegyvert
Lövészek közgyűlése Gyöngyösön

A gyöngyösi Kitérőgyártó 
Üzem MHSZ vasutas lövész- 
klubjának az elmúlt esztendő
ben is sikerült az élvonalbeli 
klubok között maradni, álla
pították meg a közelmúltban 
tartott közgyűlésen, ahol a 
klub tavalyi eredményeiről ad
tak számot

A taglétszám megközelíti a 
százat. A puskás szakosztály
nak 34, a  pisztolyosnak 37 
minősített versenyzője van. 
Ebből tizenöten első osztályú 
minősítést értek el.

Tavaly jó eredménnyel sze
repeltek a nemzetközi verse
nyeken. A Krakow—Wisl-a
csapatával például kétszer 
Versenyeztek és mindkét al

kalommal a gyöngyösi spor
tolók győztek. Az MHSZ or
szágos bajnokságon két első 
helyezést szerzett Simon Klá
ra, és első lett a  felnőtt férfi 
csapat is.

A légpisztolyos verseny
számban —■ amelynek tagja 
volt Simonyi László, Körmen
di Tamás és Tatár János — 
szintén elsőik lettek. Simonyi 
László egyéniben a második 
helyen végzett

A lövészklub az elmúlt esz
tendőben ünnepelte fennállá
sának 20. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból a legeredmé
nyesebb versenyzőket jutalom
ban részesítették, amit a köz
gyűlésen ünnepélyesen adtak 
á t  . i

versenyzők elé. Az NB I-es 
felnőtt asztalitenisz-csapattól 
a  második hely megszerzését 
várják. Gergely Gábor ebben 
az évben már felzárkózhat a 
világ legjobb versenyzőinek 
élvonalába. Takács János pe
dig kivívhatja az EB-n való 
szereplést. A W K -ban  a dön
tőbe jutás a feladat, és arany
érmes helyezésre számítanak 
a  vasutas Európa Bajnokságo
kon.

Az NB l~be jutott női te
niszcsapat feladata, hogy bent 
maradjon az első osztályban, 
míg a  férfiaknak az NB I/B- 
ben kell megtartani pozícióju
k a t

A jégkorongozók felnőtt 
csapata a  bajnokságban a 3. 
helyért szeretne küzdeni. A 
szakosztály vezetői remélik, 
hogy több játékos kerül majd 
a válogatottba.

A küldöttközgyűlésen szó 
esett arról is, hogy

a BVSC-nek további fel
adatai, kötelezettségei 
vannak a  tömegsport fej
lesztésében, kibontakozta
tásában. Az „Edzett Ifjú
ságért” mozgalom és más 
sporteredmények lebonyo
lítására megnyitják a pá
lyák, létesítmények kapuit 
a vasutasok és a  XIV. ke

rület lakosai előtt.

A küldöttközgyűlésen sor 
került az olimpiai kerettagok 
fogadalomtétélére, majd a  ki
emelkedő eredményt elért 
sportolókat, vezetőket juta
lomban Részesítették.

A vasuitasszakszervezet kul
turális, agitációs, propagsartda- 
ós sportosztálya minden évben 
megrendezi a  sportvezetőik 
alapfokú tanfolyamát Hajdú
szoboszlón, az SZMT iskola- 
központjában. A tanfolyam 
hallgatóit február 3-án meg
látogatta Koszorús Ferenc, a 
vas utasszakszervezet főtitkára 
is, és előadást tartott részük
re.

A tanfolyamon szerzett ta
pasztalatokról, a  szolgálati he
lyek tömegsportmozgí* * Imának 
lehetőségedről beszélgettünk 
néhány hallgatóval.

— A munkahelyi testneve
lés megvalósításához jobb fel
tételeket kell teremtenünk — 
mondja a  kiskunhalasi Vörös 
P&L — Az is gondot okoz, 
hogy feladataink gyakran 
kampányszerűek. Dolgozóink 
hetvenöt százaléka bejáró, 
ezért munkaidő után nehéz 
sportprogramot rendezni. Ná
lunk a  sportot, sajnos, csak az 
asztalitenisz és a  sakk jelenti. 
Az előadások nagyon hasz
nosak voltak. Nekem azon
ban egy kis lelkiismeretfur- 
dalásom van, m ert tudom, 
hogy a többieknek ez idő 
alatt helyettem is dolgozná 
kellett.

A tanfolyam sportfelelőse 
Csécsey László volt. A szol
noki fiatalember tervekkel in
dult haza.

— Egy lövész-szakosztályt 
szeretnénk majd szervezni. 
Sok jó ötletet hallottam a 
konzultációkon, nem megyek 
haza „üres kézzel”. Sajnos a 
tanfolyam rendezői elfelejtet
tek sportolási lehetőségről 
gondoskodni. Mi azonnal in
tézkedtünk és lett foci, asz
talitenisz, de a sportvezetők

Vívóstílusa meghökkentő. 
Szerényen, már-már féflszegen 
áílildogál a  páston, balettscaerű 
kitörései közben hihetetlenül 
messzire kinyújtja a  jobb kar
ját. Kezében tőrt vagy pár
bajtőrt szorongat. A kitörések 
után illedelmesen bocsánatot 
kér ellenfelétől: „Ne hara
gudj”. Az ellenfél nem harag- 
szák, csupán szomorúan nyug
tázza, hogy megszűrték.

Pap Jenő, a  BVSC párbaj- 
tőrvívója újabban meglepően 
sok bocsánatot kér. Legutóbb 
néhány nappal ezelőtt Párizs
ban tette azt, ahol megnyerte 
a világ egyik legnagyobb, leg
jelentősebb versenyének szá
mitó Monal Kupát. Nem is 
akárhogyan, veretlenül vég
zett a  kétszázötven, tagú me
zőny élén. Teljesítménye 
mindemellett nem meglepetés, 
hiszen már több alkalommal 
leadta névjegyét a  nemzet
közi pástokon.

Három évvel ezelőtt meg
nyerte a  Világ Kupa-pontokat 
adó Spreafico emlékversenyt, 
több ízben tagja volt a  BEK- 
győztes vasutascsapatnak, a 
legutóbbi országos bajnokság
ról pedig mindkét aranyérmet 
hazavitte. . .

Huszonhét esztendős. Tíz
éves kora óta vív, a  BVSC 
saját nevelésű versenyzője. A 
párbajtőr mellett a  tőrrel is 
nagyszerűen bánók, eddig négy 
világbajnokságon szerepelt. 
Azt vallja, hogy a két fegy
vernem kiegészíti egymást.

Kiabálná, hangoskodni még 
seríká sem látta, idegei, állí- 
tólag, nincsenek. A csórták 
közötti szünetekben csendesen 
üldögél a  vívóterem valame
lyik eldugott szögletében. 
Személye körül soha nem rob
bantak ki viták, nézeteltéré
sek, ami — vívásról lévén sző 
— nagy dolog.

A sportággal Nagy Árpád 
irányításával ismerkedett meg, 
jelenleg dr. Bay Béla és dr. 
Pap Csaba mestereknél vég
zi az edzéseit. Napi négy-öt 
órát tölt a vívóteremben: asz- 
szózik, iskolázik, lábmuniká- 
zik. Az ellenfelek között nem 
válogat.

Néhány évvel ezelőtt elvé
gezte a  Testnevelési Főiskola

szemléletén is változtatni kel
lene, m ert nem élnek a le
hetőséggel.

— Sokat beszéltünk a pro
paganda szükségességéről — 
mondja Ander Zsuzsa, a  vas
úti főosztály dolgozója. — Ná
lunk m ár nem kell nagy hír
verés a  kondíciótornához, mert 
évek óta sok a résztvevő. Az 
egyik általános iskola torna
termében kaptunk helyet. •.

Palásti János arról beszélt, 
hogy a ceglédiek szeretnék ki
rándulni. Sok túrát szervez
tek már hazánk különbö
ző tájain. Jártak Sopronban, 
Pécsett, a  Szalajka völgyében, 
Zebegényben és a Mátrában. 
Az országjáráson kívül nép
szerűek a távfutó és ügyessé
gi versenyek is.

A hallgatók a konzultáció
kon kicserélték tapasztalatai
kat és átvették egymás jó 
módszereit, ötleteit, amelyek a 
tömegsport kiszélesítésének 
nélkülözhetetlen elemei.

Sz. M.

MAGYAR VASUTAS

•  V asu tasok  S zakszerveztének  
lap ja

S zerkeszti a  sze rk esz tő  b izottság  
Felelős sze rk esz tő : Visi Fe ren c  

S zerk esz tő ség :
1068 B pest VI., B enczúr u tca  41. 

T elefon  v á ro si: 220—872. 
ü zem i: 19—77.

K iad ja  és terjesz ti?  
a  N épszava L apkiadó  V álla lat 

1964 B pest v n . ,  Rákóczi Üt 64.
T elefo n : 224—839.

Felelős k iad ó : dr. S u th  Péter, 
a  N épszava L apk iadó  V állalat 

igazgató ja
C sekkszám laszám unk?

MNB 215 -  I! 859 .
78—752. S z ik ra  L apnyom da, 

B udapest 
Felelős vezető :

R oder Im re  igazgató

vívóroesterlkópző tagozatát, je
lenleg pedig a  jogi doktorá
tus megszerzésén fáradozik.

A hivatalos edzések mellett 
speciális módszerrel készül a  
verseny ékre. Tervszerű ada
gokra bontott láberősítő gya
korlatokat végez, ugyanis azt 
vallja, hogy a gyorsaság, a 
robbanékonyság «a vívó egyik 
legnagyobb erénye.

Szakosztályvezetője, dr. Afe- 
deczky László véleménye sze
rint Pap Jenőben jóadag fi
lozófiai hajlam lakozik, ami 
a gyakorlatban annyit te^z, 
hogy erősen foglalkoztatja az 
ellenfél lelki világa, az apró 
jelekből is megpróbálja kikö
vetkeztetni a szembenálló fél 
várható hadviselési módját. 
Gondolkodó típus.

Naturalista stílusban vív. A 
balálatjélző készülék az ese
tek túlnyomó többségében Pap 
Jenő szúrásait nyugtázza, ami 
meghatározó momentum.

A párbajtőr az a  fegyver
nem, amelyben a legnagyobb, a 
»»legsűrűbb” a mezőny, ugyan
akkor a  bizonytalansági té
nyező is a  legszámottevőbb.

A vasutasvívók 1976-ig tar
tó BEK-sdkersarozaíta idején 
egy kicsit neheztelt amiatt, 
hogy a jókora súlyú trófeát 
rendszeresen neki, a csapat 
legfiatalabb tagjának kellett 
hurcolnia Heidenheim és Bu
dapest között

Ma m ár nem zúgolódik 
ezért Hozzászokott a  vaskos 
serlegek, tiszteLetdijak cipeüé- 
séhez. .

Évekkel ezelőtt megmoso
lyogták fura mozgását, s  le
gyintettek rá: „Soha nem lesz 
belőle vívó”. A legyintgetők 
ma megkülönböztetett tiszte
lettel köszöntik.

Pilhál György

Lakáscsere
E lcserélném  m ásfé l szobás, sö- 

té t-k ö n y h ás , e rk é ly es  összkom for
to s  MÁV b é rla k á so m a t n agyobb
ra , v ag y  k e r te s  h á z ra . C ím : G yör- 
fi József, 1155. B u d ap est, R ákos 
ú t  100 sz. v n i .  50.

E lcserélném  szoba , fé lk o m fo rto s 
em eleti lak á so m a t szoba  k o m fo r
to s ra  B u d ap est te rü le té n . .C ím : 
M artény i P á l, 1147. B u d ap est, T e
lepes u . 35/b. Q. em . 2. sz.

E lcserélném  K ele tin é l lévő  h á 
ro m szobás 120 n ég y ze tm é te res  (4, 
szoba k ia la k íth a tó ) , gázfű téses, 
ö sszkom fortos MÁV lak á so m a t k é t 
1,5 szobás (esetleg  hallos) tan ács i 
ö sszkom fortos la k á s ra  B udapesten . 
V áros k ö zp o n tb an  lak ó k  - é s a 
M etróhoz közeliek  e lő nyben . T e
lefo n : 17 ó rá tó l 330—260.

E lcserélném  E rcs ib en  lévő k é t 
szoba k o m fortos , 57 n égyzetm éte
re s  szo lgála ti lak á so m a t gazdasági 
u d v a rra l  b u d a p es ti egy  szoba  össz
k o m fo r to s  la k á sra . É rd ek lő d n i: a 
136—885, v ag y  az  ü zem i 66—56 ; 66— 
57 te le fonon . L ehóczky  Á kos.

E lcserélném  k e ttő  szoba  össz
k o m fortos , 50 n ég y ze tm é te r a lap - 
te rü le tű  MÁV b é rla k áso m a t b u d a - j 
p e s ti egy szo b ás k o m fo rtn é lk ü lire  
Is. É rd ek lő d n i lev é lb en : ü lé s  S án 
d o r, 1097. B u d ap est, G yáli ú t  15. 
sz. IV . ép. I . 8.

E ladom  É rd  lige ten  lévő  130 
négyszögölön lévő  k é tsz in tes  köz
m ű v es íte tt n égyszobás összkom 
fo rto s  h ázam at, p lusz  a  garázst. 
C seré t beszám ítok . S zo lgála ti la
k á s  is  lehe tséges. M inden m egol
d á s  é rd ek e l. É rd ek lő d n i: te le fonon  
53—58. É rd -a lsó ; lev é lb en : Zsig-
íhond  Is tv á n  2030. É rd lige t, Zagy
v a  u . l/U

Változtatni a szemléleten
Sportvezetők tanfolyamé Hajdúszoboszlón

. Munkaverseny-gzer- . 
ződés, A jugoszláv és a m  
gyár határállomások (MagyÉ 
boly—Beli Monostir, * Gyén 
nyes—Koprivnica és Muraki 
resztur—Kotibá) dolgozói ; ¡fi 
nuár 17-én szocialista n íu S  
verseny-szerződést kötött 
Murakereszturon. A találj 
zón részt vett Halmay Arja 
a pécsi területi bizottság 1 
kára is. A szerződés céljai 
határállomások munkáján 
javítása, az elegymozgás gyq 
sítása, valamint az állom » 
közötti kapcsolatok elmén 
tése.

— Brigádgyűlés. Gyöngy 
állomás Baross Gábor szóéi 
lista brigádja a  közelmúlta 
értekezletet tartott, amely 
értékelték az elmúlt évi ene 
menyeket és megbeszélték^ 
legfontosabb idei tennival 
kát. Vállalásaik között SSÉ 
pel többek között a  szeméi 
és tehervonatok menetei 
szerinti továbbítása, az 'év 
szakvizsgákra való jó f id  
szülés, valamint a tá rs a i»  
munka akciókban való xéjpl 
teL

— Négy évtized a  vasúin 
A közelmúltban nyugdíj 
vonult Horváth András; B 
dapest—Józsefváros állón; 
áruforgalmi értesítője. Neg 
ven évig dolgozott az állÉjl 
són. Eredményes munkás! 
gáért a  Munka Érdemli 
bronz fokozatával tünteti 
ki.

— Világjáró citeraművé 
Február 10-én Nagykanizá 
a vasutasok Kodály Zoli 
Művelődési Házában diafili 
vetítéssel egybekötött útit 
számolót tartott Pribojsz 
Mátyás citeraművész, aki j 
évig turnézott Japánban. |  
érdekes beszámoló után ; 
művész műsorral szórakozt! 
ta a  vendégeket.

— Kézimunka-kiállítás. Hí 
van állomás nőbizottságaf 
a Hámán Kató szociall 
brigád' négynapos kézimid 
kiállítást rendezett az állón 
kultúrvárótermében. A kiál 
tott több mint 100 hímze 
horgolt terítő, faliképek 
subaszőnyegek nagy tetszi 
arattak a látogatók körébe

— Munkavédelmi vetélk 
do. Nagykanizsa állom 
szakszervezeti bizottsága a k 
zelmúltban munkavédelmi V 
tél ked őt rendezett, amely 
vonatkísérők, kocsirendező 
váltókezelők és raktári mu 
kások (összesen 37-en) vett 
részt. Az első három helye» 
tét pénzjutalomban részesíti 
ték.

Újítási ankét. A misk< 
ci vontatási főnökségen g 1 
zelmúltban újítási ankéi 
rendeztek a legered ményesé 
újítók és szocialista brigád 
részére. Gávai Pál, a főnöké 
vezetője ismertette az eimí 
évi eredményeket. Elmondj 
ta, hogy tavaly 144 újítást y 
zettek be a főnökségem 'J 
ebből származó megtakarít 
meghaladta a négymillió 1 
rintot. A legered menyesé 
újítóknak és szociálista brig 
dóknak Hernádi István, j  
miskolci igazgatóság helyéi 
vezetője pénzjutalmat adott

A szerkesztőség üzeni
C sonka  L ajos, B u d a p e s t ; '»  

G yula , P ü sp ö k la d á n y ; Z sq | 
B arn ab ás, M átésza lk a ; Szűcs |  
renc, H a tv a n ; Sepsi G yula , 9  
v á rd ai Já n o s , M iskolc; M ohai | |  
ro ly , S ze ren cs; Szepesi Józs|| 
V árfalv i G yula , N agykanizsa?  iBj 
d izsár G yula, B ék éscsab a ; /  
Já n o s , F odor Béla, G yöngyös.^ 
v e le lk e t lap u n k  an yagához  J  
h a szn á lju k .

N agy F eren c , T ö rö kszén tm jjp  
C zotter G ábor, H egyeshalom / 
Ján o sn é , H ajdúböszörm ény  ? US 
le ik e t Ille tékes h e ly re  továbbá! 
tű k .

A  Hivatalos Lapbő
A H ivata los L apból a  szakáll 

vezeti b izo ttságok  és o lv asó in k J 
gyeim ébe a já n lju k  a  kövétkes 
k é t :

1. szám b ó l: 113758/1977. Űzemfl 
nökségek  szervezése.

2. szám b ó l: 114947/3977. A Magyi 
Á llam v asu tak  — m in t munka 
ta tó  — á lta l e llá to tt társadalom 
b iztosítási fe ladatok .

190028 1978. A V asúti Ruháza 
U tasítá s  m ódosítása .

3. szám b ó l: 115145/1977. Pályáza 
h ird e tm én y  a  békéscsabai, bodpog 
olaszt, a  k aposvári, a  kőszegi,, 
réoceszen tgyörgy l é s  a 'szeget 
MÁV N evelőotthonba történ 
g y erm ek fe lv é te lre  az 1978—79. táá 
évre.
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A BUDAPESTI TERÜLET DOLGOZÓINAK KÉPVISELETÉBEN:

Teljesítették küldetésüket
'Együttes ülés a  Törekvés M űvelődési H ázban

A budapesti igazgatóságé 
a vörös vándorzászló

ünnepi munkásgyűlés a ferencvárosi sportkör tornacsarnokában
A budapesti igazgatóság nyerte a Közlekedés- és Postaügyi 

Minisztérium, valamint a Vasutasok Szakszervezete Központi 
Vezetőségének vörös vándorzászlaját, amelyet az igazgatósá
gok közötti versenyben nyújtott kimagasló teljesítményükkel 
érdemeltek ki. Az átadási ünnepségre március 3-án került sor 
a ferencvárosi sportkör tornacsarnokában. Megjelent az ün
nepségen Szűcs Zoltán vezérigazgató, Kajcsa József, a vasutas- 
szakszervezet titkára, dr. Szabó Miklós, a területi bizottság 
titkára és Cém yi Kálmán, a budapesti pártbizottság titkára is.

Az elmúlt hetekben került 
sor a területi tanácsok és a 
vasútigazgatóságok bizalmi 
küldötteinek együttes üléseire, 
amelyeken megvitatták a leg
fontosabb vasúti munkát se
gítő szakszervezeti tennivaló
kat

Február 22-én az északi Jár-

össze, hogy az igazgatóság te
rületén tavaly 5J2 millió túl
óra volt Elsősorban a III—IV. 
csoportú forgalmi szolgálati 
főnökségeken kell megszüntet
ni a szabálytalan túlóráztatást 
a kollektív szerződéssel is el
lentétes 24 órás foglalkozta
tást A kollektív szerződés

roly elmondotta, hogy az 1600 
szocialista brigád mindent 
megtett azért hogy a népgaz
daság által felkínált árut a 
vasút el tudja szállítani SÍ 
vállalattal kötöttek szocialista 
szerződést a késedelmes rako
dások csökkentése érdekében. A  vándorzászló átadásának ünnepélyes pillanata

műjavító Törekvés Művelődési függelékében havonta engedé-
Házában tartotta együttes ülé
sét a budapesti területi ta
nács 59 tagja, és a budapesti 
igazgatóság 70 bizalmi küldöt
te. A tanácskozáson részt vett 
Gól László, a SZOT' főtitkár-

lyezett túlmunka mennyiségé
nek felső határát átlag 15—20 
órával haladja meg egy-egy 
dolgozó túlórája. Ehhez hason
lóan az utazószemélyzetnek is 
mintegy 5^-8 százaléka rend

A KÖLCSÖNÖSSÉG 
ELVÉN

Kiss Károly, a budapesti 
igazgatóság vezetője mondott 
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta

— , , többek között* hogy az igazga-A  termelékenység nBvelését tósdg woaIl/ 139 mimó uíast

helyettese. Koszorús Ferenc, a szeresen túllépi a távolléti 
vasutas-szakszervezet főtitkára* órák engedélyezett határát. A
Gulyás János vezérigazgató« 
helyettes, dr. Szabó Miklós, a 
területi bizottság titkára és 
Kiss Károly, a budapesti igaz
gatóság vezetője.

Az ülés napirendjén szere
pelt az elmúlt évi gazdasági 
eredmények értékelése, az idei 
feladatok ismertetése, a szo
ciális és munkavédelmi tervek 
megvitatása, a kollektív szer
ződés módosítása, és a szocia
lista brigádok jutalmazási ke
retösszegének felosztása.

KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNYEK

Az ülésen Kiss Károly, a 
budapesti iigazgatóság vezetője 
és dr. Szabó Miklós, a területi 
bizottság titkára szóban egé
szítette ki az írásos tájékozta
tót. Az igazgató többek között 
megemlítette, hogy az igazga
tóság bonyolítja le a MÁV sze
mélyszállításának 45, áruszállí
tásának pedig 33 százalékát 
1977-ben 43 millió 114 ezer 
tonna árut szállítottak el, 
amely kiemelkedő teljesít
ménynek számít Az idén 44 
millió tonna áru elszállítását 
tervezik.

Az igazgató hangsúlyozta azt 
Is, hogy az eddiginél szigorúb
ban kell ellenőrizni a beruhá
zások kivitelezését Tavaly 
példáu] 261 beruházást kezd
tek el, szétforgácsolva ezzel a 
tervezői és a kivitelezői ka
pacitást a pénzügyi forráso
kat 1976-ban fontos feladat 
lesz a beruházási hitelek, va
lamint a kivitelező kapacitás 
koncentrálása a folyamatban 
levő munkák befejezésére.

A  szociális létesítményekről 
szólva Kiss Károly hangsú
lyozta, hogy ezek többsége 
már korszerűtlen. Fejlesztésük 
elmaradt a vasúti hálózat 
technikai színvonalától, annak 
ellenére, hogy az utóbbi évek
ben egyre több pénzt áldoz a 
MÁV erre a célra. 1974-ben 
például 8 millió 266 ezer fo
rintot fordított az igazgatóság 
szociális beruházásokra, 1977- 
ben pedig már 82 millió 383 
ezer forintot Az idén azokon 
a szolgálati helyeken kívánják 
javítani a szociális körülmé
nyeket, amelyeken a munka
erő megtartása — a kulcs- 
fontosságú beosztásokban nél- 
külözhetetlen. Szociális beru
házásokra az idén két száza
lékkal kevesebbet költ az 
igazgatóság, mint'tavaly, mert 
1976-ban és 1977-ben is több 
pénzt használt fel az előirány
zó .tnál. A munkavédelemmel 
kaocsolatos fejlesztés költsége 
165.4 millió forintot tett ki. Ez 
15 százalékkal haladta meg az 
1976. évi kiadást

SOK A TÚLÓRA
A létszámgondokra jellemző, 

hogy tavaly 1117-tel volt keve
sebb a dolgozók száma, mint 
1976-ban Ezért a frekventált 
munkakörök betöltésére 300 
kirendeJtet alkalmaztak Rész
ben a létszámhiánnyal függ

munkaerőhiány ellensúlyozásá
ra néhány intézkedés született 
Tovább bővítették például a 
csak mozdonyvezetővel való 
közlekedést 1977. szeptember 
1-től céljutalmat vezettek be 
a létszámhiánnyal küzdő na
gyobb főnökségek vezetői ré
szére. Ez arra adott ösztönzést 
hogy minél több újfelvételest 
toborozzanak. (Más kérdés, 
hogy sikerült-e a belépőket 
megtartani.)

A  munka verseny-mozgalom 
Jelentőségéről szólva Kiss Rá

szolgálta az az intézkedés is, 
hogy a pályafenntartási szak- 
szolgálatnál átszervezést haj
tottak végre. Létrehoztak két 
új épületfenntartó és egy híd- 
fenntartó főnökséget. A többi 
pft-főnökséget ily módon men
tesítették a magasépítményi, 
valamint a hídfenntartási 
munkától.

Dr, Szabó Miklós, a területi 
bizottság titkára többek kö
zött arról szólt, hogy a terüle
ti bizottság előzetesen megtár
gyalta a most napirendre tű
zött kérdéseket. Említette a 
létszámgondokat és leszögezte, 
hogy a kirendeléseket hosszú 
távon nem le}iet fenntartani.

(Folytatás a 2. oldalon.)

és 43 millió 114 ezer tonna 
árut szállított. A tervek túl
teljesítését a . Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom tiszte

letére kibontakozott munka
verseny segítette. A  vasút ve
zetői sokat tettek azért, hogy 
javuljanak a dolgozók szociá
lis körülményei. Átadták a 
ferencvárosi munkásszállást, 
továbbá Balassagyarmaton és 
Pusztaszabölcsön is új szociá
lis létesítményt avattak. Do-

Esztergályos tanulók 
szakmai vetélkedőié

JÁSZKI5ÉRI FIATAL JUTOTT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐSE

Országszerte megkezdődtek múlt évhez hasonlóan, most is 
A szakma kiváló tanulója cí- a jászkxséri MÁV Építőgép ja
mért folyó megyei versenyek, vitó Üzemben rendezték meg.

A Szolnok megyei esztergá
lyos tanulók versenyét, az el-

A VASÚT FEBRUÁIM~TELJESÍTlHÍNYE t

25 millió 419 ezer utas 
és 9 millió 793 ezer tonna áru

A vasút februárban 25 mil
lió 419 ezer utast szállított, 
amely a bázisidőszakhoz viszo
nyítva 98,9, a tervhez pedig 
100 százalékos teljesítésnek fe
led meg. A késetten közleke
dett személyszállító vonatok 
részaránya kismértékben ja
vult Ugyancsak kismértékű 
Javulást mutat a személyszál -

litó vonatok menetrend 
rinti közlekedése is.

sze-

A vasút áruszállítási tel
jesítménye februárban 9 
millió 793 ezer tonna volt* 
amely az elmúlt év ha
sonló időszakához képest 
992 a tervhez viszonyítva 
pedig 97,8 százalékos telje

sítést Jelent.

NYÍREGYHÁZI FELAJÁNLÁSOK

Csatlakozott 
a csomópont

Brigádonként mérték h í a tennivcbkat
Nyíregyháza vasúti csomó- és legyártják a Nyíregyháza—

pont 75 szocialista brigádja 
egyem bérként csatlakozott a 
Láng-gyári felhíváshoz. Már

as Idei felajánlásokat Is 
elkészítették.

Az állomásfőnökség dolgo
zóinak vállalásában első ie- 
lyen szerepe! a személyszállí
tás színvonalának emelése. 
Ezenbelül

célul tűzték ki a menet
rend 96,3 százalékos be
tartását, az utaskiszolgá
lás panaszmentességét, a 
várótermek, illetve a pá
lyaudvar tisztántartását.

A szocialista brigádok 4000 
óra társadalmi munkát végez
tek.

A vitlamosvonal-felügyelő-

Hajdúhadház közötti felsőve- 
zeték korszerűtísétéhez szük
séges anyagokat 

A szertárfőnökség 82 dolgo
zójának vállalása a készlet- 
gazdálkodás ésszerűsítésére, a 
szolgálati helyek jobb anyag- 
ellátására irányuk

Az önköltséget mintegy 
5 -6  százalékkal kívánják 

csökkenteni.
A pályafenntartási főnök

ségnél 19 brigád 204 tagja .ál- 
lalkozott a múlt évi, felemelt 
feladatok túlszárnyalására.

Mind a 19 pályafenntar
tási brigád konkrét fel

ajánlást tett
Elhatározta k, hogy újítási Ja-

ség dolgozóinak felajánlása vasiatokkal, terven felül! talp
magába fog'alj a a vontatási facserékkel, használt vasbe- 
főnökségen felszerelésre kerü- tónál jak begyűjtésével segítik 
lő 60 tonnás emelőszerkezet elő az ide! terv teljesítését 
villamossági tervének elkészí- ö t  kommunista szombat meg- 
tését és beszerelését tartásával biztosítják a fel-

Felújítanak öt ..tornyos** ajánlott több száz óra társa- 
szerelőkocsit, dalmi munka elvégzésétw

Mintegy 4,8 százalékkal csök
kent az import- és a trainzit- 
küldemónyefe mennyisége is. A 
fontosabb árucikkek közül a 
kőküldemény ék mennyisége
24,8 százalékkal emelke
dett. Hasonló arányú volt a 
cement-, illetve a műtrágya- 
Bzá,,lítás. Említést érdemel a 
tégla, a cserép, a mész, és a 
tűzifa előszáJilítás eredménye. 
A  feladott szén, kavics és ce
mentgyártmányok mennyisége 
nem érte el a bázisidőszak 
szintjét

Kismértékben javult a ké
setten közlekedett teher vona
tok részaránya. Februárban 
csökkentek a szállítási igények, 
amit bizonyít a lti nem állított 
kocsik száma is.

A fontosabb műszaki-gazda
sági mutatók közül említést 
érdemel a statikus terhelés 2,2 
százalékos növekedése. 1.8 szá
zalékkal emelkedett a teherko
csik átlagos fordulóideje.

Továbbra b  kedvezőtlen 
az idegen kocsik tartózko
dása a MÁV hálózatán, 
amely a kocsiforduló Idő
höz hasonlóan ugyancsak 
azonos arányú emelkedést 

mutat.

Kedvezőtlen a mozdonyok 
fajlagos kihasználása is. Az 
egy tehervonati gőzmozdony 
napi átlagos teljesítménye a 
bázisidőszakhoz mérten 98.7 
villamosmozdonyoknál 98.9 
dízelmozdonyoknál pedig 95,7 
százalék.

Márciusban számítani le
het az áruszállítási igények 

fokozódására.

Az időjárás javulása, a ne
gyedév utolsó hőnapja kedve
ző feltételeket teremt erre. A 
szállítási Igények kie’ égftése 
azért fontos, meri hatására je
lentőben csökken4 h«*tők az őszi 
csúcsforgalom gondjai.

A versenyre 16 tanu'.ó jutott 
eL A versenyzők először elmé
leti tudásukat mérték össze, 
majd az üzem jól felszerelt 
forgácsolj tanműhelyében gya
korlati tudásukról adtak szá
mot. A gyakorlati munkát 
minden versenyző a tanmű
hely korszerű, egyforma telje
sítményű gépeir. készíthette el.

A  megyei verseny első he
lyezettje Pócz Péter, a jászbe
rényi 606. sz. Szakmunkáskép
ző Intézet tanulója lett Má
sodik helyen végzett Szaszkó 
Ferenc, a kunszentmártoni 628. 
sz. Szakmunkáskénző Intézet 
‘anulója, a harmadik helyezést 
Háfra István, a jászberényi 
606. sz. Szakmunkásképző In
tézet tanulója szerezte meg.

Az országos versenyen Szol
nak megyét Pócz Péter fogja 
képviselni.

rogón üzemorvosi rendelőt 
helyeztek üzembe.

Az igazgatóság az elmúlt év
ben súlyos létszámgondokkal 
küzdött. Átcsoportosításokkal 
és jobb munkaszervezéssel 
mégis sikerült a* megnöveke
dett szállítási feladatokat telje
síteni. Az igazgató köszönetét 
mondott azoknak a dolgozók
nak, akik sokszor mostoha kö
rülmények között, távol az 
otthonuktól végezték felelős
ségteljes munkájukat Helyt
állásuk nélkül aligha sikerül
hetett volna teljesíteni a ter
veket.

K  továbbiakban Kiss Károly 
arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az idén még több munka 
vár a vasutasokra. 43,1 millió 
tonna áru elszállítását tervez
ték. de előfordulhat, hogy 44 
millió tonna árut kell majd 
további4ani. Ennek teljesítésé
nek egyik biztosítéka a mun
kaverseny folytatását kezde
ményező brigádok vállalásai
ban rejlik.

Az igazgató beszéde után. 
Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója köszöntötte az ön
nem munkásgyűlés résztve
vőit és áradta Pullai Árpád 
Közlekedés- és ooe4aügyi mi
niszter üdvözletét. Rámutatott 
arra, hogy a vasút az elmúlt 
évi kimagasló szállítási ered
ményét az eszközök jobb ki
használásával és a munka ha- 
téko^ys*'iának növelésével ér
te el. Ehhez iiagyrr. értékben 
hozzájárultak a budapesti 
igazgatóság dolgozói is. A jö- 
¡ vőben — az áruszállítási ter
vek teljesítésén kívül — sokat 
kell tenni azért is. hogv ja
vul ián? k az utazási körülmé
nyek. A budapesti ná’ yaudva
rok nagy forgalmat bonyolíta
nak le. Arra is kell ügyeim, 
hogy a szemé'vvonatok a pon
tos indulás után a menetrend
ben jelzett időre érkezzenek 
az állomásokra. A közvéle
mény ugvarns ennek alánján 

j  minősíti a vasutasok munká
ját^ A MAV-nál dolgozó száz
ezer törzsgárdatag sokat tehet 
| ennek érdekében.

A Vasutasok Szakszervezete 
kénv*seletében Kajcsa József 
gratulált a  budarrestF Igazga
tóság dolgozóiak imuikasike- 
réhez, majd Szűcs Zoltán ve- 
zérigaz<?afcval együtt áfadta a 
vörös vándorzá ót Kiss Ká- 

| roly igazgatónak és dr. Szabó 
Miklósnak, a területi bizott
ság titkárának. Ezután a 
zászlót őrző miskolci igazgató
ság nevében Gál Sándor igaz
gatóhelyettes gratulált a bu
dapestieknek. majd sor került 
a kitüntetések és jutalmak át
adására. A munkaversenyben 
élenjáró dolgozók 3 millió 
800 ezer forint jutalmat kap
tak. kétszázan pedig Kiváló 
Dolgozó kitüntetésben része
sültek.

K. L.

Szavak hitele a tett
NÉVADÓJÁRA EMLÉKEZETT A LANDLER BRIGÁD

A  nagykanizsai vontatási fő
nökségnél Landler Jenő nevét 
viseli az utazó személyzet 
egyik szocialista brigádja. A 
névadó halálának 50. évfor
dulója alkalmából külön tár
sadalmi munkát kértek a bri
gád tagjai a szolgálati hely 
gazdasági vezetőségétől. Pipus 
György vontatási főnök a 
424—134 számú mozdony idő
szakos javításával bízta még 
a Landler Jenő brigádot, kü
lönös tekintettel a gőzösök 
javításánál lévő létszámhiány
ra, s  a munka elvégzésének 
napjaként február 25-ét Jelöl
te meg.

A brigád tíz mozdonyveze
tője reggel 7 órakor pontosan

jelentkezett az önkéntes tár
sadalmi munkára. Az egész
napos műszakban kiszerelték 
a vontató jármű mindkét ol
dali dugattyúját és a kereszt
fejeket. A szükséges munkák 
elvégzésén kívül a vezetőállás 
és a hosszkazán armatúráit is 
rendbehozták. Ezzel a moz
dony időszakos vizsgájának át
futási idejét két nappal rövi
dítették meg.

A munka befejezése után 
ünnepi gyűlést tartott a Land
ler brigád, amelyen Arany 
József brigádtag emlékeztetett 
a névadó munkásságára és el
évülhetetlen érdemeire.

Újításból milliók
E ls ő  h e ly e n  a  fe h é rv á r i já rm ű ja v ító

A járműjavító üzemek 1977- 
ben 2210 újítás] javaslatot 
nyújtották be. amelyből 1064 
került elfogadásra. Tavaly a 
hasznosított javaslatokból 
több mint 40 millió forint 
megtakarítás származott. Ez 
14 millió forinttal több az elő
ző éviné L

A közelmúltban értékelték 
az üzemek közötti újítási ver
seny 1977. második félévi 
eredményét. Ennek aleoián el
ső a székesfehérvári iárműja- 
vító. 2. a szombathelyi. 3. a 
Landler 4. az Északi. 5. a 
miskolci. 6 a debreceni. 7. a 

p nedíg a szolnoki 
járműjavító üzem.
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Teljesítették küldetésüket
(Folytatás az 1. oldalról)

Csak két megoldás jöhet szó
ba: a műszaki fejlesztés és a 
munkaszervezés. A  legfonto
sabb feladatok egyike most a 
rendezőpályaudvarok korsze
rűsítése

A  továbbiakban rámutatott, 
hogy az egyenetlenül jelentke
ző szállítási igény nehezíti a 
vasutasok munkáját, de a 
MÁV-nak Is jobban kell al
kalmazkodni a népgazdaság
hoz. ösztönözni kell a hétvé
gi'rakodásokat, az előszállítást, 
hogy kevesebb legyen a torló
dás. Jó kezdeményezésnek tar
tottá tavaly az SZMT-kel való 
kapcsolat felvételét a szállítás 
segítése érdekében. A  balese
tekkel kapcsolatban elmondot
ta, hogy az eddiginél hatéko
nyabb intézkedésekre van 
szükség. Ugyancsak többet 
kell törődni a területen levő 
600 csökkent munkaképességű 
dolgozó érdekeivel is mert 
foglalkoztatásuk egyelőre nincs

a biztonsági öv, pedig ennek 
használata alapvető munkavé
delmi előírás.

ELSŐ

A  BIZTONSÁGI
Felszólalt a vitában Gulyás 

János vezérigazgató-helyettes 
is. Elmondotta többek között, 
hogy a MÁV a jövőben csök
kenteni akarja a  korszerűtlen 
laktanyák számát Olyan fúr- 
dulókat kell kidolgozni, hogy 
a dolgozók ne kényszerüljenek 
laktanyai tartózkodásra.
Augusztus végéig elkészítik a 
személyzetváltás új rendjét.

A  munkavédelmi és szociális 
beruházásokról szólva leszö
gezte, hogy a sorrendet a vas- 
útbiztonsági szempontok hatá
rozzák meg. Elsősorban tehát 
pályakorszerűsítésre biztosító- 
berendezések és szociális léte
sítmények építésére, az élő
munkát kiváltó gépek beszer

zésére fordítják a legtöbb 
pénzt.'Ez utóbbira azért is 
nagy szükség van, mert a 
vasúton 2400-zal kevesebb á 
dolgozó mint tavaly volt.

—  A  küldöttek hozzáértéssel, 
felelősséggel szólaltak fel — 
folytatta a vezérigazgató-he
lyettes. — Mindenki a saját 
munkaterületén teljesítse köte
lességét! Ezért cselekedtek he
lyesen a küldöttek, amikor 
nem általában, hanem a konk
rét, helyi gondokról tájékoz
tatták az együttes ülés részt
vevőit. Visszatérve a szolgálati 
helyekre, számoljanak be ta
pasztalataikról, az ülés alkotó 
légköréről, az érvekről és el
lenérvekről. Küldetésük csak 
így lehet igazán eredményes.

A budapesti területi tanács 
és az igazgatóság bizalmi
küldötteinek együttes ülése 
Kiss Károly igazgató, illetve 
dr. Szabó Miklós tb-titkár zár
szavával ért végett.

K. S.

Áthaladt 
a V  11 -staféta
*A MÁV Dunakeszi Jármű

javító 12 KISZ-szervézetében 
362 fiatal végez aktív társa
dalmi tevékenységet. A KISZ 
Központi Bizottságának ván
dor zászlajával és a KISZ Ér
demrenddel kitüntetett üzemi 
KlSZ-bizottság eredményes 
politikai munkával, az irányí
tó pártszervezetek aktív tá
mogatásával élen járt az Ed
zett Ifjúságért mozgalom 
pontszerző versenyeiben, a 
tömegsport versenyeken is. A 
múlt hónap végén, ezeknek az 
eredményeknek a birtokában, 
vetélkedővel egybekötött ün
nepségen fogadták <r városba 
érkező VIT-stafétát.

Most fejeződtek be az alap- 
szervezeti vezetőségválasztá
sok, s e kiemelt politikai erő
próbán is magas szintű agitá- 
ciós munkával alapozták meg 
az új mozgalmi év célkitűzé
seit a járműjavító fiataljai.

biztosítva,
A kollektív szerződésről 

szólva megjegyezte, hogy az 
jól szolgálja a dolgozók érde
keit, a végrehajtásba azonban 
gyakran hiba csúszik* Húszéves a szimfonikus zenekar

t í i z  h o r d to z ó i
kertekben már friss földszagot hordoz a szél, a jfáji 
kon kipattantak a rügyek, nyílnak a hóvirágok. Ez 

már a tavasz üzenete. A természet ébredésén kívül 
azonban a tavasz mást is üzen nekünk. Történelmünk 
márciusi naptára ennél többre emlékeztet. 1848. már
cius I5. Pesti forradalom, márciusi ifjak! Munkásnera- 
zedékek. sora őrizte izzó tűzetek, ébren tartva a nép 
szabadságvágyát, hogy apáról fiúra, unokákra szálljon.

p e t ö f i , Vasvári, Irinyi,* Jókai. Pálffy, Táncsics — so
rolhatnánk tovább a neveket, a tűz hordozóit. A 

főhajtást, tisztelgést látványosság nélkül tesszük. Ügy, 
ahogy ezt a hazai földet, ezt az el nem cserélhető 
egyetlen otthont tiszteljük, bizonyítható cselekedettel, 
jövőt építő hittel.
« « a gyár állampolgárok, munkások, parasztok, tiszt* 

ségviselők, művészek, agitátorok ápolták, hirdet
ték évtizedeken át a márciusi ifjak példáját. Emlékü
ket hozzájuk méltó utódok őrzik tovább . . .

V.______ _______ §1

A nyugdíjasok megbecsüléséről

BIZALMIAK 1 
KERESTETNEK

KÖZÖS GONDOK
A vitában elsőként szólalt 

fel Huszka Sándor, a székes- 
fehérvári vontatási főnökség 
bizalmijainak küldötte. Felszó
lította a vasút gazdasági veze
tőit, hogy az eddiginél hatéko
nyabban tárják fel a belső tar
talékokat. Átcsoportosítások
kal, a munkaidőalap jobb ki
használásával és az állásidők 
csökkentésével is igyekezzenek 
visszaszorítani a helyenkénti 
létszámhiányból eredő többlet- 
terhelést Kirívó példaként 
említette, hogy február 17-én 
18 órától 24 óráig ácsorgóit egy 
tehervonat Dinnyésen. A  bi
zalmi küldött nem értett egyet 
a szocialista brigádok jutalma
zására szánt keretösszeg el
osztásával. Ezek ugyanis nem 
arányosaik, nem igazodnak a 
létszámhoz, így az egyik szol
gálati helyen átlag 120, másutt 
310 forint jut egy-egy brigád
ra.

Harsányt Tiborné, a Nyugati 
pályaudvar dolgozóinak szociá
lis helyzetét ismertette, és 
gyors intézkedést kért az üze
mi étkeztetés biztosítására az 
átépítés1 idején is. Öltöző, mos
dó, pihenőhelyiség sincs aZ 
itt 'dolgozó vasutasoknak. A  
vonatkísérő-laktanya korsze
rűtlen, a raktár balesetveszé
lyes. A tervezőknek ezekre is 
kellett volna gondolni.

Gazsi András Ferencváros 
állpmás főbizalmija kifogásolta 
többek' között, hogy a tolató
személyzet teljesítménytől füg
gő premizálását „alapbéresí- 
tették” . Ez nem ösztönöz a 
jobb munkára. Szóvá tette a 
tehervonatok rendszertelen 
közlekedtetését is. Néha a gép 
hiányzik máskor pedig az in
duló vonat.

A  tanácskozáson szót kért" 
Gál László, a SZOT főtitkár- 
helyettese is. A SZOT-titkár- 
ság nevében üdvözölte az 
együttes ülés résztvevőit, és 
gratulált a Vörös Vándorzászló 
elnyeréséhez, a budapesti 
igazgatóság dolgozóinak. Elis
merését fejezte ki a  bizal
miaknak azért, hogy nem sze
mélyes véleményüket, hanem 
választóik állásfoglalását tol
mácsolják. Arra biztatta a 
megjelenteket, hogy a szolgá
lati helyeken vitassák meg az 
itt hallottakat, ne titkoljanak 
el semmit, mert csak így le
het ¡gazán demokratikus a 
döntés.

Papp Gusztáv; a Landler 
villamos vonalfelügyelőség bi- 
zalmia a szolgálati helyén ta
pasztalt gondokról beszélt. A 
szerelők évtizedes panasza a 
munkahelyre történő kiutazás. 
Olyan gépkocsikra lenne szük
ség, amelyen 8—10 dolgozó 
utazhatna a szerelés színhe
lyére. Rosszak a szociális kö
rülmények is. Különösen a kő
bányai kirendeltség dolgozói 
várják a munkakörülmények 
javítását. Torbágy és Tatabá
nya állomásokon is hasonló a 
helyzet, nincs készenléti helyi
ség, és hiányzik a női öltöző, 
mosdó. Akadozik a védőkesz
tyű-ellátás is. A szajoli vonal- 
felügyelőségnél például az új- 
felvételes dolgozók hetekig 
nem kapnak védőruhát. Kevés

Fennállásának 20. évfordu
lóját ünnepli a vasutas-szak- 
szervezet központi szimfoni
kus zenekara. Ebből az alka
lomból február 18-án klubes
tet rendeztek a MÁV Vas- 
úttervező Intézet klubtermé
ben. A  baráti találkozón meg
jelentek a zenekar tagjai, ala
pítói és társadalmi vezetői.

Kellner István, a Központi 
Zeneiskola igazgatója üdvözöl
te a vendégeket, és méltatta 
a zenekar két évtizedes tevé
kenységét. Ezután dr. Hamari

Tizenötezer nyugat-magyar
országi vasutas képviseletében 
február 24-én tartották első 
együttes ülésüket a szombat- 
helyi járműjavítóban, a szom
bathelyi területi tanács tagjai, 
és a szogálati helyek bizalmi 
küldöttei. Megjelent a tanács
kozáson dr. Sáli Ferenc, a 
SZOT Elnökségének tagja, 
Kajcsa József, a vasutas-szak
szervezet titkára, Horváth Jó
zsef szmt- ti tikár, Auguszt Já
nos, a területi bizottság titká
ra és dr. Rimóczi László, a 
vezérigazgatóság munkaügyi- 
és szociálpolitikai szakosztá
lyának vezetője.

Az ülés napirendjén szere
pelt többek, között az igazga
tóság elmúlt évi termelési 
eredményeinek értékelése, a 
szociális- és munkavédelmi 
tervek megvitatása, a kollek
tív szerződés 1977. évi végre
hajtása és függelékének 1978. 
évi módosítása. Az ülésen dr. 
Horváth Lajos vasútigazgató 
tartott szóbeli kiegészítőt 
Egyebek között ismertette az 
igazgatóság elmúlt évi ered
ményeit és munkaerőhelyzetét 
Tavaly 176-tal csökkent a lét
szám, ennek ellenére — a ki
bontakozott szocialista mun
kaverseny segítségévéi — tel
jesítették a tervet.

Az igazgató elemezte a gaz
dasági munkát akadályozó 
gondokat is. Ide sorolta a vesz
teségidőket, amelyeket a hely
telen üzemszervezés okozott. A 
szolgálati helyeken sajnos, 
még elég gyakori az ittasság. 
A munkafegyelem megszilár
dításáért sokat tehetnek a szo
cialista brigádok és a bizal
miak.

A kollektív szerződés szabá
lyai tavaly is hasznos eszköz
nek bizonyultak a gazdasági 
feladatok megvalósításában. A 
szerződés függelékei konkré
tabbá tették a helyi feladato
kat és jogokat

A  munkavédelmi és a szo
ciálpolitikai tervek megvalósí
tása tovább javította a vas- 

\ utasok élet- és munkakörül
ményeit. Munkavédelmi fej
lesztésre tavaly 19 millió 39 
ezer forintot fordítottak. A 
munkakörülmények javítására

András, a zenekar alapító 
karmestere köszöntötte a 
résztvevőket. Megemlékezett 
azokról a neves művészekről 
is, akik a zenekar műsorai
ban szerepeltek. Elmondotta, 
hogy az operett és a daliro
dalom remekeit bemutató 
koncerteken többek között Si- 
mándi József, Házy Erzsébet, 
Németh Marika és Takács 
Paula is közreműködött. Szín
vonalas programokkal, bérleti 
hangversenyekkel szórakoztat-

963 ezer forintot használtak 
fel. Egymillió 352 ezer forintot 
költöttek a biztonságos mun
kavégzést segítő rakodóutak 
fejlesztésére. Milliókat költöt
tek ezenkívül étkeztetésre, 
munkásszállásra, egészségügy
re, továbbá gyermekintézmé
nyek és lakások fejlesztésére. 
A  biztosítóberendezések kor
szerűsítésére 62 millió 597 e&er 
forintot fordítottak.

Egyenletesen fejlesztették az 
üzemegészségügyi szolgáltatást 
is. Ennek során átadták Bala- 
tonfüreden a 88 ágyas szívsza
natóriumot, és folyamatban 
van a soproni Üzemorvosi ren
delő korszerűsítése is. Az igaz
gatóság területén 20 üzemor
vosi és 9 fogászati rendelő van. 
A  gyógyászati álló- és fogyó
eszközök értéke több mint 
egymillió forinttal emelkedett 
1976-hoz képest. Sajnos, a bé

ták a zenekedvelő vasutaso
kat. A  sikerekben kiemelkedő 
része volt Pécsi István veze- 
tőkarnagynak.

Az ünnepségen a vasutas- 
szakszervezet elnöksége nevé
ben Krizsán Sándomé, a 
szakszervezet kultúrosztályá- 
nak munkatársa adta át a ju
bileumi kristályvázát. Utána 
a vendégek megtekintették a 
zenekar életét, eredményeit 
bemutató dokumentumkiállí
tást.

tegség miatt a termelésből'ki- 
esett munkanapok száma 
mintegy 20 ezerrel volt több. 
mint 1976-ban.

A tanácskozáson felhívták a 
figyelmet arra, hogy a jövő
ben még többet kell törődni a 
belső tartalékok feltárásával, 
a  hatékonyság növelésének le
hetőségeivel. Csökkenteni kell 
a veszteségidőket, és meg kell 
akadályozni a fegyelmezetlen
séget, a tárgyi és személyi bal
eseteket. Meg kell teremteni 
a szakszervezet jog-  és hatás
körének gyakorlásához szüksé
ges feltételeket. Célszerű len* 
ne szigorúbban ellenőrizni a 
biztonságtechnikai előírások 
betartását is. *

A vitában 15 küldött szólalt 
fel, tolmácsolva a szolgálati 
helyek dolgozóinak vélemé
nyét és javaslatait

A vasutas-szakszervezet
központi vezetősége mellett 13 
tagú nyugdíjas-szakbizottság 
tevékenykedik. Múlt évi mun
kájáról, az elért eredmények
ről és a meglévő gondokról a 
közelmúltban tartott szakbi
zottsági értekezleten számolt 
be Pintér Lajos nyugdíjas, a 
bizottság elnöke.

Többek között szóba került, 
hogy az idős, immár megérde
melt pihenésüket töltő, vagy a 
népgazdasági, illetve a társa
dalmi feladatokat még tevő
legesen végző nyugdíjas szak- 
szervezeti tagok sokkal keve
sebbet tudnak az érdekükben 
kifejtett erőfeszítésekről, mint 
amennyi értük valóban törté
nik. Nem kielégítő ugyanis a 
tájékoztatás, a propaganda. 
Ennek megváltoztatására a 
szakbizottság tervezi egy egy
séges tájékoztató kiadását, 
amely bőségesen tartalmazza 
majd a tagságot érdeklő ada
tokat.

Jobb tájékoztatást!
Hasonló gond, hogy a közép

szerveknél működő nyugdíjas- 
bizottsági elnökök, főbizal
miak, illetve bizalmiak egy ré
sze nem áll hivatása magas
latán. Több leváltásra, a tag
ság részéről történt visszahí
vásra is sor került már emiatt, 
csakhogy nem könnyű kérdés 
ez, főként ahol kevés a vállal
kozó a sok feladattal járó tár
sadalmi munkára.

Az eredmények így is szá
mottevőek. Ugrásszerűen ja
vult a nyugdíjasok kulturális 
igényeinek' kielégítése, ahol 
megfelelő művelődési intéz
mények állnak rendelkezésre.

A legtöbb helyen jól sikerű] 
tek a nyugdíjastalálkozá 
amelyek általában tükrözik! 
munkában megfáradt embere 
megbecsülését Központi ti 
mogatás révén, de az alapszel 

' vezetek kezdeményezésére ti 
valy mintegy 1600 aktívisj 
részesült díjtalan és igen szflj 
vonalas jutalomkirándulásbd

N e maradjanak j 
m agukra...

A tartós betegség, mag| 
életkor vagy az elhagyatotts] 
folytán rászoruló 'nyugdíjasa 
körében mindjobban érezheti 
vé válik a szocialista brigádéi 
segítő tevékenysége. A  száj 
bizottság tavaly 139 olyan esi 
tét tartott nyilván, amelybe 
a brigádok közbenjárása, köl 
reműködése oldott meg nehj 
problémákat Ez a tendená 
egyre inkább tapasztalható1 
nőbizottságok, a helyi vörői 
keresztes szervezetek és a u 
nácsok tevékenységében i*. i

Fontos feladat a nyugdíja 
bizottsági elnökök, főbiza 
miak oktatása, illetve megh 
vasa a középszervek értek© 
leteire. Ebben különöse 
debreceni területi bízottáj 
jár elöl jó példával: 1977-be 
négyszer hívták össze az éi 
dekelteket Az így adott tiÉ 
kozta tás kedvezően érezte 
hatását az alapszervezetekn 
végzett munkában is. Dicsén 
tes ezenkívül a budapesti U 
rületi bizottság új rendszeri 
Itt — figyelembevéve az ah 
tivisták magas számát - 
14—16 fős csoportok réás§| 
tartanak tájékoztató érteraH 
teket. Zánkán, egyhetes bem 
lakásos tanfolyamon tavaly] 
100 elnök, illetve főbizaUi 
vett részt

A veteránok megbecsülése*;] 
velük való foglalkozás, törő 
dés: munkaterv szerint törté 
nik. A SZOT róluk szeméi 
szerinti nyilvántartást kéí 
nyilvánvaló céllal: a fokozd 
tabb megbecsülés szándékává 
A nyugdíjas vasutasok hely 
zetét szakszervezetünk .elnök 
sége az 1977. októberi üléséi 
mélyrehatóan elemezte. Töbl 
határozat született a problél 
mák megoldására. Az Idei fel 
adatok elsősorban ebből adód 
nak.

Bevétel és kiadás?
A nyugdíjasok iránti segítő* 

készség megnyilvánul abbsa 
is, hogy a tagdíjakból befolyj 
évj 2 millió ÍQO ezer forinttal 
szemben csaknem 4 millió fa* 
rint került kifizetésre segélyek 
és egyéb juttatások formájá
ban. Ezenkívül a félszázalékos1 
önkéntes támogatási alapból 
mintegy 8 millió forint keriüti 
vissza különféle címen 1 
nyugdíjasokhoz.

A vasutas-szakszervezet; éz-3 
Irányú támogatása egyedüUŐfils 
a szakmai szervezeteknél.

Tanácskozás Szombathelyen
A bizalmiak és a brigádok sokat tehetnek 

a munkafegyelem megszilárdításáért

Sz. T.

Félidőben a politikai oktatásról

Bodor Ferenc, Sze
ged állomás sáb-tit*- 
kára a legilletékesebb 
arra, hogy véleményt 
mondjon az idei ok
tatási évről, amelynek 
a félidején már túl
jutottunk.

— Lassan már har
minc esztendeje, hogy 
a MÁV-nál, illetve 
Szeged állomáson

dolgozom — szól az 
szb-ti.tkár. — Így ta
pasztalaiból jelenthe
tem ki, hogy az okta
tási év előkészítése, 
megszervezése még 
soha nem sikerült 
olyan jól, mint most. 
Szerintem ez elsősor
ban a főbizalmiak és 
a bizalmiak érdeme, 
hiszen már az előké
szítés időszakában lá
zas izgalommal hoz
ták dolgozótársaiktól 
a jobbnál jobb ötle
teket, javaslatokat, 
ami elősegítette a 
SZOT, a központi ve
zetőség és a területi 
bizottság útmutatá
sainak érvényesülé
sét ,

Az állomási szb-hez 
tartozó mintegy 800 
dolgozóból 330 jár 
szakszervezeti politi
kai oktatásra. Két 
szemináriuma témát 
— a társadalmunk

és a munkahelyi élet 
időszerű kérdéseit — 
vitatják meg 18 cso
portban. A  világpoli
tikai előadássorozatot 
megszüntették, mivel 
erre nem volt jelent
kező. A  magasabb 
igényű és képzettségű 
hallgatóikat — a párt
szervezettel történt 
egyeztetés után -r- a 
nyolc pártszeminá
rium valamelyikére 
irányították, ezenkí
vül három szeminá
riumot a KlSZ-szer- 
vezet indított.

—  A szakszervezeti 
bizottság irányításá
val működő politikai 
oktatásnak ki a fele
lőse? — kérdezem.

— Dávid László vo
natvezető. Igen nagy 
hozzáértéssel és kellő 
ambícióval látja el 
feladatát S feltétle
nül ide* kívánkozik 
Szüc$ Imre vezető

propagandista dicsé
rete is, aki jelenleg 
a szegedi igazgatósá
gon dolgozik, de ko
rábban hosszú időn 
át vonatkísérőink ve
zénylőt isztje volt. 
Utódja, Tóth József 
vezénylőtiszt, vala
mint Soha János fő
bizalmi ugyancsak 
derekas munkát végez 
az oktatás színvona
lának emeléséért. A 
kisebb szolgálati he
lyek propagandistái 
közül a kiskundo- 
rozsmai csoport veze
tői: Szabó Ferenc és 
Papp József érdemel
nek külön említést.

Ezek után remél
hető. hogy a most, év 
közben hallott elis
merés az oktatási év 
befejeztével még in
dokoltabb lesz. Addig 
is: — Jó tanulást!

Kesztyűs Ferenc
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KgozóL A szállítások egyen- 
jtesebbé téte’ e érdekében ta-
W  J L J állűlatt£ \  tkö*öl tek bővitésánék^’ és a szállítási szerződést. Siker-1
1 zárult a hétvégi szállítá-

Gellért József

Átadták az oklevelet Szegeden
EGYMILLIÓ FORINT JUTALMAT KAPTAK A MUNKAVERSENY ÉLENJÁRÓI

A szegedi vasűtigazgatóság 
blgozóinak elmúlt évi jó 
{unkáját oklevéllel ismerte el 

MÁV vezérigazgatója és a 
asutasok Szakszervezetének 
nöksége. A_ átadási ünnep
ijei február 35-én tartották 
egeden, a vasutas művelő
di házban.

Túlicljesüették a tervet
0

Ácsai Mihály, a területi bi- 
Ittság titkára köszöntötte az 
pzgatóság dolgozóit és a 
fendégeket, köztük Koszorús 
erencet, a vasutas-szakszer- 
fezet főtitkárát, Gulyás János
péri^ázgatórhelyettest, Má- _______________ _ _ _ _ _ _
bi Istvánt, az MSZMP Koszorús Ferenc főtitkár és Gulyás János vezérigazgató-he- 
pongrád megyei bizottságé- lycttes átadja az oklevelet Lovász Lázár igazgatónak és Ácsai 
kk tagját, Berta Istvánt, az Mihály tb-titkáruak
iSZMP szegedi városi bízott- (Nagy József felvétele)
K n^ v á r ^ f  rtaná^áfhíökhe- millió utas kényelmes, pontos vözletét tolmácsolta, majd Gu- FJ? a városi ta ács e n k e biztonságos utazásáról kell lyás János vezérigazgató-he- 
etteset. gondoskodniok, miközben 10,8 lyettes a vasút eredményeinek
|A megnyitó után Lovász La- tonna áru vár további-  méltatása mellett elismeréssel
tr iQ ^UtÍg^Zga ° ^ r Í  07 tásra. A terv teljesítése érdé- szólt a szegedi igazgatóság 
r ,  * * , n,,arol’_ ^ Kfr  kében már az év első napjai- munkájáról. Ezt követően Gu-
r « , . tennivalódról. íopDeK ban megtették az intézkedést: lyás János és Koszorús Ferenc 
pzott elmondotta, hogy ta- ^  vállalattal kötöttek elöszál- átadták a jubileumi munka- 

a tervezettnél többet 10 utásra és 50 vállalattal előre-  versenyben elért eredmények
Ki?. ezeT hozott szállításra szerződésit. A e’ ismerését kifejező oklevél ki-
‘állítottak el az igazgatóság tervs2etf. áruforga!omban je- tüntetést Lovász Lázárnak és

lentős szerepet szánnak a kor- Ácsai Mihálynak, ötven vas- 
szerf. fuvarozási módszerek utas Kiváló dolgozó kitünte- 

rakodások télben részesült és az élenjá- 
gépesítésének. rók között több mint egymil-

----- .^77^7— i  ® Az ünnepségen felszólaló lió forint jutalmat osztottakk fokozására indítót rakó- Koszorú> Ferenc a vasutas_ szét.|------ H
!  -is: g l  Központi s2akszervezet elnökségének üd-állítási Tanács által mégha- _______  ___________

Irozott cé'kitűzéseket az őszi 
Irgalom időszakában az igaz- 
itóság területén havonta 5—8 
lázai ékkai tű1teljesítették. 
ívűit a vállalatok rakodási 
Iszsége.
Sok vállalat példamutatóan 
ljesítette rakodási kötelezett- 
gét, annak ellenére, I.ogyl 
iámos nehézség adódott. Kü-I 
nősen az őszi forgalom idő
kában okozott gondot a cu-

Iirrépa, a gabona és a külön- 
le, export termékek elszállt
ához szükséges kocsiigénvek 
elégítése. Végül is sikerült a 
ívet túlteljesíteni.

Érvényesült a hálózati érdek
Kiskunfélegyháza, Kiskun- 
%ias és Kecs.zemét állomások 
Tadatai nőttek a legnagyobb 
értékben. Az átlagosnál jó- 
il több vonatót kellett közle- 
idtetniök, és több kocsit meg
idézniük. A forgalomszervező 
tézkedések hatására azonban 
ívultak a legfontosabb mú
ltúk: így a teherkocsik stati- 
us terhelése, a kocsiforduló 
lő csökentése, a tehervona- 
>k átlagos terhelése. A kon- 
nerekben elszállított áruk 
■snnyisége 57 százalékkal, az 
áhy- és közvetlen vonatok 
•utonna-kilométer aránya pe- 
g két százalékkal növekedett.
. vasűtigazgatóság egész te- 
iletén fegyelmezetlen vég- 
íhajtották a vasúthá’ózat ér
ékéit szolgáló központi ren- 
■»lkezéseket. Munkaerővel is 
igítették a záhonyi rakod ásó
it, a budapesti pályaudva
rra  folyamatosan 80—90 dől-\ 
ozót rendeltek ki. Ezenkívül 
z áruknak a dombóvár—kis- 
unhalas—szolnoki vonalra
írelésével a fővárosi állomá- 
pk túlzsúfoltságát enyhítették 
í szemé’yszáltítás menetrend- 
zerűsége és kultúráltsága 
einfén javult. Kiemelt fel- 
datként kezelték a vonalkor- 
zerűsítési program megváló- 
Uását is.
A dolgozókról való gondos- 

odásra utal a bérszínvonal 
tlag 6,5 százalékos emelkedé- 
e, a kifizetett teliesítmény- 
rémiumok és különféle jutal- 
jiak növekedése és a szociál- 
•olitikai fela tatok végrehai- 
Isát szolgáló intézkedések 
ttegválósítása.
Az Igazgatóság dolgozóinak 

Imúlt évi munkáját kedve
sen befolyásolta a Nagy Ok
ibe ri Szocialista Forradalom 
0. évfordulója tiszteletére ki- 
ontakozott munkaverseny- 
iozga’ om. A tervek Számszerű 
eljesí*ésén túl a dolgozók 
|óndóIkodását és tudatformá- 
ását is elősegítette.

VO NTATÁSIAK RÁKOSON

Mostoha körülmények között 
küzdöttek a vándorzászlóért

Egy főnökség a budapesti igazgatóság szcigá'.ati helyei közül

Ütött-kopott emeletes ház 
Rákoson a vontatási főnökség 
központi épülete. Meglátszik 
rajta az idő múlása. Szeren
csére belül tűrhetően karban
tartják. Az irodák, öltözők 
eléggé szűkösek, de ezen alig
ha lehet változtatni, mivel az 
emeleten és a földszint nagy 
részén vasutaslakások vannak 
évtizedek óta.

A főnökségnek korábban 
művelődési háza is volt a 
szomszédos telepen, de azt az 
épületet süllyedése miatt pár 
éve életveszélyesnek nyilvání
tották és lebontásra ítélték. 
Egyszer már el is kezdték a 
ledöntését, de abbahagyták. 
Azó*a lezárva áll. Az utazó 
személyzet ottani helyisége 
megszűnt. így a mozdonyveze
tőknek nincs várakozó, pihe
nő helyük- Igaz. a szolgálati 
idő, a forda jellege időközben 
megváltozott, s az emberek 
beérik azzal, hogy ruhájukat a 
gépen tartják. Ott öltöznek át, 
és lavórban mosdanak.

Utánpótlás nélkül
A kocsivizsgálóknak, a ko

csijavító műhely dolgozóinak 
és a dízelszerelőknek egyaránt

Éj feladatok
Az idei feladatokról szólva 

Á>*ász T ' ír  vasútigazgató el
mondotta. hogy a szeged’ 
gazgatóság dolgozóinak 22£

HOGYAN CSINÁLJUK?

F e g y e l e m  és d e m o k r á c ia  
R á k o s p a l o t a - U j  p e s te n

A  szakszervezeti bizottság és nyakos üvegék vannak. Hogy Rákospalota-Űjpest, mint a 
a bizalmiak együttes ülése be*- kisebb legyen a csábítás, vagy- legtöbb budapesti állomás 
fejézéséhez közeledett, amikor is, hogy ne engedjünk vasutas munkaerőgondokkal küzd. En- 
a meghívott állomásfőnök dolgozót megtévedni, ellenőrző k kövpfckprtéhpn gyakran fe 
megragadta az alkalmat: fel- brigádok alakítását határoztuk “ V “ t a  S  > 
kerte a jelenlevő bizalmiakat, el. Ezek a társadalmi munká- 
hogy legyenek jelen a pré-. bán, alkalomszerűen összeálló, 
mium elosztásánál is. A  négy három-négy tagú csoportok 
bizalmi és helyetteseik a főbl- felderítik a hiányosságokat, s 
zalmival együtt tettek eleget megelőzik az esetleges bűncse- 
a kérésnek. lekményeket. A kocsizírak ke

zelésénél, a tolatásnál, az ipar*
Tifut nhsw a r o w in t  telepi kiszolgáló menet közle-m unKa szerm i kedésénél igen hasznos ez a

A  munkahelyi demokrácia, társadalmi segítség, s nem nél • 
amelyről mostanában sok szó kulozheto akkor sem, ha f«*- újpest állomás dolgozói elin
esik, a gyakorlatban ts érez- ^ " £ 1  fon! ezen az úton.hetővé vált. Valóságos „pénz- rnegertetm az önbecsülés fon . . .

Pclsoczy István

munka. Ám a jő munkahely 
légkör és az üzemi demokrácia 
érvényesítése — a különöcen 
fogékony, fiatal vasutasok be
vonásával — elősegíti e gon
dok megoldását.

Az üzemi demokráciát is ta
nulni kell. De Rákospalota—

megértetni az önbecsülés fon 
elosztó értekezlet** színhelye tosságát. 
lett a főnöki iroda. Mindenki 
hozzászólt. A  magas érzelmi 
hőfokon zailó vitában, ha va
laki személyes indítékból kí
vánt többet vagy kevesebbet 
adni valakinek, mint ameny- 
nyit megérdemelt, a többiek 
nyomós érvekkel helyreigazí
tották. Maradt az egyetlen 
igazságos, a munka szerinti 
értékelés.

A szocialista brigád vezetők 
véleményét is gyakran kikéri 
az állomásfőnöl;. A prémium 
szétosztásánál érvényesül az 
álláspontjuk. Esetről esetre 
más brigádvezetőt hívnak meg 
az állomás politikai, gazdasá
gi vezetőinek tanácskozásaira.
Igv a dolgozók jelentős cso
portja vesz részt a munka ér
tékelésében és meghatározásá
ban. Ez pedig megalapozatlan
ná tesz minden olyan gyanút, 
amely szerint a ..klikkérdekek” 
érvényesülhetnek

Elkerült csapdák
A  gazdasági vezetés nem ér

zi jogai csorbítását, inkább az 
egyszemélyi felelősség köny- 
nyebb érvényesítési lehetőségét 
ismeri fel a kialakult helyzet
ben. Mészáros Lajos főfelügye
lő, állomásfőnök tréfásan 
mondja:

— így nem engem szidnak 
egyedül. . .

Gond persze így is van. 
jócskán. Sokak szerint bűnre 
csábító „csapdáknak”  tekint
hetők a Délker Vállalat italos, 
cigarettás vagoniai. mert nehéz 
«Henállni a kísértésnek, ha a 
kinyitott vagonban sörös-, ka-

p

MÁV—Volán-program
évA budapesti igazgatóságon A munkát várhatóan ez 

tanácskozást tartottak a vasút májusában fejezik be. 
és a Volán-vállalatok képvi- Az igazgató tájékoztatóját 
selői. A  tanácskozásnak az vita követte. Paisch Nándor, el 
volt a célja, hogy a két lég- Pest megyei Volán igazgatója 
nagyobb szállító vállalat érté- Vá?  v^útállomásma-
sy* * L ™ r K S 2Mt fe megba^élje lde> tét- úti teher pályaudvar

raktárának bővítését.adatokat.
Kiss Károly vasútigazgaftó 

elmondta, hogy az igazgatóság 
területén 1100 vállalat rako
dik. A Volán dolgozód 45 vas
útállomáson furvaroznak, il
letve 31 helyen továbbítanak 
darabárut

Az elmúlt évben m rakodási 
alapból több mint 33 millió

Fuglovich Rezső, a Heves 
megyei Volán igazgatóhelyet
tese elmondta, hogy Hatvan 
állomás teherforgalma egye
netlen. Előfordul, hogy na
ponta csak 6—7 kocsi érkezik. 
A  vállalatok még így sincse
nek felkészülve a fogadásra. 
A  Volánnál is kevés a mun-

forintot költött az igazgatóság icaerő, s rosszak a munkakö- 
rakodógépek vásárlására. Eb- rülmények. A  Volán megfelelő 
bői a Volán-vállalatok csak- oldalrakodó építését kéri a 
nem 11 millió forint értékű közös fejlesztési alapból, 
gépet kaptak. Fülőp Lajos, az igazgatóság

A konténerizáció fejlesztő- forgalmi osztályának vezetője 
se az idén is újabb gépek, a rakodógépek szakszerűtlen 
pontosabban 14 önrakodó vá- használatára hívta fel a fí- 
sárlását teszi szükségessé, gyeimet. Sok vasúti kocsi ol- 
Ezeknek beszerzése már fo- dal- és homlokfalát, ajtaját 
lyamatban van. Ötöt Buda-  megrongálják. A Volán tőre- 
pest Józsefváros, kettőt-kettőt fedjen a biztonságosabb rakó- 
Szolnok, Székesfehérvár, Tata, dásra.
hármat pedig Győr kap. a  tanácskozás résztvevői

A közös beruházásokkal megállapodtak abban, hogy a 
kapcsolatban Kiss Károly be- hiányosságokat megszüntetik 
számolt Budapest Angyalföld Ami pedig az együttműködést 
állomás fejlesztéséről, ahol a illeti: méz szorosabbra fűz’k 
XVT a vá«*nv *80 mé- a kapcsolatokat
tér hosszú rakodót emelnek, Séra

lenne okuk panaszra a mun
kakörülmények miatt. Ehe
lyett azonban szívesebben be
szélnék azokról az eredmé
nyekről, amelyeket eddig el
értek, s amelyekkel az e'múlt 
évben — má? szolgálati ágak
kal együttműködve — hozzá
járultak ahhoz, hogy a buda
pesti vasűtigazgatóság nyerje 
el a vörös vándorzászlót.

— Aki csak panaszkodni 
tud, az már mind kilépett, 
más váílalathoz ment dolgoz
ni közülünk — mondja Zöm- 
bori János kocsilaka‘os, aki 
sokáig volt szb-titkáf is a fő
nökségnél. — Sajnos, műhe
lyünk lassan kiöregszik, mert 
nem kapunk utánpótlást. 
Negyvenkét éves fejjel, 25 évi 
szolgálattal én a fiatalabbak 
közé tartozom. . .

A kocsijavítók az időjárás 
minden viszontagságának ki
téve dolgoznak. Hosszas harc, 
vitatkozás után annyit már el
értek, hogy röptető van a ja
vítóvágányok egy része fölött

A műhely egyetlen fiatalja 
Rajta István, 22 éves. Fékja
vító, akárcsak az édesapja 
volt a Keletiben. A kom pres
szort nő kezeli: Gergely Jó
zsef né. Mindketten megemlí
tik azt a feszültséget, amely 
abból adódik, hogy a kocsi
javítóműhelyben nem jár bér- 
DÓt-lék, illetve forgalmi juta
lék, mint a kocsivizsgálóknál 
vagy több más vasúti munka
helyen.

Kovacsik Pál, aki 30 éve 
dolgozók itt betanított mun
kásként, társa vai együtt teszi 
szóvá az elavult, alacsony ter
melékenységű gépeket, szer
számokat.

—  Már-már attól félünk — 
mondják tréfásan —, hogy a 
Közlekedési Múzeum egyszer
esük „lecsap”  ősi eszközeinkre, 
a szíjmeghajtású kerékeszter- 
7ára, az ugyancsak transzmisz- 
sziős fúrógépre, mert ezeknél 
öregebbeket sehol sem talál. . .

csoportvezető volt. A  fiatal 
főnök jól látta, hogy számta
lan nehéz feladattal^ került 
szembe, de nem hátrált meg. 
Mert támaszkodhat a ki próbák 
műszaki gárdára, szinte vala
mennyi beosztottra, a szocia
lista brigádok tagjaira, ném 
utolsó sorban a bárt- és a 
szakszervezetek aktivistáira, 
élükön Kocsis Sándor párttit
kárral, a motorműhely veze
tőjével és Kovács Sándor szb- 
titkárral. Az előző évi jó ered 
mények is alapot adtak a b i 
zakodásra.

Az itt dolgozó vasutasok El
sőrendű feladata a főváros §X. 
kerületi üzem eit,gyáréit < ki
szolgáló Rákos és Kőbánya- 
Felső állomást, a Keleti pá
lyaudvart. Rákosszentmihályt 
és Aszódat ellátni tartalék
mozdonyokkal. A főnökség gé
pei és az azokra beosztott 120 
mozdonyvezető személyszállí
tó vonatokat is továbbit a 
szolnoki, a hatvani és az esz
tergomi vonalon. A motormű
hely az M40-es* M44-es díze
lek időszakos javítását végzi, 
a D3-as javításokig bezárólag. 
Ehhez van 33 dolgozójuk. A 
kocsiműhely 21 főnyi személy
zetének „hatáskörébe”  tartózik 
a két- és többtengelyes teher
kocsik futójavítása, valamint 
a nemzetközi forgalomban 
használt kéttengelyes hütőva
gonok fővizsgája.

A mindezzel kapcsolatos 
tervfeladatait 1977-ben túltel
jesítette a rákosi vontatási-fő
nökség kollektívája. A 6 szá
zalékos túlteljesítésnek meg
felelő 2 millió 819 ezer 249 
százelegyionna/kilométer el
érése során megtakarítottak 
31 000 kiló üzemanyagot. Moz
donyaik üzemkészsége . 10" 
százalékos volt A kocsijavítók 
a tervezett 3650 kéttengelyes 
teherkocsi-futójavítás helvett 
4708-at végeztek el. A több- 
teneelyes teherkocsik Közül 
terv szerint 470-et kellett völ- 

I na rend behozni, ezzel szem-
A motorműhelyben dolgozó ben 100^-öt javítottak meg. 

Varga József motorszerelő, az jó eredmé^Vt értek el a hűtő- 
aranykoszorús József Attila kocsik javításában is. A mo- 
ízocialista brigád vezetője így torműhely 110 százalékra tel
szól: jesítette javítási tervét Az ét-

— Lesz. ami lesz, két év múl- idők eiőiránvzíitát pe-
va ■ én innen akarok nyugdíjba 9® százalékra teljesítették. 
menni. Ügyis kevés már ná
lunk az olyan ember, aki itt 
várja meg a nyugdíjazását.
Aki teheti, minél előbb to
vábbáll.

ihlesetvesiéiyes 

keromi kockáik
A motorműhelv tetőzetét ta

valy hárommillió forintos 
költséggel felújították, és be
építettek egy 10 tonnás darut. 
A régi tetőzet azonban maradt 
úgy, ahogy volt. Ez azért baj, 
mert az alacsony szerkezet 
annyira korlátozza a daru 
mozgását, hogy az M40-es és 
az M44-es gépekhez nem tud
nak vele hozzáférni. Ha tehát 
ezeket a mozdonyokat javít
ják, az egyébként korszerű 
daru tétlenségre van kárhoz
tatva, s elő kell venni a régi
módi csigasort. A tetőszerke
zetet legalább két méterrel fel 
kellene emelni, hogy a daru 
kapacitását ki tudják használ
n i

A  motorműhely sok más te
kintetben is magán viseli a 
nyomokat, amelyek elárulják, 
hogy nem dízelek, hanem gőz
mozdonyok részére építették. 
Vagyis, hogy fűtőház vo lt A 
*keramitkockás burkolat a 
szétkenödött olajtól, gépzsír
tól csúszik. Az állandó baleseti 
veszély megszüntetésére be
tonnal vagy fakockákkal kel
lene kicserélni a keramitot.

Erőn felüli 

tefesítmónysk
Erre a sok gonddal-bajjal

A  siker kovácsai
Az elismerésre méltó gazda

sági eredmények kovácsai a 
szocialista brigádok voltak. A 
főnökségnél 13 szocialista bri
gád dolgozik, 117 taggal., A 
már említett József Attila bri
gád részére — amelybe a mo
torszerelők tartoznak — a ̂ ja
nuári brigádvezetői tanácsko
zás szavazta meg az aranyko
szorút. Ezüstérmes lett az uta
zók Tóth László vezette Május 
1. brigádja és a kocsijavítók 
Bem József brigádja, amely
nek Farkas Lajos a vezetője. 
Bronzj el vényt a Borngjc Ká
roly vezette Lenin, a Járvás 
Antal vezette Petőfi, a Szabó 
Antal által vezetett Zalka Má
té és a Balogh Béla vezetésé
vel dolgozó Petőfi brigád ka
pott Ez utóbbiak közül kettő
be mozdonyvezetők, s ugyan
csak két brigádba kocsivizs- 
gá^ók tartoznak.

Mindannyian mozgatói vol
tak a főnökség balatonvilágo- 
si üdülője, felépítésének. Mi
után a régi, rozzant épületet 
lebontották, a vasutas-szak
szervezet támogatásával vásá
rolt 17X8 méter alapterületű, 
hat lakószobából, társalgóból, 
étkezőből, konyhából, két mos
dóból álló faházat 1976-ban 
6700, majd tavaly 1750 órával 
az utolsó szögig a dolgozók 
építették fel. A  szabadnapon, 
pihenőidőben végzett munká
val mintegy 150 000 forintot 
takarítottak meg. A szakszer
vezeti bizottság az idén sze
retné elérni, hogy a főnökség

küszködő vontatási főnökségre minél több dolgozója jelent
nevezték ki ez év januárjában kezzen üdülésre, élve az új 
Kiss Istvánt, »ki ? ferencváro- lehetőséggel... 
si vontatásnál üzemeltetési Szása Ferenc



ê

Változik az öreg Nyugati
Olvasóinkat korábban már tájékoztattuk fővárosunk leg

régibb pályaudvarának átépítési tervéről. A  munkálatok azóta 
már javában tartanak. Az eddigi változást mutatjuk be az 
alábbi felvételeken.

Ritka pillanatkép ez a csarnokból. Mozdony helyett markoló
gép jár a vágányok között

A z átépítés során nemcsak az öreg Nyugati változik, hanem 
a környéke is. A Marx téren a közelmúltban robbantották fel 
»  Westend-házat, amelyben egykor vasutasok, szállóvendégek 
és ledér lányok laktak. Helyén a metróállomás aluljáró 
rendszere épül majd. Képünk a robbantás pillanatát örökítette

meg

Romok mellett vezet az út a pályaudvar vágányaihoz. A jólis- 
mert hirdetőtáblák sem hiányoznak. A  KÉV—METRÓ is mun

kaerőt keres.

Ez is ritka a vasúton: ügyeletes tiszt ERDÉRT-faházban, de 
jellemzője lesz még egy ideig a Nyugati pályaudvarnak. Az 

utasokat persze, ez a legkevésbé zavarja

(Laczkó Ildikó képriportja)
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Nem ff űr hetiük!

A halál 11 naponként érkezik
Többet kell tennünk a balesetek megelőzéséért

¿Szomorú a vasúti üzemek Megállapítható továbbá, esetben tettek észrevételt, 11 
baleseti statisztikája. Az 1977. hogy az egyes gazdasági veze- esetben szabtak ki szabálysér- 
évi adatok ugyanis azt mutat- tők fellépése a nyilvánvaló tési bírságot, 139 figyelmezte- 
ják, hogy átlagosan öt és fél mulasztások, sőt az ismétlődő tést adtak ki és 34 alkalommal 
naponként történt egy-egy sú- balesetveszélyes magatartás kezdeményeztek fegyelmi, 1 
lyos, illetve tizenegy napon- felismerése esetén is gyakran esetben pedig büntető eljárást.
ként egy-egy halálos baleset.

Kiesett
munkanapok

A z is elgondolkoztató, hogy

túl liberális. Ez azonban mind kevésnek bi
Figyelmeztetést és súlyosabb zonyult, mert a baleseteket 

következménnyel járó felelős- megelőzni csak adminisztratív 
ségre vonást még akkor sem 
alkalmaznak, ha ez előírt —

eszközökkel nem lehet. Ehhez 
a dolgozók széles körű, aktív

vagy az eset nyortián külön el
rendelt — kötelességük lenne.

a tavaly bekövetkezett 3033 
üzemi baleset miatt 90 648 
munkanap veszett el a szolgá
lati helyeken, vagyis éppen ott, 
ahol a  legnagyobb szükség 
van minden emberre. Ezek a 
tények hathatós intézkedése
ket, átgondoltabb megelőző te
vékenységet sürgetnek.

A  vasutas-szakszervezet és a 
M ÁV munkavédelmi szervei
nek megállapítása, hogy a bal
esetvizsgálatok nem tárják fel 
teljes m értékben az üzemi bal
esetek valóságos okait. így  az 
azt követő intézkedések is csak 
felszínesek, illetve formálisak 
lehetnék. A z biztos, hogy tola- 
tási, elegyrendezési munka 
közben 13 dolgozó vesztette 
életét De túlságosan egysze
rűsítik a tanulságot azok a 
vizsgálatok, amelyek szerint 
ezeket a tragédiákat kizárólag 
a dolgozó figyelmetlensége, 
utasításellenes munkavégzése 
vagy magatartása idézte elő.

• • • • •Közös úgy
legyen!

Az üzemi balesetek csökke
nése érdekében a : vizsgálatok

részvétele is szükséges.
A  munkavédelmi őrök. szak- 

szervezeti bizalmiak, szocialis
ta brigádtagok, vezetők és be
osztottak közös ügyévé kell 
válnia a balesetek megelőzésé
re irányuló tevékenységnek. 
Hogy ne sérüljenek meg, és ne 
veszítsék életüket a  minden

lefolytatásában, illetve felül- napi munkájukat végző embe-
bírálásában részt vett munka
védelmi felügyelők  tavaly 234

rek.
Palásti József

Kérkedő
tudósok'

Csotores 
a mozdonyon
A  7127-es szem ély'vn 

M 47 sorozatú, 2010-es pl 
lyaszámú dízelmozdony 
január 31-én szolgálatk^ 
teleimé vált Vinye megállj 
helyen. A  motort táplál 
üzemanyag csöve ugyan! 
eltörött. Már-már úgy láj 
szott, hogy a váratlan m< 
szaki hiba tetemes késé 
fog okozni ¡a Győrbe tarf 
vagy a Veszprém varsára 
bán átszálló utasoknak, :j 
nem így történt.

Havasi László mozdoé 
vezető leszerelte.a törötim  
vet, majd a közeli fűrésú 
lep műhelyében a szolgM 
ból hazatérő Csillag Istty 
mozdonyvezető közrerhiM 
désével meghegesztettem 1 
segélymozdony nélkül h 
marosan folytattuk az uta

Szakértelemből, műnk 
szeretedből jelesre vis ~ 
zott a  két. vontatási dolgot 

Kiss László

Kegyeletexpedíció

KATONÁK NYUGSZANAK 
A VASÚTI TÖLTÉSNÉL

A  szovjet hadsereg és hadi- szerint Budapest felszabadító-  
flotta megalakulásának 60. év - sa közben vesztette életét. Va- 
fordulójáról a MÁV Tervező lahol Óbudán, egy harangláb

közelében temették el harcos
társai, de a három évi kutatás 
eddig nem vezetett eredmény
re.

... — . . . . .  , | A  MÁVTI dolgozói gyorsan
állomásozó dél. hadseregcso- nyomozócsoportot alakítottak.

Intézet dolgozói is megemlé
keztek. ,A Széchenyi rakparti 
székházba vendégeket is hív
tak az ideiglenesen hazánkban

A z ilyen vizsgálati ered
mény legfeljebb csak arra jó, 
hogy megállapítsuk: a baleset
vizsgáló remekül tudja, isme
ri az utasításokat,’ óvórendsza
bályokat, nem úgy, mint a sé
rült, a. megcsonkult vagy az 
elhunyt dolgozó. Ám, hogy ez; 
utóbbiak miért, mi miatt mu
lasztották el a kellő ismeretek 
megszerzését és alkalmazását, 
arról csak elvétve szólnak a 
jelentések , pedig éppen ez vol
na az elsődleges cél u megelő
zésben.

porttól. Az öttagú küldöttség 
gél —■ amelyet Vlagyimir Mai- 
csanov kapitány vezetett — 
városnéző útra indultak. A  
Szabadság téren levő szovjet 
hősi emlékművön

6 a mikrobusz igénybevételé* 
vei elindultak Óbudára. Ma
gukkal vitték. Malcsanov ka
pitányt, az MHSZ-titkárt és 
egy tolmácsot is. így jutottak 

elhelyezték el* véSül a  HÉV Filatorigát 
a kegyedet virágait, m ajd m eg- f o n á s á r a ,  majd az araiak 
tekintettek a  Deli pályaudvar ^  o tt  áu a menééá
uj épületét, a kelenföldi lakó- egy kápolna.
telepet, a Halászbástyát és a  . , .. , ,  , ,A  kornyék idősebb lakó} e l-fovaros több nevezetesse get.   , ___ , °  mondtak, hogy a templomocs-

Kőzben a kapitány elm ond- ka mögött az ostrom után 
ta, hogy régóta keresd egyik valóban volt néhány katona
közeli rokonának, Jevgenyij sír, de azokat már rég más- 
Borovszkijnak a sírját. A  hová helyezték át. A  sírok he-

Vlagyimir Malcsanov kai

Szovjetunió Hadügyminiszté
riumától kapott tájékoztatás

Vasúti baleset Miskolcon
Egy halott, hat súlyos és nyolc könnyű sérült 

Szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot

lyén most aluljáró épül. Az 
újabb kérdezősködés nyomán 
az óbudai tem etőbe vezetett az 
expedíció útjai Ott, a szovjet 
katonasírok parcellájában 
nem találtaik rá a  Borovszkij 
névre. A  kutatást mégsem ad
ták fel. Az egyik sírásótól 
megtudták, hogy a dorogi vas
útvonal töltésénél m ég egy 
szovjet parcella van, közös

A feliraton ezt oly 
„34 ismeretlen harcos] 
egyik elesett katona cs 
akkor helyezett el egy 
márványtáblát az obeli| 
amikor a MÁVTI dolgoji 
jártak. Ebből is látták, 
a szovjet emberek nem] 
tik el a hazájuktól távdi 
népek szabadságáért 
hozzátartozóikat Talán 
a fekete táblának a halj 
is, mégegyszer vlsszaforq 
az expedíció tagjai, és 
nézték az oszlop hátsó, 
rokkal benőtt oldalát, 
írhataiflan örömmel olvas! 
keresett nevet: Jevgenyij 
rovszkij.

mal

A  kapitány nyomban lel 
képezte az emlékművetlr 
na nevével, hogy elküw 
képet a közvetlen hozz« 
zóknak. A  sikeres nyon 
sért meghatott szavi 
mondott köszönetét a T  
Tervező Intézet dolgozd

sírral. Pazar Mik

NEM ÁRT NÉHA SZÁMOLNI

Hogyan lehet jobban, 
gazdaságosabban ?

Március 3-án súlyos baleset 
történt Miskolc—Tiszai pálya
udvaron- Hat óra 08 perckor 
a pályaudvar VII. vágányára 
behaLadó 1529-es számú — 
Hidasnémetiből Miskolcra 
közlekedő —  személyvonat a 
89-es számú átszelési váltón 
összéütközöitt a VI. vágányról 
kitoló 4439-as számú üres sze
relvény első kocsijával.

A  baleset következtében 
életét vesztette K. Varga -Já
nos 37 éves jegyvizsgáló, m e
zőn yárádi lakos. Hat utas sú
lyos, nyolc pedig könnyű sé
rülést szenvedett. A  sérülteket 
a mentők a miskolci II-es kór
ház baleseti sebészeti osztá

lyára szállították. Tizenöt sze
mélyt a helyszínen részesítet
tek elsősegélyben. Az ütközés 
miatt megromcsolódott az 
1529-es számú vonat M62-es 
mozdonya és a Zsúfolt sze
mélyvonat első kocsija. (A kár 
körülbelül 300 ezer forint.)

A  szerencsétlenség után a 
MÁV műszaki mentő alakula
tai azonnal megkezdték a 
helyreállítást, és 9 óra 55 perc
kor ismét megindulhatott a 
forgalom. \

A baleset körülményeinek, 
vizsgálata még tart. Az eddi
gi megállapítás szerint a  sze
rencsétlenséget , személyi mu
lasztás okozta

A z emberek kezdik végre 
mélyebben értelmezni a taka
rékosságot. Látnak, tapasztal
nak bizonyos dolgokat, és szá
molnak. Mérlegelik: mit, ho
gyan lehetne jobban, okosab
ban csinálni?

Erről tanúskodik Varga

Egyéb kérdéseket, is j j  
máz a  levél. Miért kellett 
dául elrendelni, hogy á « 
pökladány és Szeghalorji 
zötti vonalon naponta | 
kedő három pár vonatot 
AB-motorkocsik helyett ] 
mozdonyok vigyék?

FŰTETLEN EXPRESSZ

Leckéztessék meg 
a felelősöket!

Minden második nap utasa 
vagyok a Budapest—Keletiből 
7 óra 35 perckor induló K ő
rös Expressznek. Tapasztalat
ból mondom tehát, hogy a 
rangos vonat a legnagyobb 
hidegben is fűtetlenül közle
kedik. Különösen fáztunk feb
ruár 20-án, majd 22-én, ami
kor valóságos pánik tört ki $z 
utasok között.

Pontosan az indulás menet
rend szerinti időpontjában elő
került az öt főnyi műszaki 
brigád, de tagjai már semmit 
sem tettek a fűtés érdekében, 
hiszen két perccel később el
indult «a  vonat. Én Szolnokig

utazom, de hogy az utazókö
zönségtől addig is mennyit 
kell hallgatnom, azt röviden 
leírni nem is lehetne. A lé
nyeg, i  hogy szégyenkeznem  
kell vasutas mivoltom miatt.

Javaslatom a következő: 
akik felelősek a Kőrös Exr 
■pressz fűtéséért, büntetéskép
pen kötelezzék őket arra, hogy 
e vonaton utazzanak, amikor 
mínusz ‘ 10— 15 fokig süllyed 
a hőmérő higanyszála. Azt hi
szem, ezt ők is örökre megem
legetnék.

Zemen János 
ellenőr

Bp.-Ferencváros

Gyula püspökladányi moz
donyvezető levele is:

,J2gyik szolgálatomban (de
cember 9-én é jje l 1 órakor) 
azt a rendelkezést kaptam a  
menetirányítótól, hogy a vo 
natvezetővel együtt gépm enet
ben térjek vissza Mezőpeterd 
állomásra, és az ott levő te-  
hervonatot vigyük át Biharke- 
resztesre, majd ismét gépm e
netben menjünk Püspökla
dányba. A rendelkezést végre
hajtottuk, annak ellenére, hogy 
nem értettünk vele egyet. De 
nyilvánosan megkérdezem, 
hogy miért kellett nekünk 91 
kilométert üresen, vonat nél
kül futni, amikor Biharkeresz- 
tesen — a továbbított vonói
tól 9 kilométerre —  két M 
62-es dízelmozdony ácsorgott 
tétlenül; a laktanyában pedig 
három vonatvezető aludt. A 
kérdés azért is indokolt, mert 
az ilyesmi elég gyakori eset

Válaszként h e ly b é li 
mondják, hogy a jegyvizá 
ezáltal megmenekültek $ 
esik széntüzelésű kályháp 
fűtésétől. Más szóval j 
egy szűk csoport érdekel 
nyelmi igénye) érvényéé^  
egész közösség érdeke ug 
is azt kívánná, hogy a | 
mozdony kilométerenkéal 
forintos fajlagos üzemai 
költsége helyett a dízel 
tor 1.9 forintos költségévé 
vábbítsuk a vonatokat, ni| 
fűtési szezonban a költik 
különbsége tetemes . össj 
tesz ki. Még akkor is je 
tős lenne a megtakarítás, 
a jegyvizsgálók némi bé| 
lékot kapnának télen a fl 
sért. semhogy félreállííáuj 
sokka! lobb hatásfokkal ji 
meló motorkocsikat. .

Vagy csakugyan nem st#] 
hogy mindnyájan, együtú 
zetjük  meg az elpazarolt| 
rin tokát?
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Egy város k é t vasútja
Szállítási rekord született Dunaújvárosban

Dunaújvárosnak vasművé, 
betonelemgyára, házgyára, 
hullámpapírgyára, acélműve 
van. A  gyáróriások legtöbb 
termékét a vasút szállítja. Év
ről-évre több a szállításra fel
kínált áru, a dunaújvárosi pá
lyaudvar vasutasainak pedig 
a gondja.

H asonlítás
— Sok új üzem épült az 

utóbbi években  — mondja Ta
kács Imre állomásfőnök. — 
Növekedett áruszállítási for
galmunk, a létszám azonban 
évek óta változatúm. 360-an 
vagyunk. S nemcsak a helyi 
gyárak adnak nekünk mun
kát. Innen ágazik el a paksi 
vonal, amelynek forgalma az 
atomerőmű építése miatt meg
sokszorozódott. Az adonyi só
derrakodóhoz is mi küldünk 
kocsit, ezenkívül nőtt az át
menő teherforgalom. A  papír
ipar például napi 30—40 ko
csit igényel tőlünk. Kevés a 
vágány is.

—  A z állomás berendezései
már eléggé korszerűtlenek, 
szinte mindent kézéi kell vé
gezni — folytatja Szabó Já
nos állomásfőnök-helyettes. — 
Elég. ha csak a saruzást és a 
váltókezelést említem. A  Vas
mű saját vasútja ennél sokkal 
modernebb, biztonságosabb.
Említést érdemlő mozdony-  és 
t nherkocsiparkkal rendelkezik. 
Dunaújvárosban így két vasút 
va n . . .  ' - *

—  Ez Is az önök munkáját 
könnyíti.

— Nem tlyen egyszerű en
nek a megítélése — válaszol 
mosolyogva Kiss Antal, keres
kedelmi főnökhelyettes. —  Az  
éremnek két oldala van. A 
Beton- és Vasbetonipari Mű
vek gyárába a Vasmű mozdo
nyai továbbítják a kocsikat. A 
Vasműből induló szerelvénye
ket sem. a MÁV gépel és dol
gozói hozzák az állomásra. Az 
elegy 70—-80 százalékát irány
vonatként adják át nekünk. 
Ha ezt nem tennék, mi már 
régen nem győznénk a mun
kát, hiszen ilyen nagymértékű 
elegyrendezésre a vágányháló
zatunk sem alkalmas. A  gon
dot fokozza, hogy az 6 vasut
sukra menő, és az onnan ki
jövő  kocsikat kétszer kell el
lenőrizni műszaki és admi
nisztratív szempontból egy
aránt Ez többletmunkát je 
lent Ráadásul a Vasmű vas
utasai többet keresnek, mint 
a mi dolgozóink. Az ilyenfajta 
konkurrencia nem nekünk 
kedvez.

Csúcsforgalom  
egész évben

— Milyen szállítási eredmé
nyek születtek az elmúlt év
ben?

— A fél- és leadási árufor
galmunk tavaly nyolc millió 
257 910 torma v o lt  11,1 száza
lékkal több, mint 1976-ban — 
folytatja Kiss Antal. — 350 
ezer tonnával szállítottunk te
hát több árut» ami a csomó
pont történetében rekordnak 
számit. Eredményes volt az 
előszállítás is. Szerződést kö
töttünk a Vasművel, a BVM- 
mel és a  papíriparral. Az első 
félévre százezer tonna többlet- 
szállítást vállaltak, amit végül

kétszázezer tonnára teljesítet
tek. Mi sem maradtunk adó
sak a többletfuvarozásért, a 
gyors kocsikirakásért és az 
irányvon átképzésért járó ked
vezmények elszámolásával.

—  Hogyan értékeli az idei 
előszállítást?
> —  A vállalatokkal 1978-ra 
is megkötöttük a szerződést. 
Három nagyüzem januárban 
198 ezer tonna áru feladását 
vállalta, amit 43 ezer tonná
val túlteljesítettek. A rakodás
sal ( képzett irányvonatok szá
ma 210,4 százalékkal volt több, 
mint tavaly januárban. Min
den héten meglátogatjuk a  
legnagyobb fuvaroztatókat, és 
ha szükséges, azonnal intézke
dünk. Ennek a jó  kapcsolat
nak köszönthető, hogy szom
bat-vasárnap is olyan intenzi
tással rakodnak, mint hétköz

nap. Nálunk januárban akko
ra csúcsforgalom volt, mdnt 
decemberben.

Fuvardíjból:
egym illióid

Ez a jól szervezett előszállí
tás bizonyítéka. Könnyíti 
majd a munkát az is, hogy az 
idén bekapcsolódhatnak a 
konténeres átfuvarozásba. A 
papíripar naponta már 5—10 
öttonnás konténert jak  meg 
áruval.

A  csomóponton évente egy- 
milliárd forint fuvardíjat 
számfejtenek. A  gyorsan fe j
lődő iparvárosnak hamarosan 
korszerűbb vasútra lesz szük
sége . . .

Szatmári Jenő István

BIRA1JA El AZ OlVASO

Kinek az
Sokszor sajátos sorsa van 

egy-egy  újításnak. Ami egysze
rű, világos, azt is könnyen bo- 
nyululttá, sötétté tudják tenni, 
akiknek éppen nem ez lenne a 
dolguk.

Itt van például az egy idő 
óta mind több helyen felállí
tásra kerülő hangszórótartó
oszlopok esete. Pontosan nyolc 
esztendővel ezelőtt jött rá a 
MÁV Gyöngyösi Kitérőgyártó 
Üzem két technológusa, Ágócs 
Sándor és Földházi János ar
ra, hogy teljesen fölösleges 
földbe ásni, betonba ágyazni e 
drága HT-oszlopok alját. Ha 
már nyersanyagban, vasban 
szegény ország vagyunk, akkor 
jobb, ha megelégszünk az osz
lopok talplemezes, csavaros 
rögzítésével.

Statikai számítással . alátá
masztott újítási javaslatukat 
azonban a MÁV Vezérigazga
tóság 9. szakosztálya elutasítot
ta. Az újítóknak elégséges el
lenérvük lett volna a fellebbe
zéshez, mégsem tehettek sem
mit, mert az elutasítás határo
zottan leszögezte: ,A javaslatot 
alkalmazni nem  kívánjuk**» A 
régi mondás is azt tartja, hogy 
nem erőszak a disznótor, vagy
is nincs törvény a jó  javaslat 
kötelező elfogadására.

Aztán eltelt hat esztendő, s 
levél érkezett Gy. 241—87/1976. 
szám alatt a 9. szakosztálytól, 
az oszlopokat azóta is készítő 
gyöngyösi .üzembe: „ Kérjük a 
szóban levő oszlopokat a jö
vőben a felsorolt, illetve m ellé
kéit rajzok alapján gyártani**.
, A z újítók alig akartak hinni 
a szemüknek, amikor látták, 
hogy saját ötletük kivitelezését 
rendelték el nekik. Négyzetes 
talplemez a 60 centiméterrel 
rövidített oszlop alsó végén, 
benne négy furat a betonba 
kerülő csavaroknak, jóformán 
csak azzal a  különbséggel, 
hogy a horganycsavarok átmé
rője nem 16, hanem 26 milli
méter. Nyilvánvaló, hogy ezek  
után kérték újítási joguk elis
merését.

A VálaSZ 1977. október 15-i 
keltezéssel érkezett meg a 9. 
szakosztály vezetőjétől. Esze
rint a két gyöngyösi újító cél
ja az anyagtakarékosság volt, 
míg a távközlési és biztosítóbe-

(Száz harminc éve, 
1848-ban halt meg 
George Stephenson, 
az első . üzemképes 
gőzmozdony megal
kotója, a vasútépítés 
úttörője.)
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— Sir, önt min
dig dicsérni, de ta
lálmányát. mindig 
szidni fog já k . . .

(Polgár Imre 
rajza)

asztala ?
rendezési szakszolgálatnál öt 
évvel később született újítás a 
műhelyi és a helyszíni szerelé
si idő arányának megváltozta
tására irányult. A  9. szakosz
tály álláspontja, hogy „Agócs 
Sándor és Földházi János újí
tási javaslatát a Kitérőgyártó 
Üzem saját hatáskörében fo 
gadja el, é s . . .  díjazza**.

Az üzem igazgatója azonban 
1978. január 4-i levelében így 
érvel a Vasúti Főosztály illeté
keseinél: „A  MÁV Kitérőgyár
tó Üzemnek nincs * jogvitája az 
újítókkal. A  módosítással meg
rendelt terméket mi többlet
költséggel gyártjuk. Mivel a 
helyszíni szerelés nem a mi 
feladatunk, az újítási díj folyó
sítására üzemünknél nincs sem 
erkölcsi, sem jogi alap**.

Hát így fest a helyzet. Ám, 
hogy mi ebből a tanulság, azt 
egyelőre az olvasókra bízzuk. 
Legalábbis addig, míg meg
nyugtató tájékoztatást nem ka
punk az ügy rendezéséről.

(—)

V onatkísérők a N yugatiban

R ó k a f o g ta  c s u k a , 
c s u k a f o g ta  r ó k a

Kevés a vonat, mert kicsi a létszám, kicsi a létszám,

A vonat befut a Nyugatiba. 
Mielőtt leszáll unk, egy fiatal 
pár ''■beszélgetésére lettem fi
gyelmes.

—  Nem jött a kalauz, sem  
oda, sem vissza. Kár volt je 
gyet váltani — szólt az asz- 
szonyka.

—  Nem baj, visszaváltatjuk 
— válaszolta a férfi.

A  pályaudvar ügyeletén ér
deklődésemre elmondták, hogy 
elég gyakran kopogtatnak be 
menetjegy-visszaváltási ügy
ben az utasok. Sokszor csak a 
felesleges viták elkerülése, a 
megfelelő bizonyítékok hiánya 
miatt téríti vissza a jegy árát 
a vasút.

Közvetett bizonyíték persze 
van, ami végső soron még
sem lenne perdöntő; kevés a 
jegyvizsgáló, s még kevesebb  
köztük az olyan vasutas, aki 
a „régi szép idők** hagyomá
nyaihoz híven tesz eleget köte
lességének. Aki nem áll meg 
dolgavégezellenül a kocsi pe
ronján, ha kicsit nagyobb a 
kelleténél a zsúfoltság. A  ka
lauznak nincs haszna abból, ha 
lyukasztással érvényteleníti a 
jegyet.

A bevétel 
több lehetne

— Nem helyes ez az általá
nosítás — mondta Balku La
jos vezénylőtiszt. Jegy vizs
gálóink többsége tisztességgel, 
becsülettel ellátja szolgálatát. 
Csakhát számuk egyre fo g y . . .

A  hatvanas évek elején 180 
vonatkísérő tartozott a Nyuga
ti pályaudvar dolgozói közé. 
Akkor a jegyvizsgálók havonta 
mintegy negyedmillió forintot

mert kevés a vonat
szedtek be utánfizetés címén. 
Hat évvel ezelőtt, 1972-ben már 
csak hetvenen voltak, s havi 
átlagban 120 000 forinttal nö
velték a MÁV bevételét. Ta
valy a 46 főre csökkent vo
natkísérői gárda egy-egy ha
sonló időszakban 137 000 forin
tos utánfizetési ért el.

— Mi okozza ezt az ellent
mondást? Hogy kevesebb ka
lauz többet produkál?

—- A  személyszállítás mai 
jellem zője: hogy fokozatosan
csökken az utasok száma, de 
növekszik az utazási távolság• 
Ezenkívül hozzájárul az Is, 
hogy részben szervezés, más
részt létszámhiány miatt egy
re több megállóhelyen korlá
tozzák vagy megszüntetik a 
pénztári szolgálatot.

A belépők 
kiléptek

—  De hiszen akkor még több 
jegyvizsgáló kellene.

— Kellene, de nincs. A Nyu
gatinak jelenleg csupán 29 ka
lauza v a n . . .  Az utas szeretne 
jegyet váltani, de nincs kinél. 
Felszáll a vonatra, s ha jön a 
jegyvizsgáló, akkor fizet, kü
lönben ingyen utazik. A  hely
zetet a szemfülesek úgyis ki
használhatják, hogy a kalauz 
későbbi megjelenésekor nem a 
tényleges fel száll ásd helytől
kérnek jegyet. Nem szólva a 
létszámhiánynak arról a  kö
vetkezményéről, hogy évről 
évre növekszik a kocsik beren
dezési tárgyaiban okozott mil
liós károk összege

Vitathatatlan tehát, hogy 
szükség van az Ügyes, ráter
mett, hivatásukat szerető jegy-

Nagyfiék mestersége
Vasutas dinasztiák nemcsak 

voltak. Vannak és lesznek is. 
Nagyfi József édesapja például 
a földet művelte, édesanyja 
pedig a háztartásban serény
kedett a Somogy megyei B ö- 
hönyén, ám az ő fiúk —  aki 
1950-ben volt 17 esztendős —, 
már szakmára vágyott, Buda
pesten a Fővárosi Villamos 
Vasúthoz szegődött el gépla
katos tanulónak. Mesterlevelét 
a HÉV cinkotai járműjavítójá
ban szerezte meg, majd nem 
sokkal később átkerült Dorog 
állomás vontatási főnökségé
nek kocsijavító műhelyébe. 
Katonaidejének letöltése után, 
1956 februárjában jelentkezett 
kocsivizsgálói tanfolyamra. 
Immár 21 esztendeje annak, 
hogy a Nyugati Műszaki Ko
csiszolgálati Főnökség dolgo
zója. 1962 óta kocsimester.

Nagyfi József nem csekély 
büszkeséggel em líti: mindkét 
fia apja nyomdokain halad. A  
jelenleg katona János 16 éves 
kora óta dolgozik a  Déli pá
lyaudvaron, ő is kitanulta a 
lakatos szakmát, s ugyancsak 
a műszaki kocsiszolgálat dol
gozója, mint József öccse, a 
Nyugatiban. Mindketten már 
iskolás komkban be-benéztek 
édesapjukhoz, s nagyon tet
szett nekik a sínek világa . . .  
Most valamennyien boldog, 
elégedett emberek.

íme, Így formálódik e szá
zad hetvenes éheiben  — ami
kor megannyi más csábító le
hetőség vár a törekvő fiata
lokra — egy új vasutas dinasz
tia. Büszke is Nagyfi József a 
fiaira, akik ráadásul egy-egy 
unokával' is megajándékozták 
már.

Ám ezekben a hetekben — 
ha erről kérdezés nélkül nem 
is szól — önmagára is okkal

büszke lehet. Február 16-án 
egyike volt azoknak, akik 
szakszervezetünk Benczúr ut
cai székházéban átvették a 
Szovjet Szakszervezetek Köz
ponti Tanácsa által adományo
zott kitüntetést: „A  szocialista 
munkaverseny győztese** em
lékérmet.

Hogy ő lenne a „győztes” , ezt 
cáfolja: brigádjának jó  mun
kája nélkül semmire se jutott 
volna. A  kocsimester és a ko
csivizsgálók feladata egységes 
egész: csak jól együttműködve 
láthatják el zökkenőmentesen.

—  A z I-es fordában dolgo
zunk —  mondja. — A z 1966- 
ban alakult Törekvés szocia
lista brigádnak tavaly csak 12 
tagja volt, de most január 1. 
óta tizenöten vagyunk. Olyan 
csapat ez, amelyik nemcsak itt, 
az állomáson tart össze. Első
rendű feladatunk, hogy az uta
sok biztonságosan, jól fűtött, 
kivilágított, tiszta kocsikban 
utazzanak. Ezenkívül az el
múlt években több olyan fel
adat akadt, amely társadalmi 
munkát is igényelt. Ilyen volt 
egy akkumulátortelep átépíté
se, vagy legutóbb, tavaly de
cemberben a Szerelde III-as 
vágánynál a váltócsere előké
szítése. Ceglédbercelen az ál
talános iskola tornatermét par
kettóztuk le, ugyancsak a mi 
fordánkban dolgozó Hajdú Fe
renc asztalos irányításával. Kí
vüle mások is jöttek a for
dából. A tornatermi munka ér
téke 18 ezer forint volt, s  ezt 
a helyi tanács, a pártszervezet 
és az általános iskola tantestü
lete levélben köszönte meg.

Kik a siker részesei? Kezd
jük az alapító tagokkal. A bri- 
gédvezető helyettese. Városi 
Lénárd, a napló vezető Sarlós

Géza és Osztó!s György k fé k 
vizsgálók, valamint Platner 
György betanított fékkarban
tartó, Ok 1966 óta tagjai a Tö
rekvés brigádnak. Nagyfi Jó
zsef 1970-ben állt a kollektíva 
élére —  addig a  Vörös Nyíl 
szocialista brigádot vezette — 
majd sorra, jöttek a többiek: 
Pintér Pál, Kovács Ferenc, 
Buzi Ferenc, Miskóff János, 
Rácz Lajos és Csabai János 
kocsi vizsgálók, továbbá Gecset 
János betanított fékkarbantar
tó. ö k  mór kiállták a próbát. 
A z idén szegődött hozzájuk 
Somlai Géza és Vrabecz Ká
roly  kocsivizsgáló. Mihály Ist
ván féklakatos. Eddigi ered
ményeik tették méltóvá őket 
arra, hogy e  brigád tagjaivá 
legyenek.

—  Eddig öt párttagunk volt 
— folytatja a kocsimester, aki 
egyszersmind a műszak 
MSZMP-alapszervezetének ve
zetőségi tagja is. —  Mi patro
náltuk az új brigádtagokat, s 
immár ők is a párt tagjai. Te
hetséges fiatal szakemberek, 
közénk illenek. . .

Most, hogy a Nyugati pá
lyaudvar csarnokát lezárták, a 
műszakiaknak is nehezebb a 
dolguk. Egy-egy kocsivizsgáló
jukat ideiglenesen kirendelték 
Kőbányára, Illetve Zuglóba. 
Hiányukat érzik, bár az sem 
szokatlan számukra, hogy he* 
lyettesítsék egymást. Tavaly 
minden második hónapban 
egy-egy kocsivizsgálót kölcsön
adtak Ferencvárosnak.

Elismerten jól szerepeltek a 
Nagy Októberi Szocialista For
rada! om 60. évfordulója tiszte
letére meghirdetett munkaver
senyben: ezt tanúsítja Nagyfi 
József kitüntetése is.

— földes —

vizsgálókra. Különösen a 
nyugdíjba vonuló „yeteránok" 
helyett. Hogy áll jelenleg az 
utánpótlás?

— Nem vonzó már ez a fog
lalkozás — panaszkodott a ve- 
zénylótiszt. A  kereseti lehető
ség még hagyján. Éhnek re
ményében mindig akad jelent
kező, de a kezdeti nekibuzdulás 
után csakhamar ki is lépnek 
az érkezők. Tavaly például 49 
fiatal férfit ás nőt vettünk fel. 
Közülük már a kiképzés ide
jén  harmincötén továbbálltak, 
a többiek pedig azután. Jó, ha 
egy-kettő van még belőlük, 
bár kérdés, hogy m ed d ig ,,.

Az utánpótlás nehézségeit 
fokozza, hogy a távolsági sze
mély- és gyorsvonatokat elvet
ték a Nyugati pályaudvar sze
mélyzetétől. A  mai fiatalok 
csalódottan ébrednek fel egy
kori ólmaikból: a messzi tá
volságokat lefutó „elegáns" 
szerelvények helyett 40— 50 ki
lométert csigatempóban döcögő 
„vicinálisára kerültek.

—  Vonat jaink ptár csak 
Szobra, V  ere ¡egyházán át Vác- 
ra és Lajosmizsére vannak. A  
Nyugatiban — ahová valami
kor minden jegyvizsgáló vá
gyott — ilyen körülmények 
között régen sem maradtak 
volna m eg a jegyvizsgálók 
hangzott a tájékoztatás. — A 
Balt—Őrient Expressz az át
építés miatt újabban a kör
vasútan. jár a Keletibe, s  érte
süléseink szerint a tavaszi me
netrend-változáskor ezt is el
veszítjük. Ellenvetésünkre a 
szolgálati felsőbbségtol azt 
halljuk: örüljetek , hiszen ti 
úgyis kevesen vagytok . . .  
Igaz, de azért is vagyunk 
ilyen kevesen, mert elvették 
vonaljainkat. Szóval rókafog
ta, csukafogta. . .  Idősebb kol
légák ezért mentek el újság
árusnak vagy zöldségesnek. 
Tovább bonyolítja a  helyze
tet, hogy ebből a kis létszám
ból gyakran dirigálják sze
mélyzetünket tehervonatókhoz, 
a dolgozók egészségi állapota 
vagy magas kora e llen ér e .,.

Példa és 
ellenpélda

Nem volna teljes, a kép, ha 
nem beszélnénk a megrom
lott munkafegyelemről. A  kö
zelmúltban Oszvald Sándor, 
Béne Imre, Urbón Imre feled
kezett meg a Nyugati jegy
vizsgálóinak jó  híréről, s visz- 
szaéléseket követtek el. Rész
ben „faceruzás" módszerrel 
sikkasztottak, másrészt — még 
egyszerűbb megoldást választ
va —, nem számoltak le a 
beszedett pénzzel. Oszvaldot és 
Benét azonnal elbocsátották, 
harmadik társukat pedig ala
csonyabb munkabérrel járó be
osztásba helyezték. S okkal 
vagy ok nélkül: sok a notórius 
beteg. Ezenkívül nagyon fur
csa az is, hogy Kopilovits 
András, aki már húsz eszten- 
ie je  vasutas, mintegy o—8 
éve minden általa megvizs
gált jegyet „rendben" talált, 
hiszen azóta nem volt egyet
len utánfizetési esete sem,

—  Szeretnénk, ha minél több 
olyan vonatkísérőnk lenne, 
mint Zvoronits Imre, Szklenár 
István, Csikós Lajos. Horváth 
József és ElleHbacher Mihály 
— dicsekedett e qevek felso
rolásával a vézénylőti szt. — 
Példájukat a-szocialista brigá
dok más tagjai is követik, il
letve követhetik . Ez az érem 
egyik oldala. Másfelől viszont 
szükség van a jobb munkakö
rülmények megteremtésére, az 
utánfizetési jutalék és a kilo
méterpénz formájában elérhető 
kereseti arányok javítására, 
vagyis ösztönzőbb és igazságo
sabb 'bérezésre . . .

A témát egyébként felsőbb 
szinten is napirenden tartják.

Gergely József
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megegyező szándék
Kismama találkozó az igazgatóságon

Fiatalasszonyok, karjukon csöppségekkel. Február 
21-én ők —  gyermekgondozási szabadságukat töltő 
édesanyák —  gyűltek össze a budapesti vasútigaz- 
gatóság kultúrtermében. A szakszervezeti bizottság 
meghívására jöttek el kötetlen beszélgetésre. A pi
cinyeket beadták egy rögtönzött megőrzőbe, ahol 
KISZ-es lányok vigyáztak rájuk, amíg tartott az 
eszmecsere.

A munkahelyüktől átmenetileg távollevő asszo
nyokat dr. Fehér István igazgatóhelyettes tájékoz
tatta az elmúlt évi gazdasági eredményekről, s öröm
mel jelentette be, hogy az igazgatóságok közötti ver
senyben a budapestiek lettek az elsők. Beszélt arról 
is, hogy milyen feladatok várják majd a jelenlevő
ket. ha visszatérnék.

A kismamák közül többen hozzászóltak az elhang
zottakhoz, s főként azt hangsúlyozták, milyen jól
eső érzés számukra, hogy a munkahelyi közösség tá
vollétükben sem feledkezik meg róluk. Pánczél Pál- 
né, az igazgatóság nőfelelőse elmondtc. hogy ezután 
rendszeressé teszik az ilyen találkozókat. Ezzel azt 
szeretnék elérni, hogy a kisgyermeküket nevelő nők 
a három év leteltével ugyanolyan felkészültséggel 
folytathassák munkájukat, mintha ki sem váltak 
volna a közösségből.

A szándék kölcsönös, hiszen ezt bizonyítja, hogy a 
meahívottak közül többen érdeklődtek a továbbta
nulási lehetőségek iránt, illetve kérték az időközben 
megjelenő hivatalos lapok, fontosabb rendéletek la- 
káwkra küldését.

Követésre méltó ez a kezdeményezés.

Az üdL'lás társadalmi ügy

Hírünk a világban
Eredményesek szakszervezetünk 

nemzetközi kapcsolatai
A  Vasutasok Szakszervezete kulturális- és sportkapcsolata- 

tavaly tovább bővítette nem- imk. Példának említhetjük a 
zetközi kapcsolatait Szombathelyi Haladás műve-

Szakszervezetünk a legtöbb lodési háza énekkarának 
nemzetközi rendezvényen vendégszereplését Lengyelor- 
képviseltette magát. Aktívan szágban és a kilenc ország 
közreműködött például azáp- részvételével megtartott ví- 
rilisban rendezett londoni ta- zilabda-bajnökságot.
lálkozón is, ahol az 5. Nem
zetközi Vasutas Szemináriu
mot készítették elő. A  talál
kozóra az idén Berlinben ke
rül sor.

1977. február 28-án 
Budapesten a Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók VII.

Az idén tovább szélesítjük 
nemzetközi tevékenységünket. 
Szovjet, francia és olasz főtit
károk bevonásával április 5- 
től 7-ig megbeszélést szerve

id zünk Budapesten. Ez év őszén 
pedig sor kerül a szocialista 
országok vasutas-szakszerve
zeteinek tapasztalatcseréjére,

KITÜNTETÉS UTÁN
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ágazati bizottsági ülés, amit 
szintén szakszervezetünk ren
dezett. a  nemzetközi szakmai 
szövetség Budapestre történő 
átköltöztetésének előkészítése 
is növelte a feladatokat Ak
tív részesei voltunk a szo
cialista országok közötti ta
pasztalatcseréknek.

A kapcsolatok legfontosabb 
állomásai azok a személyes ta
lálkozások voltak, amelyeken 
lehetőség nyílt a szocialista és 
kapitalista szakszervezetek 
munkájának alaposabb átte
kintésére. Delegáció járt tő
lünk Prágában, Olaszország
ban, Jugoszláviában, Romá
niában és Bulgáriában. Ugyan
csak eredményes volt a Nor
végiában és Svédországban 
járt vezetőszintű delegációnk 
útja is.

Külföldről is sok vendég ér
kezett hozzánk. Többek között 
fogadtuk a tíztagú szovjet de
legációt és az Osztrák Kom
munista Frakció 42 tagú vas
utas csoportját, valamint a 
Finn Vasutas Szakszervezet ve- 
zetőszintű delegációját. A ha
zánkba látogató csoportoknak 
szakmai napokat is rendez
tünk.

Találkoztunk több határ
menti vasút szakszervezetei
nek képviselőivel is. Mélyítet
tük a kapcsolatot a szovjet, a 
csehszlovák, a jugoszláv és a 
román vasutasokkal. Említést 
érdemelnek a nemzetközi

A kedvezményes üdültetés 
az életszínvonal-politika szer
ves része. „A  szabad idő ér
telmes, kulturált eltöltése tár
sadalmi ügy. Jelentősége az 
egészség megőrzésében és a 
személyiség formálásában egy
aránt növekszik*• ■—  olvasható 
az MSZMP XI. kongresszu
sának határozatában.

Pihenés kedvezménnyel
Az elmúlt 28 év alatt so

kat fejlődött az üdültetés szín
vonala. Az első években 6—8 
ágyas szobákban helyeznék el 
a vendégeket; jelenleg a szo
bák mintegy 50 százaléka már 
kétágyas. 1976-ban 11 880 vas
utas és családtagja üdülhetett 
SZOT-beutalóval itthon és 
külföldön. (Tavaly 11832-en 
üdültek.)

A  SZOT kedvezményes üdül
tetéssel párhuzamosan a vál
lalati és az üzemi üdültetés 
is gyors üfemben fejlődött az 
elmúlt öt év alatt. A vasutas
szakszervezet 1977-ben a szer
vezett dolgozók mintegy 14 
százalékának biztosított ked
vezményes üdülési lehetősé
get. A MÁV-val együttmű
ködve 66 üzemi, családi üdü
lőben és hétvégi pihenőben 
igyekszik lehetővé tenni a 
vasutasok pihenését. A  gyer
mekek nyári üdültetését a 
balatonkenesei gyermeküdülő
ben és a MÁV nevelőottho
nokban szervezték meg. Az 
üdülőik és hétvégi pihenők 60 
százalékában csak a szezon- 
időszakban van teljes ellátás; 
a többiben csak szállásra van 
lehetőség. Sok a minimális 
komfortot biztosító üdülök, 
szb-kezelésében lévő hétvégi 
pihenők száma is. Ezeknek a 
színvonala eltérő, több helven 
komfortosításra és kor^«rűsf- 
tésre lesz szükség. A v á z la ti 
üdülőket fokozatosan fejlesz
tik. Az ide beutaltak száma 
1976-ban meghaladta a 12 500- 
at, tavaly pedig a 14 ezret. 
Az idén 15 780 üdülő vendégre 
számítanák.

A  gyerekekre is gondoltak
A legfontosabb törekvések 

egyike a beutaltak ellátási 
színvonalának állandó emelé
se. Balatonfenyves üdülőt a 
szakszervezet átvette a HM- 
tői. Felújítása után. 1977-ben 
406 felnőtt és 240 gyermek 
üdülhetett itt. Sokat tettek an
nak érdekében is. hogy a ba- 
latonboglári üdülő átépítése

A brigád hírnevéhez méltóan 
folytatják a versenyt

Vincze Jánost, a szentesi 
építési főnökség gépállomásá
nak motorszerelő csoportveze
tőjét A  szocialista munkaver
seny győztese emlékéremmel 
tüntette ki a Szovjet Szak
szervezetek Központi Tanácsa. 
Érdemes az ő  esetében is 
megvizsgálni, hogyan jutott el 
vasúti pályafutása során £  
magas megtisztel tetés’g.

Mindössze 19 éves volt 1959- 
ben amikor pályamunkásnak 
jelentkezett. Ekkor már gép
kezelői képesítése volt* majd 
1964-ben megszerezte a motor- 
szerelői szakmát.

— Képességeim kibontakoz
tatásának lehetőségét itt, a , 
gépállomáson találtam meg —  
mondja: — Mindig megbecsül
tek és számítottak rám. Egy
más után kaptam a megbíza
tásokat, s ez — mint fiatal 
szakmunkásnak —, nagy önbi
zalmat adott. Közben mind-

K arbantartás — védnökséggel
Tavaly segítséget kért Deb

recenben a Kishegvesi úti szo
ciális otthon vezetősége a vál
lalatoktól a karbantartási 
munkálatok elvégzéséhez. 
Debrecen állomás KISZ-bi- 
zottsága elsőként csatlakozott 
a segítőkhöz és védnökséget 
vállalt a karba-tartásra.

Szombaton és va*árnap tár
sadalmi munkál-nn végeztek 
szakipari munkát Asztalosok,

vízvezetékszerelők, kőműve
sek, villanyszerelők, lakato
sok serénykedtek az épület
ben, hogy teljesítsék vállalá
sukat. A fiatalokhoz idősebb 
szakmunkások is csatlakoztak.

A szociális otthon vezetői a 
napokban levelet küldtek a 
KISZ-bizottságnak, amelyben 
megköszönték a több mint 110 
ezer forint értékű társadalmi 
munkát

jobban felismertem a tanulás 
szükségességét. . .

Szegeden, a Rózsa Ferenc 
szakközépiskolában 1971-ben 
érettségi bizonyítványt szer
zett. Ezzel azonban nem érte 
be. hiszen a szakmájába vágó 
szakirodalom száz és ezernyi 
kötetét ma is rendszeresen ta
nulmányozza, s a tanultakat 
beosztottainak átadja. Az ed
dig benyújtott és elfogadott 28 
újítási javaslata alapján el
nyerte a Kiváló újító kitünte
tés ezüst fokozatát. A szak- 
szervezeti mozgalommal is 
már régen elkötelezte magát. 
A szegedi területi bizottság 
tagjaként 1970 óta képviseli 
munkatársait, úgy is. mint a 
Makarenfyó szocialista brigád 
vezetője.

A  MÁV, Illetve a közleke
dés és hírközlés kiváló bri
gádja címmel kitüntett közös
ség jó híréhez méltóan állt 
helyt a jubileumi munkaver
senyben is. Tagjai tavaly 116 
százalékos átlagteljesítményt 
értek el, ezenkívül 1489 óra 
társadami munkát végeztek.

— Ennek elismerése a Szov
jetunióból kapott kitüntetés — 
mondja Vincze János, majd 
hozzáteszi: — 2978-ban ismét 
bizonyítani akarjuk. hogy
méltók vagyunk a Makarenko 
név viselésére, valamint az 
újabb elismerésre. Ezzel a tu
dattal folytatjuk tovább a ju
bileumi versenyt...

Fogas Pál

miatt a családi üdültetés ne 
csökkenjen. A  még le nem 
bontott épületekben 5 turnus
ban, a balatonkenesei gyer
meküdülőben pedig 3 turnus
ban üdülhettek a családok. A 
hat kiemelt üdülőben (Za- 
márdl, Balatonkenese, Mező
kövesd, Vonyarcvashegy, Ba- 
latonboglár, Balatonfenyves) 
tavaly 3549 felnőtt és 1482 
gyermek üdült. Bővítették a 
nagycsaládosok üdülési lehető
ségét is. Balatonkenesén pél
dául tavaly 3 turnusban 126 
gyermek üdülhetett a szülei
vel.

A MÁV nevelőotthonokban, 
valamint Szarvason a szlovák 
nvelvű kollégiumban összesen 
1749 gyermeket üdültettek. A 
há-om otthonban (Bodrogola- 
sziban, Kőszegen és Répce- 
szentgyörgyön) jó  körülmé
nyek között pihenhettek, szó
rakozhattak a gyerekek. A 
táborvezetők gondoskod
tak báb- és bűvészélőadások
ról, filmvetítésről. sportverse
nyekről, kirándulásokról.

A  valutamentes külföldi 
gyermek csereüdültetés is 
eredményes volt.'Az NDK-ból, 
a Szovjetunióból, Lengyelor
szágból, és Ausztriából össze
sen 142 gyermek érkezett és 
élvezte a magyar vasutasok 
vendégszeretetét Balatonkene
sén. Ezekbe az országokba 135 
magyar gyermek utazott.

Kihasználni a lehetőséget
Az idén a vállalati felnőtt 

és családos üdültetés 1722-vel 
lesz töbp a tervek szerint, 
m:nt az előző évben volt. Jú
lius 6-tól 1979. január 3-ig 
13 turnusban üdülhetnek a 
balatonboglári családos üdülő
ben. Az üdülő felújítása 1979- 
re fejeződik be. A há^om épü
letben, hideg-me’eg vízzel el
látott. korszerűen berendezett 
szobákban turnusonként ö s 
szesen 390 üdülővendéget he
lyezhetnek eL

A Vasútbiztosító Egyesület
tel kötött szerződés értelmé
ben Mátraházán és Hévizén 
öszesen 780-an találhatják merj 
a kika ncsölódás, a pihenés le
hetőségét. A balatonkenesei 
gyérmektidűlőben 2259. Réoce- 
sT*n4'gvörgv és Bodrogot 
M é v  nevelőotthonokban 720 
K öreven t>°dig 500 gyermek 
üdülhet majd.

Az idei üdülési leh^ős^eek 
jó  k :használása attól is függ 
majd. hogy a szakszervezeti 
bizottságok a bizalmiak be
vonásával müven előkészítő é* 
koordináló tevékenységet fej
tenek ki.

P. A.

Felújítás után

Z E N E , P R Ó Z A , V ID Á M S Á G
Gazdag program Dunakeszin, a ku* túr otthonban

Az elmúlt évben fejezték 
be a fennállásának 50. évét 
ünneplő dunakeszi kultúrott
hon rekonstrukcióját, amely
nek berunázási értéke megha
ladta a 55 millió forin„ot A 
művelődési intézmény az el
múlt évben négyszáz különfé
le rendezvénnyel járuit hozzá 
a közművelődési programhoz. 
Ezeken százezer látogató — 
többségében szocialista bri
gádtag — jelent meg. A ren
dezvények közül említést ér
demel az Állami Bábszínház, 
Bárdi György és Bessenyei 
Ferenc vendégszereplése. Kü
lönösen nagy gonddal szervez
ték a gyermekműsorokat, 
ezenkívül a tizenéveseknek 
szánt programokat. (Vendég
szerepeit a Lokomotív, az 
Express és a Juventus együt
tes is.) *

A művelődési intézmény 
márciusban is gazdag prog
rammal várja a látogatókat. 
Ismert előadóművészek sze
replésével Lobogó estet szer
veznek, ezenkívül meseműsort 
is adnak a gyerekeknek. Em
lítést érdemel a Magyar Nép
hadsereg Központi Művész
együttesének Tavaszi szél cí
mű műsora, amelyet a Nem

zetközi Nőnap alkalmából 
rendeztek. Március 15-én az 
1848-as szabadságharcra em
lékeznek, majd barokK és re
neszánsz zenei műsorral szó
rakoztatják a közönséget Két 
nappal később a Vasutasok 
Szakszervezete Központi Ze
neiskolájának 60 tagú szimfo
nikus zenekara — Hamary 
András vezényletével — ope
rett- és műdal esetet tart, ame
lyen fellép Zentay Anna. Ko- 
kas László és Maróth Nóra.

Az ifjúsági klubban dr.  ̂Há
lák László, a Magyar Televí
zió munkatársa a családi élet
re nevelésről tart vitaindítót. 
A szocialista brigádok klub
jában dr. Gyevi Károly, a 
SZOT oktatási alosztályának 
vezetője tárt beszámolót az 
üzemi demokráciáról és a kol
lektív szerződések lényegéről.

A  Dunakeszi Vasutas Sport-, 
egyesület természetjárói a 
gyógynövényekről, az erdők, 
mezők védelméről tartanak 
filmvetítéssel egybekötött is
meretterjesztő előadásokat.

A járműjavító 106 szocia
lista brigádja az idén is ki- 
ha«*r»ái*»aHa a művelődési le
hetőségeket.

O. K.

Kiállí'ás Ferencvárosba!

Brigádnaplók és dokumentumok
Rendkívül tanulságos kiál

lítást rendeztek a szociális4a 
brigádok naplóiból és egyéb 
dokumentumaiból a ferencvá
rosi vasutasok művelődési há
zában. A  kiállítást február 
23-án Berendi Tibor, Ferenc
város állomásfőnöke nyitotta 
meg.

A kiállítás célja az, hogy a 
budapesti szolgálati helyekről 
és a csomópont brigádjaitól 
kölcsönkért legérdekesebb és 
legtartalmasabb naplókat, a 
munkaverseny eredményeiről 
tanúskodó dokumentumokat 
megismertessék a brigádokkal, 
és ezzel módszertani segítsé
get adjanak. A  látogatók ér
deklődéssel lapozgatják a 
naplókat, megismerik egy-egy 
brigád életét, munkás hétköz
napjait.

A kiállítás megnyitásának 
napján hirdették meg a műve
lődési ház vazetői a brigád- 
tagoknak a Lev Tolsztoj olvasó 
pályázatot. A  nagy kritikai 
realista orosz író 150 éve szü
letett. Az évforduló tiszteleté
re hirdetett pályázatnak az a

célja, hogy alkalmat adjon a 
ferencvárosi vasutasoknak az 
író műveinek alaposabb meg
ismerésére. Az ajánlott kis 
terjedelmű művek rövid idő 
alatt, utazás közben is elol- 
vashatók.

A négyfordulós pályázatot 
két részben bonyolítják le, 
három-ötszemélyes csoportok
kal. Hait dijat osztanak ki. A  
jelentkezési határidő 1978. 
március 20. A  döntőt szeptem
ber 28-án rendezek a művelő
dési ház színháztermében.

Eszperantó
tanfolyam

A miskolci járműjavító eszpe
rantó szakk'Ve február 8-tól 
négyhónapos eszperantó
nyelvtanfolyamot Indított kez
dők részére. A  tizenkét tagú. 
tanulócsoport foglalkozásait 
Váci Márta, az eszperantó vi
lágszervezet magyarországi
delegátusa vezeti.

/////✓ ///////////////// //^ ////////////////A K  ////////////////////if

Mesélj nekünk; nagypapaj/
Szolnokon, a munkásőr

ség alapító tagja a 91 éves 
Kálmán László. Az ország
ban ő a legidősebb tényle
ges szolgálatot teljesítő 
munkásőr Kálmán elvtárs 
harcolt a Nagy Október! 
Szocialista Forradalomban, 
és fegyverrel védte a Ma
gyar Tanácsköztársaságot. A 
történelmi esemény 59. év
fordulója alkalmából epizó
dokat elevenítünk föl a ve
terán harcos életéből.

— Cudar életsorsokkal ta
lálkoztam mindenfelé, olyanok
kal. mint amilyen az enyém is 
volt. Gyermekkor? Csak em
bernek lehet gyermekkora, 
minket, munkásokat pedig 
nem vettek emberszámba. Vé
geznünk kellett, közülünk sok
nak meghalni, hogy nektek, 
kisunokám minden megvál
tozzon. Hát ezekről ‘ akartok 
hallani?

— Ezekről is! Ugye, eljössz, 
nagyapa? Várnak az úttörők, 
vár az egész osztály. Bán ta
nár néni azt mondta, hogy te 
veterán vagy, meg hős, és le
gyek nagyon büszke rád. 
Mondtam neki, hogy az va
gyok! És örülök, hogy te vagy 
a nagyapám. Mondd el majd, 
hogyan szúrták meg a karo
dat. Nagyapi! Haragszol még a 
katonára, aki megszúrt?

— Ugyan! Őrá akkor sem 
haragudtam. Azokat gyűlöl
tem, akik a háborút csinálták. 
Azokat, akik szuronyrohamot 
parancsoltak Szabácsnál. Vezé
nyeltek, aztán messziről néz

ték kukkerről, hogyan öli egy
mást a proli. Nekem szeren
csém lett. Megkegyelmezett az 
öreg szerb katona. Leeresztet
te szuronyát, amikor kiesett 
kezemből a puska. Hosszan 
nézett rám, aztán elsodorta a 
kavarodás. Mikor délután el
foglaltuk a várost, szerbe
met mindenütt kerestem a 
foglyok között. Nem találtam. 
Lehet, hogy neki nem kegyel
meztek . . .  Végül pisztollyal 
kergetett el a kapitány. Ad
digra megjött a kurázsija, 
kukker helyett már p iszto l
lyal hadonászott. És ekkor, ott 
a Száva partján ... Akkor, ti
zennégy augusztus másodikén, 
törött karral megfogadtam. . .

— Mondd csak, nagypapi! 
Ez a kukkeros kapitány vitt a 
másik frontra is, ahol a fe 
hérek ellen harcoltál? Tudod, 
hova mondom? Oda, ahol a 
cárra is vigyáztál, nehogy 
megszökjön!

— ö  vitt persze, meg a gaz
dái. Először azonban hazajöt
tem Szolnokra. Mikor meg
gyógyult a karom, csak utána, 
tizenhatban vittek Oroszor
szágba. Ott kellett volna foly
tatnom. ahol Szabácsnál abba
hagytam. Csakhogy már tud
tam. mire való a puskapor. 
Nem arra, hogy a munkások 
egymásra durrogjanak vele. 
Amint kiértünk a frontra, 
megszöktem. Már hallottuk, 
hogy terjed a forradalom ar

rafelé is. Stég Ignác bátyád
nak mondom: szökjünk meg a 
vonatról, hallod! Majd csak 
megtaláljuk a vörösöket. Ig
nác bátyád ráállt. Vonatunk, 
lassan pöfögött, mikor kiugrot
tunk. Erdőben találtuk ma
gunkat. Napokig bolyongtunk, 
míg végre egy várost pillan
tottunk meg.

— Oda bemegyünk, pajtás!^ 
—-  mondom Ignác bátyádnak.' 
De előbb puhatolódzzunk, ne
hogy fehérek fogadjanak ben
nünket. Vörösöket találtunk, 
de ahogyan fogadtak, igencsak 
furcsa volt. Másra számítót-, 
tünk. Egy pisze orrú katona 
ránk telepedett. Ünásig fagga
tott, azt firtatta, kifélék va
gyunk.

— Asztalossegéd. A «társam 
meg szabó,' de legtöbbször 
munkanélküliek. Ha nem hi
szed. ,menj és nézz utana 
Szolnokon. Harcolni jöttünk 
közétek, nem veled cseverész- 
ni. A  pisze orrú Tyimoskin 
mindig elölről kezdte.

így ment ez hónapokig. Ki
tavaszodott, sőt eljött a nyár 
is, amikor még furcsábbat 
mondott: ,.Rendben van. hogy 
harcolni akartok a forradalo
mért. de mondjátok: miért ép
pen Jekatyerinburgban? Na, 
miért?9* És olyan szigorúan, 
gyanakvóan nézett, hogy vég
képp megsokalltám.

— Mert ft* a TÍöretbev szök
tünk meg a vonatról, mond-
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Huszonnégyes névadó

Bensőséges ün
nepség színhelye 
volt március 4-én 
a Déli pályaudvar 
állomásfőnökségé
nek első emeleti 
előadóterme: hu
szonnégy apróság 
— 10 kislány és 
14 kisfiú — név
adóját szervezte 
meg a KISZ- és 
a szakszervezeti 
bizottság.

A  8zülőkett név
adó szülőkety hoz
zátartozókat és a

csöppségeket Péter 
András, a KISZ- 
bizottság titkára 
köszöntötte, majd 
a Kosciuszko Tá
dé utcai Általános 
Iskola úttörői ad
tak műsort.

A  szülők és a 
névadó szülők Da- 
rin Antalné, az I. 
kerületi Tanács 
anyakönyw égetője 
előtt tettek foga
dalmat, s erről 
rézkarccal díszí
tett emléklapot

kaptak. A csomó
pont fiataljai vi
rággal kedvesked
tek az ünnepeitek
nek. A  szakszer- ■ 
vezeti bizottság 
játékkal és 500 fo
rintos vásárlási 
utalvánnyal aján
dékozta meg a ki
csinyeket.

Képünkön: az
anyakönyvvezető 
átadja az em lék
lapokat.

(A)

népművészeti találkozóra
A SZOT kulturális, agitációs és propaganda osztá

lya a Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központtal 
együtt november 25—26-án megrendezi az üzemi ama
tőr népművészek II. országos találkozóját és kiállítását.

A kiállításra farapással (fa, csont, szaru), kézimun
kával (hímzés, fonás, szövés), bőrdíszművel, kovácsolt
vas és ötvösmunkával lehet nevezni.

Jelentkezhetnek — csak egyénileg! — a népművé
szettel magánúton vagy szakkörökben foglalkozó üzemi 
dolgozók, nyugdíjasok és szakmunkástanulók; név, pon
tos cím,' munkahely és a beküldésre szánt tárgy meg
jelölésével, a munkahely szakszervezeti bizottságán: A 
szakszervezeti bizottságok az összegyűjtött jelentkezé
seket május 1-ig küldjék meg a következő címre: Mun
kás Művelődési Központ, Dunaújváros.

A  jelentkezés elfogadásáról a pályázók értesítést 
kapnak. A kiállításra szánt anyagokat az előzetesen je
lentkezők október 1-ig küldhetik meg, közvetlenül a 
dunaújvárosi művelődési központnak.

Azok a népművészek, akiknek alkotásait a  zsűri a 
kiállításra alkalmasnak ítéli, meghívást kapnak az or
szágos találkozóra.

W iOua&sssssssssss/.sssxssssssssssArsssArsy'stfrssssss/yssxxsssssss-sssssssssssssssxrssss*

tam már! És nem gondoltuk, 
hogy ekkora tulokkal akadunk 
össze. Ilyen vadszamárral, aki 
ezt sehogyse bírja fölfogni. Mi 
ebben az érthetetlen? Vissza
adjátok a fegyvereinket vagy 
nem? Ha tovább packáztok 
velünk, itthagyunk bennete
ket!

— Ebből a városból nap
jainkban nem lehet elmenni! 
Aki idejön, itt is marad, bará- 
tocskám! De megnyugodhattok, 
lesz fegyveretek. A Vörös Gár
dába kerültök, és a börtönhöz 
osztunk benneteket , őrszolgá
latra. A legfontosabb feladatot 
kapjátok, ami Jekatyerinburg-  
bán létezhet! — válaszolta.

Azt hittem gúnyolódik, mér
gem tovább fokozódott:

— A legfontosabbat? Forra
dalom van, ha nem tudnád! 
Mindenütt ütik a fehéreket 
Oroszországban, neked meg 
rablók és ellenforradalmárok 
porkolábjának lenni a legfon
tosabb?

Szavamba vágott: „Csak ne 
forrófejüsködj . . . /  Népünk el
ső számú ellenségére vigyáztok 
ott, barátocskám! A  börtönfo
goly: második Miklós cá r . . .  
No, értitek már?!*1

A  külső őrségbe osztottak. 
Lövésre kész fegyverrel sétál
tam a három-három órás szol
gálat alatt. Ügyön, melyik  
deszkázott a**lak mögött lehet 
a cár? — tűnődtem a júliusi 
éjszakákon. Emeleten vagy 
íföldszinten? Hol várja ugyan 
sorsának beteljesülését? Es 
miért várakoztatják? Pokolra 
érett, pokolra vele! Mondogat
tam is Tyimoskinriak. mire vá
runk. Mikor csinálunk már az 
atyuskából. kis angyalkát?! 
Röviden elintézett: — Majd,

ha eljön az ideje! Addig p e
dig maradj nyugton, Kálmán 
tovaris!

Egy éjszaka, három politikai 
tiszt közeledett. Arnyekképeik  
messziről kirajzolódtak a tisz
ta júliusi holdfényben. Ismer
tük őket, de a regula mégis
csak regula:

—  A llj! Jelszót!
— Gomb! — harsogta nz 

egyik. Aztán parancsot adott, 
hogy fussunk sebesen az utca 
végén gyülekező gárdistákhoz. 
Iszkiri, ahogy a lábunk bírta. 
A  századparancsnok azonnal 
rendelkezett Egy utcányi gyű
rűt vontunk a cár börtöne kö
ré. Csendben, tüzelésre kész 
fegyverekkel várakoztunk né
hány órát, aztán bevonultunk. 
Nem tudtuk, miért kellett kor
dont húzni, hiszen semmi sem 
tö r tén t ... Reggel a pisze orrú 
Tyimoskin a vállamra csapott:

Indultok Dutov bandái 
ellen, nem kell többé őrizni a 
cárt. Hajnaltól a pokolban tró
nol! Küldjétek neki minél több 
alattvalót . . . /

A z öreg elhallgat, gondola
tai a múltban kutatnak.

—  Tizennyolcban, egy nap
sütéses nyári reggelen . . .

— Nagyapám! Egy munkás- 
őr bácsinak mondtad egyszer, 
hogy Oroszország .ó l úgy küld
tek haza a vöröskatona bará
taid, hogy itthon harcolj, to
vább. Miért mondták? Ott 
még kellettél volna.

— Miért küldtek haza? For
radalom kezdődött. Ügy hív
ták: őszirózsás. Itthon is szük
ség lett ránk! Nemsokára a 
munkásoké lett a hatalom, és 
védenünk kellett.

Tihanvi János 
(Folytatjuk.)

A MUNKÁSOK AKARATA:

Képtár épüljön 
Szombathelyen!

Hitvallás az osztályálláspontot tükröző 
művészet mellett

Képtár építését határoztok 
él Vas megye dolgozói, még- 
pedig a szombathelyi jármű
javító munkásainak kezdemé- 
nyezésére. Ma már 3000 tagja 
van a  Képtárépítő Egyesület
nek. A  társadalmi összefogás 
célja, hogy

méltó otthonra találjon
Derkovits Gyula és Dési
Huber 'István életműve.
A téglajegyek értékesítése 

alig egy hónapja kezdődött, és 
1979 végéig tart. A hangsúlyo
zottan önkéntes akció sikeréért 
jelentős kulturális agitációt 
vállaltak a  vasutas-szakszer
vezet helyi aktivistái. Munká
juk legszebb dicséreté, hogy a  
szolgálati helyeken

február 15-ig mintegy
150 000 forint értékű tégla

jegy kelt el.
A szombathelyi vontatási fő

nökségen például mindenki 
igényelt téglajegyet, ezenkívül 
minden szocialista brigád vál

lalta a  kóptárépítés 'cselekvő 
támogatását is. Hasonló példá
val járnak elöl Celldömölk 
vasúti csomópont dolgozói. Az 
áldomás, az építési főnökség, a 
vontatás és a szertár területé
ről

sokan a helyileg alakított 
Képtárépítők Baráti Kö

rébe is beléptek,
fontos szerepet vállalva a mű
vészeti ismeretterjesztésben, a 
celldömölki járási üzemi és 
termelőszövetkezeti dolgozók 
között.

A művészeti propaganda 
segítését Vas megyében a 
TIT szerződésben vállalta.

Színes diavetítéssel gazdagítja 
a Derkovits Gyula és Dési Hu
ber István munkásságáról, al
kotásairól szóló előadásokat, és 
tárlatvezetést szervez vasutas 
szocialista brigádok részére a 
szombathelyi Derkovits Gyula 
emlékházba.

MEG CSAK K Í S É R L E T

Mozdony  —  vezető nélkül
Repülésirányító toronyhoz 

hasonlít a Szovjetunió kísérleti 
vasútvonalának scserbinkai 
diszpécser-központja. A  szol
gálatban levő mérnök elfordít 
egy kart, mire a központ előt
ti vágányon álló víllanymoz- 
dony lassan elindul és hama
rosan eltűnik a szem elől. 
A  toronyban levők az ipari 
televízió képernyőjét nézik. A 
mozdonyvezető nélkül robogó 
gép őrházak,települések mel
lett halad el( közben megáll, 
majd ismét felgyorsul. Olyan 
az egész, mint egy fantaszti
kus film. A  mérnök a torony
ból vezeti a mozdonyt.

A  távirányítású gépet és a 
kísérleti pályát a moszkvai 
Közlekedési Intézet mérnökei 
és munkatársai tervezték. Egy

vasúti szerelvényt mozdonyve
zető nélkül ma még nem le
het közlekedtetni, de a jövő
ben nincs kizárva ennek a 
lehetősége. Ezt bizonyítják a 
szovjet kísérletek is. A vona
tot —  televízió segítségével 

a diszpécser irányítja 
majd. Kezdetben a bányák 
környékén üzemelő vasútvo
nalakon szeretnék közleked
tetni ezeket a szerelvényeket.

Az is elképzelhető, hogy 
később majd a diszpécser 
szolgálataira sem lesz szük
s é g ’ Munkáját egy program -' 
vezérlésű szerkezet helyettesí
ti. A számítógép feldolgozza 
az adatokat és rádión ad „uta
sítást”  a pályán robogó moz
donynak. Ez a terv inár nem 
is olyan fantasztikus.

Klubélet Nagykanizsán
A  M ÁV nagykanizsai K o

dály Zoltán Művelődési Há
za a vasúti csomópont 2500 
dolgozójának és a déli vá
rosrész lakóinak művelődé
sét szolgálja. Itt működik 
SZMT körzeti könyvtára 
is, ahol 35 ezier könyvet for
gatnak, kölcsönöznek;
mintegy 35 kanizsai üzem 
dolgozói részére. A  munkás 
olvasók megbecsülik ezt a 
hasznos szolgáltatást. Ezzel 
összhangban a 35 üzem  
évente 80 ezer forinttal tá
mogatja a könyvtárat.

Mostanában azonban már 
nemcsak a könyvtári, ha
nem az egyéb kulturális 
szolgáltatások iránt is ér
deklődik számos vállalat, 
intézmény. • A  rendezvé
nyeknek tavaly nyolcezer 
látogatója vo lt Tartottak 
író-olvasó találkozókat, 
Ady-emlókestet, szórakozta
tó műsorokat. Nagy érdek
lődést keltett a négy község 
jaltai rendezett textilbemu
tató, valamint a folklórmű
sorok.

A már említett nyolcezer 
látogató csak néhány ren
dezvényre vonatkozik. Va
lójában sokkal többen for
dultak meg a kultúrházban.

A kul túrház 11 klubot, 
szakkört működtet, me
lyeknek 500 állandó tagja 
van. A műsorokat gyakran 
színesítik a Kun Béla Á l
talános Iskola énekkarának 
és kultúrcsQportjának fel
lépései.

A  kul túrház ajánlásokkal, 
programtervekkel látja el a 
szocialista brigádokat* Vég
ső soron mintegy 50 brigád 
él az intézmény által, felkí
nált lehetőségekkel.

A kultúrházat egyébként 
a közelmúltban kívül-belül 
tatarozták, festették. Nincs 
tehát * akadálya a tervezett 
előadások, koncertek —

többek között Keres Emil 
előadóestje —  megrendezé
sének. Várják a televízió
ból ismert Pálfy Józsefet 
egy  külpolitikai fórumra, 
és sor kerül Vass László, 
fiatal zalakomári faragó 
népművész kiállítására.

A sokoldalú, gazdag mű
sorral újabb érdeklődőket 
szeretne megnyerni állandó 
vendégnek a kultúrház ve
zetősége.

Oszthatatlan

Aki beszélteti a köveket

A k i járja a szolgálati helyeket, s munkája közben a 
* *  legkülönbözőbb életkorú és képzettségű vasutasok

kal beszélget, olykor elcsodálkozik. Hol örömében, őszin
te elismeréssel; hol meg nem kevés hosszússággal, el-el- 
tünődve. Mert hogyne melengetné az ember szivét, ha 
azt hallja, hogy egyesek nem tudják elképzelni életüket 
a majd mindennapos olvasás, az esetenkénti színházlá
togatás nélkül, vagy ha a televízió műsoráról szó esvén, 
nemcsak Kojak felügyelő kalandjairól hall véleményt, 
hanem az irodalmi igényű Nyitott könyv sorozat egyik
másik adásáról is. S hogyne kedvetlenedre el, amikor 
a szocialista brigádok tagjaitól olyan megállapítást hall, 
hogy „a művelődésre, szórakozásra kevés idő marad, de 
azért kulturális vállalásuk teljesítése érdekében kollek
tiven elmentünk az Operett Színházba, vagy a Fővárosi 
Nagycirkuszba..

Félreértés ne essék: dehogy becsülöm le az artis
ták merészségét, szakmai tudást igénylő produkcióit, de
hogynem dúdolom olykor én is a Csárdáskirálynő Örök
zöld dallamait. S az is túlzás lenne, ha az irodalmi, a 
zenei, a képzőművészeti élet megannyi rezdülésének 
,naprakész ismeretét kérném számon bárkitől. Nincs na
gyobb veszély, mint — közművelődés ürügyén —  vég
letekben gondolkodni. Ám a megfelelő arányok igénye 
elvárható — kiváltképp, ha szervezett munkásokról, 
szocialista brigádok tagjairól esik szó.
JLfindezt nem pillanatnyi hangulat íratja velem : a 
KrA közművelődésről párthatározat, majd az országgyű
lés áltál jóváhagyott törvény született. A z időszerű szak- 
szervezeti nevelési feladatokkal foglalkozott tavaly a 
SZOT is, szakszervezetünk központi vezetősége pedig 
1980-ig jelölte meg a célt a  „Feladatok a munkásműve
lődés és a munkahelyi közművelődés fejlesztésében”  cí
mű határozatában. S mert rohanó korszakban élünk, a 
célkitűzéseket indokolt időről időre felülvizsgálni, s ha 
kell, finomítani. Ezért a központi vezetőség egy évtize
den belül négyszer is —  1968-ban, 1973-ban, 1976-ban 
majd az elmúlt év végén  —  Önálló napirendként foglal
kozott a politikai és kulturális tömegmunka, az oktatás 
és nevelés helyzetével, feladataival.

Nos, e legutóbbi ülés indokolja eme rövidke tűnő
dést — a nevelésről. Jóllehet, a nevelő tevékenység a 
szakszervezeti munka jellegéből is adódik: —  nem csu
pán szakszervezeti feladat az em berek képzése, érdeklő
désük felkeltése. „A  szocialista társadalomban nem át
lagemberekre van szükség, hanem szakmailag és politi
kailag képzett munkásokra, vezetőkre az élet minden 
területén”  — hangzott cl a központi vezetőség decembe
ri ülésén. Itt is fontos tehát a személyes példa, hiszen 
csak az hirdethet igét, aki maga is aszerint él.

A z olyan vezető, aki lépést tart korunk változásai
val, nemcsak szavakkal, hanem tetteivel is arra buzdít: 
érdemes nyitott szemmel járni a világban, mindenki 
számára hasznos, ha fogékony az újra, a szépre, hét
köznapjaink tartalmasabbá tételére.

A  vasutasok között igen sokan dolgoznák mostoha 
körülmények között. Távolról járnák szolgálati helyük
re, vagy éppen családjuktól messze, szálláson laknak. 
Amilyen a környezetünk, olyan a közérzetünk — indo
kolt tehát, ha a vasutasok létszámának több mint a fe 
lét alkotó bejáró dolgozók megkülönböztetett figyelem 
ben részesülnek; ha a gazdasági vezetők is tudják, hogy 
velük fokozottabban kelt törődni. A z sem mindegy, 
mennyire kulturált a munkahely -r- s ezt még akkor is 
szóvá kell tenni, ha közben tudjuk: hellyel-közzel az 
elemi munkakörülmények megteremtése is nagy erőfe
szítéseket követel —  s az sem lehet közömbös, mennyi
re lakályos az a szállás, ahová a fárasztó napok nehéz 
fizikai munkája után a dolgozók, munkatársaink pihen
ni térnek.

P ersze, a felelősséget még tovább boncolgathatjuk ~  
ám ez részigazságokhoz vezetne. A  felelősség 

ugyanis a nevelésben és a közművelődésben o s z t h a 
t a t l a n .  A  nevelés valamennyiünk feladata. Életünk
kel, magatartásunkkal, szavaink és tetteink érzékletes 
példájával hathatunk legjobban egymásra.

Természetesen a szocialista brigádok —  a szűke bb 
kollektívák tagjai — még többet tehetnek. A legjobbak 
ennek tudatában vannak, ezért mutatnak példát a töb
bieknek. Földes Tamás

Gyermekkorában 
szívesen rajzolt, fe j
tegetett. Aztán — 
amikor már a  duna
keszi járműjavító la
katosa. v o lt—, szocia
lista brigádjának tag
jai felfigyeltek kéz
ügyességére. Biztat
ták, hogy készítsen 
szobrokat. Rövid idő 
múlva a  Vasutas- 
szakszervezet képző- 
művészeti köre tag
jaként gipszből for
málta a portrékat.

Legutóbb Szamuely 
Tibor alakját mész
kőből faragta ki, s az 
üzemi ebédlő előterét 
díszítő, hatalmas 
munkásportré is az ő 
alkotása.

— Most éppen az 
üzemi óvoda parkjá
ba készítek egy szob
rot. Az életnagyságú 
márványkompozícl ó 

címe: Gyermek, kan
cáéval. Avatására, Il
letve leleplezésére 
április 4-én  kerül sor 
—  mondja Czinege

István, miközben a 
járműjavító által ren
delkezésére bocsátott 
szerény műteremben 
szaporán forgatja a 
spiccvésőt és a kala
pácsot.

Kérésemre elmond
ja, hogy műveivel 
1970 óta szerepel k i- 

^állításokon. Munkáit 
gyakran díjazzák. Si
keresen mutatkozott 
be 15 ország amatőr 
művészeinek legutób
bi drezdai tárlatán, 
de legbüszkébb arra 
az elismerésre, amit

munkásábrázolá
saiért a 27. vasutasr 
napi kiállításon ka
pott. S annak is örül, 
hogy az üzem amatő
réi az ő közreműkö
désével már négyszer 
érdemelték ki a Ki
váló képzőművészeti 
szakkör cím et

Beszélgetés közben 
egy pillanatra félbe
hagyja munkáját, a 
széles kari májú mű- 
vé&zkalapot hátratol

va megtörd homlokát, 
majd dolgozik tovább, 

—  Ügy érzem, á 
tehetség elveszett vol
na bennem, ha nem 
segít, biztat, bátorít a 
'brigád. Talán ezért 
is szerepelnek ők, a 
munkások legtöbbet a 
műveimben. Szívesen 
ábrázolok fiatalokat, 
sportolókat, s  megfor
máltam már ifjúgár- 
distát, diáiklányt, kö
szörűst, hegesztőt, a 
vízparton botját szo
rongató horgászt, a 
gyermekét féltőn öle
lő  anyát. . .  A  KISZ 
újjáalakulásának 20. 
évfordulójára készí
tett bronzplakettre is 
saját ifjúsági közössé
gem jellemzőit min
táztam r á . . .  Eddigi 
munkásságomért Ki
váló dolgozó kitünte
tésben részesültem, s 
nagyon jólesik, hogy 
üzemünk a keszthelyi 
művésztelepen évente 
lehetőséget biztosít 
arra, hogy elképzelé

seimet zavartalanul 
önthessem formába. 
A  szobrok anyagát 
szintén biztosítják, 
mert saját erőből ez 
aligha volna' elérhe
t ő . . .  Remélem, az 
Alkotó Ifjúság pályá
zatra készített mun
káim újabb sikert 
hoznak az idén . . .

A  fiatal szobrász 
önmagát is szüntele
nül formálja. Esti ta
gozaton nemrég fe
jezte be a  szakkö
zépiskolát. Néhány 
hónapja új munka
körbe helyezték : 
anyaggazdász lett. De 
mindennap délután 4 
órától késő estig a 
műteremből kihallat
szó kalapácsütések 
jelzik tartózkodási 
helyét.

Czinege István kép
zelete és keze mun
kája nyomán testet 
öltenek és szinte be- 

kezdenek a né
ma a "■* ömbök.

Orosz Károly
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A z olimpiai készü lőd és jegyében

SZÁMVETÉS DEBRECENBEN ÉS NYÍREGYHÁZÁN
A z Országos Testnevelési és elnök terjesztette a közgyűlés lalkozott a fúzióval és megál- 

Sporthivata] elnökének utasí- elé az elnökség beszámolóját, lapították, hogy csak ezen az 
tá&a értelmében 1978 első két 
hónapjában a sportegyesüle
teknek beszámoló küldöttköz
gyűlésen kellett számot adni 
a  tagság előtt a végzett mun
káról és az elkövetkező fel
adatokról

A z 1978-as év  a  moszkvai 
olimpiára való felkészülés kö
zépső egyben, legfontosabb sza- alapja, hogy az egyesület vég- kedő sporteredmények szülét

amelyben többek között kitért úton lehet továbbhaladni, csak 
a fúzióval járó nehézségekre, így, közös összefogással lehet 
a rövid időt alatt elért ered- eredményeket elérni. Az álla- 
ményekre. az egyesület előtt mi és társadalmi szervek kép
álló feszített, de megoldható viselői felszólalásukban bizto- 
feladatokra. A beszámolóban sították az egyesület ¿vezetőit: 
hangsúlyt kapott az is. hogy a minden, segítséget megadnak 
fúzió beváltotta a hozzáfűzött ahhoz, hogy Magyarország 
reményeket, megvan a reális északkeleti csücskében kiemel-

kasza az egyesületeknél.. En
nek jegyében zajlott le a szak
mailag kiemelt, két nagy vas
utas egyesület közgyűlése Is.

Debrecenben  —• a hovatarto
zást is hangsúlyozva — az ál
lomás nagy oktatótermében 
rendezték meg február 24-én 
a Debreceni Vasutas Sport 
Club küldöttközgyűlését. A 
megjelent mintegy százötven 
küldött és az elnökségben he
lyet foglaló megyei, városi, 
párt- és állami vezetők, az 
OTSH és a bázisszerv képvise
lői előtt Szombaty András; az 
egyesület elnöke adott szóbeli 
kiegészítést az írásos anyag
hoz. Ezután a  számvizsgáló bi
zottság elnöke tett jelentést az 
egyesület elmúlt évi gazdálko
dásáról és az új költségvetés 
tervezetéről.

A z elhangzott két beszámo
lót vita követte, melyben a 
küldöttek a sportot az egyesü
letet féltő aggodalommal, de 
jogos büszkeséggel szóltak 
szakosztályaik eredményeiről. 
A  felügyeleti Irányító szervek 
vezetői, a  bázisszerv képviselői 
hozzászólásukban további tá
mogatásról biztosították az 
egyesületet. Kérték, hogy ne
veljenek minél több edzett, 
egészséges embert, öregbítsék 
tovább a  75. születésnapját ép
pen a  beszámolási időszakban 
ünneplő patinás egyesület hír-  
n ev é t

A  hozzászólásokkal kiegészí
tett két beszámoló elfogadásá
val, majd jutalmak átadásával 
ért véget a DVSC közgyűlése.

nyíregyházán, a városi ta
nács dísztermében március 1- 
én került megrendezésre a 
M ÁV- és Spartacus-egyesü letek 
fúziójával létrejött nagy egye
sület, a Nyíregyházi Vasutas- 
Spartacus Sport Club első köz
gyűlése. A  díszelnökségben 
foglaltaik helyet azok a  me
gyei, városi vezetőik és a bá
zisszervek képviselői, akik tá
mogatták az új egyesület lét
rejöttét, akiik minden segítsé
get megadtak p kezdeti ne
hézségek leküzdéséhez. Meg
jelent a  közgyűlésen Molnár 
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára is, a küldöttek kö
zött ott voltefc a régi egyesü
letek vezetői, veteránjai és a 
moszkvai olimpia reménysé
gei.

Dr, Papp Sándor, ügyvezető

érvényesen a nagy vezetőegye- 
sületek soriba lépjen.

A beszámolót a számvizs
gáló bizottság jelentébe, a 
költségvetés-tervezet előter
jesztése és vita követte.

Valamennyi felszólaló fog-

hessenek.
A küldöttek egyhangú sza

vazással elfogadták a két be
számolót és az egyesület 1978. 
évi költségvetésének terveze
tét

Sz. Gy.

Ünnepi megemlékezés 
az M HSZ évfordulóján

A z MHSZ megalakulásának Nem egy esetben az állomás 
30. évfordulója tiszteletére mintegy 100 dolgozója vett 
ünnepi közgyűlést tartottak részt lövészeten. A klubtagok 
Debrecen állomás kereskedel- a Záhonyban rendezett társa
mi oktatótermében. dalmi munkaakcióban is akti-

Lázár János állomásfőnBk- van közreműkö' ’ tek. 
helyettes, az MHSZ-alapszer- Lázár János javasolta, hogy 
vezet titkára ünnepi 'beszédé- az állomás és a járműjavító 
ben méltatta a szövetségnek a MHSZ-szervezete szorosabban 
fiatalok honvédelmi nevelésé- működjön együtt A  Magyar 
ben betöltött szerepet, a tar- Honvédelmi Szövetség megala-

Villásának 30. évfordulója tisz- lentőségét. Elmondotta, hogy _ _ , . A ' ,
Debrecen állomáson tartalékos teletóJe, személyenként 10 óra 
és lövészklub működik. A  társadalmi munkát ajánlottak 
tartalékos klubnak 26, a lö- fel a sportlétesítmények és 
vészklubnak 30 tagja van. képzési bázisok építésére, kar- 
Versenyeredményeik kitűnőek, bán tartására.

A Haladás
beszámoló közgyűlésén

Az egyesület vezetői törődnek az utánpótlás nevelésével

A  Szombathelyi Haladás 
VSE február 27-én tartotta 
küldött kögyűlését az igazga
tóság kultúrtermében. A  köz
gyűlésen megjelentek a vas
utas-szakszervezet képviselői, 
az igazgatóság vezetői, továb
bá a megye társadalmi akti
vistái.

A z írásos beszámolót Laki 
László ügyvezető elnök szóbeli 
tájékoztatóval egészítette ki. A 
Haladás VSE 1979-ben ünnepli 
fennállásának 60. évfordulóját. 
A BVSC után a MÁV második

lődését bizonyítja a 101 olim - nek. Biztosítottnak látja azt, 
piai pont is. Az edzők sokat h or" 1980-ban az eddiginél 
törődtek az utánpótlás neveié-  még több vasutas sportoló 
sével. Talán ennek köszönhető, képviseli majd hazá ik  színeit
hogy 37 országos csúcsot állí
tottak feL

A  szakosztályok eredményes 
munkáját a társadalmi aktivis
ták is segítették. Közülük em
lítést érdemel Kassai Ferenc-  
né, Gibba István, Harkányi 
Tibor, Kocsis József, Szirmai 
Csaba, dr. Gelencsér József, 
Zsigovics Béla és Mayer Jó
zsef tevékenysége. Lak* László 
hangsúlyozta továbbá, hogy

a moszkvai olimpián.
K. A.

T ermészetbarltok 
vetélkedője

A  vasutas-szakszervezet ter
mészetbarát szakbizottsága eb
ben az évben is megrendezte 
a vasutas természetbarát szak
osztályok szellemi vetélkedő
jét. Tizennégy szakosztály 22 
csapata indult a versenyen, öt 
kategóriában.

A z összetettben első lett a 
Törekvés, második a Duna
keszi VSE. harmadik pedig a 
Miskolci VSC csapata.

Bennmarad-e az NB I-ben 
a fehérvári MÁV Előre?

legnagyobb sportegyesülete. Az tavaly az egyesület a vezér
elnök beszámolójában hangsú- igazgatóságtól és a vasutas-
lyozta, hogv tavaly Rehus 
Uzor György, Antalovics Fe
renc súlyemelők, valamint K o- 
matits József tőrvívó méltóan 
képviselték a zöld-fehér színe-

szakszer vezet tői 4,6 millió fo
rintot kapott a létesítmények 
felújítására és üzemeltetésére. 
A  megyei és a városi tanács 
ezt 4 millió, az OTSH pedig 1

két a  világbajnokságon. A z millió forinttal egészítette ki. 
előbbi két versenyző az Euró
paiba j nokságon is kivál6an 
szerepelt. Az Ifjúsági Barátság 
Versenyen pedig Zámbó Jó
zsef, Wöller Tamás és Németh 
László vívott ki elismerést. Az  
OTSH értékelése szerint az 
egyesület a nemzetközi ered
m ények alapján a 9. helyet 
szerezte meg. Tavaly 27 olim
piai ponttal gyűjtöttek többet 
mint 1976-ban, mégis csak a 
16. helyet sikerült biztosítani. 
A  legdinamikusabban az atlé
tikai szakosztály fejlődött. Az 
1976. évi 70 olimpiai ponttal 
szemben tavaly 104-et gyűjtöt
tek. A  birkózó szakosztály be
került az NB 1-be, a labdarú
gók pedig az 5. helyen ^végez
tek az NB 1-es mezőnyben.

A  súlyemelő szakosztály fe j-

A  közgyűlés egyik ünnepé
lyes pillanata volt idős Gasz-  
tonyi János vívómester bú
csúztatása, aki 42 évig aktív 
résztvevője volt ennek a  sport
ágnak. Sok tehetséges fiatalt 
nevelt a szakosztálynak.

A  beszámolót vita követte 
Felszólalt a közgyűlésen Cson
ka Gpörgy, a megyei tanács 
elnökhelyettese is. A  megyei 
és a városi tanács vezetői ne
vében bejelentette, hogy az 
idén 5 millió forinttal támo
gatják az egyesületet. Grónai 
Alfonz, az OTSH képviselője 
azt hangsúlyozta, hogy az 
egyesület eddigi eredményei 
további jó  munkára kötelez-

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes I 1. A  munka verseny 

egyik meghatározása. (Folytatása 
a 23. függőlegesben.) 13. Afrika) 
állam. 14. Ez elszáll. 15. Japán 
fővezér. ¡16. Folyó Spanyolország
ban. 17. Ruhát készít. 19. Dráva 
menti község, 20. Után magán
hangzói. 21. Otthon. 22. Hitel kö
zepe. 23. Ilyen víz a tó (ék. 
hiány). 24. Muskotály-féle. 25.

arzén végvjele. 32. Mozgalmas hét. .56. Sibol, sikkaszt. 57. T . K. 
vége. 34. Van neki. 36. Előd. 37. L. 58. A legnagyobb atomsúlyú 
Neves sportegvesíllet. 38. . .  .Jean elem. 60. Kábít. 61. Bice lkersza
Paul (1744— 1793) a francia for
radalom egyik vezére, 40. Lánd- 
zsás lovaskatona. 43, Nem ósdi 
45. .Fás terület. 46. Félig kaptad. 
48. A teniszjáték, alapegysége 
(angol); 49. Hogy. végeknélküL  
50. Izlandi pátból készült prizma

Énekes mad*r. 26. Házi szárnyas. 52. Azonos bétűk. 54. Betűpótlás- 
26. Pusztít. 30. T . D. £. 31. Az sál magyar is, orosz folyó is le-

va. 62. Ezzé alakulhat a rádium. 
64. Európai nép. 65. Orvos teszi 
a gyógyszerrel.

Függőleges: 1. Színművészünk
(Lajos). 2. Város Jeruzsálem kö
zelében. 3. Borsod megyei köz 
ség. 4. Betűpótlással is nulla. 5. 
Tiltó szó. 6. Az egyik MÁV jár
műjavító (ék. hiány). 7. A leg
nagyobb sivatag. 8. Fémes elem. 
9. Kettős betű. 10. Hangszer. 11. 
önző, németül. 12. Nyelvtani fo
galom. 17. S. D. A. 18. Moziban 
van. 27. Sínpár. 29. Fatörzsbó) 
készült csónak. 32. . . .  Edouard 
(1832—tl883) francia festó. 33. 
Nagy madár. 34. Most épülő vas
út Szibériában. 35. Rádió detec- 
tion and ranging. 37. A Duna 
mellékfolyója. 39. Félig vettem. 
41. Országrész Itáliában. 42. Hen
gerelt zúzott kőből készült út- 
burkoftt. 44. Visszahatás, ellen? 
hatás. 46. . . .  Lantos Sebestyén.
47. Asztali kirakójáték. 50. Vtsz- 
sza: rag. 51. Nyitott szemmel
Jár. 53. Riadót 55. .,.-V ég h  Ist
ván, író. 57. trószerszám. 59. Bib
liai alak (ék. hiány). 61. Női név. 
63. N. L. 65. Hangtalanul fog.

Beküldendő: vízszintes 1. és
folytatásaként a függőleges 23.

Beküldési határidő: 1978. már
cius 31.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A jubileumi munka
verseny továbbfolytatása

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
1. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért* 
Temesi Róbert. 7625 Pécs. Hu- 
nvadi út. 13.: Révész Bertalanné. 
4625 Záhony. József A u. 39.; 
Takács Zoltánná. 4821 Opályl. 
Rajk út. 40.; Orbán Géza. 4628 
Tiszaszentmárton. Ady E. u. 2,’;- j 
Rózsa István. 5125 Pusztamonos
tor, Rákóczi u. 47*

A  labdarúgás élvonalában utasok 
jelenleg két vasutas csapat anyagi 
játszik, a Szombathelyi Hala-

Szakszervezetének 
támogatásáról:

—  Csapatunk évente ugrott
dás és a Székes)ehérvári előre az NB IÍI-ból az első
MÁV Előre. Az előbbi bizto
san tartja helyét az első osz-

osztályxg. A  gyors előrelépés
nek örültünk, de meg3oka

tályban. A  fehérváriak az el- sodtak a gondjaink is. A Vas
múlt évben vívták ki az 
NB I-ben való szereplés jogát.

utasok
anyagi

Szakszervezetének 
segítségével ezután

Feljutásuk meglepetésnek szá- építünk majd egy új ^pályát 
mított. Azt is sokan kétségbe Ez a létesítmény elsősorban
vonták, hogy elbír-e egy me
gye három NB I-es csapatot. 
(A MÁV Előre mellett a Vi
deoton és a Dunaújváros is 
Fejér megyei csapat.)

Ami a segítséget illeti, ab
ban nem voit hiány sem

az utánpótlás nevelését szol
gálná. Bizony az öltözők 
színvonala sem üti meg az NB 
1-es mértéket. Létesítmé
nyek dolgában jelenleg mi va 
gyünk a „legszegényebb” vas
utascsapat. A szakszervezettől

Vasutasok Szakszervezete, sem viszont ígéretet kaptunk arra
a helyi üzemek, intézmények 
részéről. A  Székesfehérvári 
Szolgáltató Vállalat például 
2000 köbméter földet szállított 
a tribünök bővítéséhez. A  vá
rosi tanács azzal segített, hogy

hogy az ötödik ötéves tervben 
4,fy—5” millió forintos fejlesz
tést hajthatunk végre.

A  labdarúgó-szakosztály ve
zetése jó  kezekben van. Bőke 
Béla szakosztályvezető lelkes

átépítették a Váralja utat, és híve annak, hogy bővüljön a
elkészült a pálya mellett az 
autóparkoló. Ábrahám Kál
mántól ígéretet kaptak arra is, 
hogy a vasút felett elkészül a 
gyalogos felüljáró. Bár a köz
lekedési államtitkár közben az 
építési tárca élére került, az 
egyesület vezetői remélik, 
hogy az ígéretet utódja is 
valóra tudja váltani. Nagy 
szükség lenne a felüljáróra, 
mert a pálya jelenlegi meg
közelítése balesetveszélyes.

A  MÁV Előrének jelenleg 
két pályája van. Ez kevés ah
hoz, hogy a kilenc labdarúgó
csapatnak edzési lehetősége 
legyen. A  tömegsportról nem 
is beszélve. A járműjavító fia
taljai és a sportolni vágyó idő
sebbek gyakran keresik fel a 
sDortteleoet. Elsősorban a hét
fői napokon nyílnak meg a 
sporttelep kapui a tömegsport 
kedvelői előtt.

— Mennyire tekinti a szé
kesfehérvári csomópont saját 
csapatának a MÁV Előrét? —- 
kérdeztük Dévényi Tibor ügy
vezető elnöktől.

— A legtöbb pártoló tagunk 
a járműjavítóban dolgozik. 
Természetes, hogy ők a leg
aktívabb támogatóink — 
hangzott a válasz. — ök  
anyagi eszközökkel is segítik 
az egyesületet. A többi szol
gálati ág dolgozói még most 
kezdik „megszokni” , hogy egy 
NB I-es vasutas csapattal 
büszkélkedhetnek. Ha a tőlük 
kapott anyagi támogatás mér
sékeltebb is, az már jó  ered
mény, hogy egyre több vas
utas látogatja mérkőzéseinket 
és szurkol a fiúknak. Ezzel a 
csomópont vasutasai hozzá já
ruljak ahhoz, hogy az egvüt- 
tes bennmaradhasson az első 
osztályban.

Egerszegi Ferenc, sportkör* 
elnök elismeréssel szólta Vas

létesítmény, és hogy több fo
cista „palántát”  lehessen ne 
vélni. Bízik abban, hogy a 
csapat megállja a helyét az 
első osztályban, mert a Ka
posvár és a Szeged gyengélke
dik, ugyanakkor a Székesfe
hérvári MÁV Előre bravúrok 
ra is képes. így győzték le 
például otthon — mondhatni 
fölényesen —  a Tatabányai 
Bányászt. A  Vasastól elhozott 
pont is kellemes meglepetés 
volt.

Az ügyvezető elnök — Dé
vényi Tibor —  külön büszke 
arra, hogy az első osztályban 
az egvetlen csapat a Székes- 
fehérvár, amely a nevében is 
viseli a „M ÁV”  elnevezést 
Jövőre ünnepli a klub fennál
lásának 70. évfordulóját. Szur
kolóknak és sportolóknak 
eovaránt az lenne a legszebb 
születésnapi aiándék. ha a kö
vetkező bajnoki idénvt is az 
NB I-ben kezdhetné^. Ez 
azonban csak raltuk múlik.

Kőhidi László

„Fekete doboz” 
az állomáson

Különleges adatrögzítő be
rendezés kezdte meg mű
ködését Szombathely állo
máson. A magyar gyártmányú 
négycsatornás magnetofon — 
amelyre több szolgálati tele
font kapcsoltak —- rögzíti a 
forgalomszervezők és irányí
tók munkára vonatkozó be
szélgetéseit. utasításait. Intéz
kedéseit, s 48 órán át raktá
rozza azokat. Később a közép
dunántúli iparvidék vasúti 
forgalmát lebonyolító 'Várpa
lotát és Aiká* Is ellátók  Ilven 
adatrögzítő „fekete dobozzal” .

Sárvári jubileum
Augusztus 20-án lesz tíz 

esztendeje, hogy Sárvárt vá
rossá nyilvánították. A vaá| 
település üzemei és intézmél 
nyel már az évforduló méltó 
megünneplésére készülnek. 
Munka versenyt indítottak a 
város szépítésére, csinosítását 
ra. A  jubileumi réndezvéj 
nyékre érkező utasokat a vasi 
ü tállom ás is új külsővel 
gadja majd.

Február végén az épület-és 
hídfenntartó főnökség célt 
dömölki építésvezetőségi 
nagyszabású munkába kez; 
dett. Pótolják majd többel 
között az állomásépület hí 
ányzó kőfalait, kifestik a he 
lyiségeket, a peront, újramá) 
zolják az ajtókat és ablakéi 
kát.

A  közel másfélmillió forint
ba kerülő munkát rekordidő 
alatt, májusban fejezik be.

— Magyar delegáció Japán 
bán. A  Japán Nemzeti Vas 
utak Szakszervezetének meg 
hívására március 1-én három 
tagú delegáció utazott Japán 
ba, Koszorús Ferencnek, 
vasutas-szakszervezet főtitka 
rának vezetésével. A deled  
ció március 10-én érkezett h| 
za.

— Ki mit tud a munkavé 
delemről? A nagykanizsj 
vontatási főnökségen a köze 
múltban ,.Ki mit tud a műi 
kavédelemről”  címmel szelj 
mi vetélkedőt rendeztek. 3 
versenyen 47 fizikai dolgo? 
vett részt. A döntőbe 12-| 
kerültek. A győztes Éberháí 
István villanyszerelő-segéc 
munkás lett. A második Gí 
rencsér László, harmadik Sd 
bó Lajos.

— Brigádok elismerése. 1
nyíregyházi pályafen n tart#
főnökségen február 24-én él 
tékelték a szocialista b r fl 
dók elmúlt évi teljesítménjM 
Jó munkájuk elismeréseke 
a Dózsa György és a Kossuí 
brigádok ezüst, hat brigj 
pedig bronz fokozatot kapd

— Nyugdíjastalálkozó. 9  
jószentpéter állomás szakszó 
vezeti bizottsága februi 
16-án nyugdíjastalálkozót re] 
dezett, amelyen ismertették] 
idei segélyezési lehetőség 
továbbá megbeszélték ej 
egésznapos díjmentes kirá 
dulás szervezését a mezők 
vesdi gyógyfürdőbe.

— Fényjelzők az oktáj I 
bán. A miskolci vontatási f i 
nökség utazó személyzetéi! 
oktatótermiben új szemlélt 
tő eszközt helyeztek el. Hej 
váth Dezső, Lengyel Gyű j 
oktatótisztek. Kaposvári Lásj | 
viilanymozdony-vezető 
Klempánszki György asztal 
elkészítette az alak- és fejj 
jelzők valamennyi változat: 
A  jelzőket egy három nég j 
zetméter alapterületű mágrj1 
ses táblán lehet rögzíteni, 
újítás különösen a mozdon | 
vezető gyakornokok tanulás 
könnyíti majd.

A szeikesziőrég üzeni
Szentlványl Lajos, Sajószenti | 

tér; Zemen János. Budapest 
Kovács Béla. Debrecen: Földöt 
János. Gyöngyös: Boldizsár" Gy 
la, Békéscsaba: Kiss Lá§z
Veszprém: Bognár Károly. Táp« j 
ca ; Sépsi Gyula. Kisvárdal Jánt ! 
Pál István. Miskolc: Nagynál lí 
ván, Jászkisér; Szepesi Józsefei l 
Várfalvi Gyula. Nagykanizsa 
veleikct lapunk anyagához f« ' 
használjuk.

Németh Pál, Szerencs: level I 
Illetékes helyre továbbítottuk;

MAGVAR VASUTAS

• Vasutasok Szakszervezténe^ 
«apja

Szerkeszti a szer Kesztó bizottsa 
Felelős szerkesztő vts* Ferenci Szerkesztőség.

1068 Bpest vi. Ben*:?ni utca 41 
Tel éter varcsi a&--87I.v' 

üzemi:- «9—Ti 
Riad]» és cere«?tlí < 

a Néos/wva L.aok*adr v a Malat 
<964 Boe«t VI) Rákóczi út ffl 
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M N P t»é -  IJ 659 
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Roder Imre igazgató
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Felszabadulásunk
évfordulóján

Irta: Gál László; a SZOT főtitkárhelyettese
J  f  arminchárom esztendeje szovjet katonák vére 
m 1 m váltotta meg hazánkat a fasiszta elnyomás 

M M szörnyű igájából. Azóta április negyediké tu
datunkban és érzelmeinkben elevenen élő ün

neppé magasztosult. A füstölgő romokból magunk sem 
hittük volna, hogy hazánk ilyen gyorsan feltámad, 
megfiatalodik, kivirul. Ezt a magyar munkásosztály, a 
magyar dolgozók szorgalmas munkája mellett a szov
jet nép áldozatkész segítségének is köszönhetjük. A 
fasizmust ugyanaz a fegyvert tartó kéz zúzta szét, 
amely a felszabadító harcok után kenyeret és szabadsá
got adott a mindkettőre éhes embereknek.

Felszabadultunk és lehetőséget kaptunk arra, hogy 
a nép kezébe vegye sorsának irányítását. Űj világot 
építettünk az eljövendő nemzedékek számára.

Ebben az újjáépítésben az élenjárók között voltak 
a vasutasok. Legkiválóbbjaik már a felszabadulás előtt 
harcosai voltak a haladásnak. A vasutasok tízezrei is 
vallhatnak arról, hogy mit jelentett Magyarországon 
1945-ig proletárnak lenni. Közülük sokan hozzájárultak 
— vállalva az életveszélyt — a fasizmus elleni küzde
lemhez, az ország felszabadulásához. Szabotázsakciók
kal nehezítették a megszállók gaztetteinek végrehajtá
sát. Pedig valamennyien tudták, hogy ezért azonnali ki
végzés a büntetés. A magyar vasutasok mentették, ami 
menthető. Földbe ásták a műhelyek gépeit, voltak, akik 
a pályaudvarokat ért légitámadás perceiben a haláltá- 
borokba indított, vagonokba zárt embereket menekítet
ték. Ahogy elült a csatazaj, az elsők között jelentkez
tek a munkára: romeltakarításra, a bombatévett vágá
nyok, felrobbantott viaduktok újjáépítésére. Tudták: jó
részt rajtuk múlik, hogy mikorra képes az ország talp- 
ráállni. . .

J  7 7  történelmi évforduló jó alkalom arra is, hogy 
megemlékezzünk a szakszervezeti mozgalom 

f  J  fejlődéséről, az ország építésben betöltött sze
repéről. A Horthy-rendszer nem engedte, meg

tiltotta, üldözte a vasutasok szervezkedését 1945-ben. 
Néhány hónap alatt a Vasutasok és Hajósok Szabad 
Szákszervezete soraiba tömörítette a dolgozók többsé
gét. Létrejöttek az üzemi bizottságok, amelyek a mű
helyekben és a fűtőházakban nemcsak a vasutasok jo
gai mellett őrködtek, hanem egyben ellenőrzést is gya
koroltak.

Szakszervezetünk fontos célként jelölte meg a dol
gozók élet- ' és munkakörülményeinek javítását. A 33 
évvel ezelőtt létrehozott bizalmi testületek képviselték 
a műhelyekben, a forgalomnál, a pályafenntartásnál és 
egyéb szolgálati helyeken a munkások érdekeit a mun
kaadóval szemben. Összekötő szerepet töltöttek be a 
szolgálati ágak és a szakszervezet között. Azóta persze 
tovább szélesedett a bizalmiak jog- és hatásköre, de az 
elődök munkája ma is emlékezetes példa.

A vasutasélet ma sem könnyű, de a mai gondok 
már mások, mint a 33 évvel ezelőttiek. A MÁV dolgo
zói minden évben nagy erőfeszítéseket tesznek azért, 
hogy a népgazdaság által termelt áru minél előbb ren
deltetési helyére kerüljön. A közvélemény az eddiginél 
is értőbben, nagyobb figyelemmel kíséri munkájukat.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére ha
zánk, pontosabban a csepeli szocialista brigádok kezde
ményezésére bontakozott ki a nemzetközi méreteket öl
tött szocialista munkaverseny. Ebből a magyar vasutas- 
ság is derekasan kivette a részét. Az elmúlt évi ered
ményekre méltán büszke az egész társadalom. A  jubi
leumi munkaverseny hatására a MÁV-nál is rekord 
.született. 321 millió utast és 134 millió tonna árut szál
lított a vasút.

A Szakszervezetek Országos Tanácsa elismerését 
fejezte ki teljesítményeikért, és munkájukat továbbra is 
figyelemmel kísért A közelmúltban vizsgálta például a 
vasutas dolgozók élet- és munkakörülményeit, a szociá
lis fejlesztés további lehetőségeit.

E nagy történelmi évforduló alkalom a jövőbe te
kintésre is. Hogy mit hoz a holnap a vasutasok számá
ra, azt az ötödik ötéves terv körvonalazta. Bővíteni kell 
többek között a vasút szállítási kapacitását, korszerű
síteni mintegy 1700 kilométernyi vonalat.

r érveinket csak valamennyi állampolgár hasznos 
tevékenységével tudjuk megvalósítani. Ezt 
mindannyiunknak vállalni kell, hiszen csak 
így épülhet fel hazánkban a fejlett szocializ

mus, a mai és az eljövendő nemzedékek javára.
Az eltelt 33 év mérlege lelkesedéssel tölt el̂  ben

nünket: a hatalmas Szovjetunió további segítségével a 
fejlett szocializmus felépítése olyan eredményeket hoz 
az emberiség javára, amelynek legfeljebb csak nagy
szerű körvonalait tudjuk elképzelni.

Tisztelettel emlékezünk felszabadítónkra és tovább
ra, is számítunk a magyar és szovjet nép barátságának 
újabb szép eredményeire, az egész szocialista világ- 
rendszer további győzelmeire.

Tizenhét napi bérnek megfelelő 

nyereségrészesedés a vasútnál
1977<-ben a MÁV-ra hárult 

feladatok végrehajtásában 
nagy szerepe volt a dolgozók 
aktivitásának, ezen belül a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 60. évfordulója tiszte
letére kibontakozott jubileumi 
munkaversenynek, illetve a 
szocialista brigádmozgalomnak. 
A vasutasok helytállásának 
különösen nagy jelentősége 
volt a frekventált munkakö
rökben. A létszámhiány miatt 
sok esetben csak a munkain
tenzitás fokozásával, a tényle
ges munkaidő növelésével le
hetett a szállításokat zökke
nőmentesen lebonyolítani.

A MÁV 1977. évi kiemelke
dő eredményei lehetővé tették 
a vasutasok bérszínvonalának

a tervezettnél nagyobb mérvű 
növelését, és aránylag magas 
év végi részesedés fizetését. 
Az eredmények alapján 
ugyanis 17 napi bérnek meg
felelő részesedést fizet a vasút.

Az év végi részesedés ter
mészetesen differenciáltan 
oszlik meg a főegységek — 
igazgatóságok, járműjavítók, 
építési főnökségek — között.

A differenciálás megmutat
kozik ' az igazgatóságokon be
lül is, tehát a szorzószámokat 
befolyásolja — mínusz és 
plusz arányban — az igazga
tósági verseny célkitűzéseinek 
éves teljesítése, s a baleseti 
károk alakulása is. 1978.ban 
előreláthatóan 18 nap nyere
séget fizet majd a vasút.

Kádár János látogatása
a Közlekedés- és Postaögyi Minisztériumban

Kádár Jánost üdvözli Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi
miniszter

Kádár János, az MSZMP Kovács Antal, a Központi Bi- 
Központi Bizottságának első zottság osztályvezetője és Ná- 
titkára március 9-én a Közle- dasdi József, a VII. kerületi 
kedés- és Postaügyi Miniszté- pártbizottság első titkára.
riumba látogatott. Elkísérte

MÁRCIUS 16 AN

Ülést tartott szakszervezetünk elnöksége
10.5 milliárd fór ¡ni a munharédelewn fejtesatésére

Március 16-án ülést tartott 
szakszervezetünk elnöksége. A 
napirendi pontok között sze
repelt az elmúlt évi szocia
lista munkaversenyben élenjá
ró szolgálati helyek és szo
cialista brigádok kitüntetésé
nek odaítélése, a MÁV 1978— 
1980 közötti és 1978. évi Mun
kavédelmi Intézkedési Ter
vének megvitatása, továbbá az 
1978. január 1-től hatályba 
lépett üzemi demokrácia mű
ködésével kapcsolatos tapasz
talatok értékelése, a vasutas
szakszervezet és a Vasutas 
Társadalombiztosítás 1977. évi, 
valamint a Va százalékos ÖTA 
tavalyi gazdálkodása.

Az elnökség valamennyi na
pirendi pontra készített előter
jesztést, javaslatot elfogadta.

Az üzemi demokrácia fóru
mainak működésével kapcso
latban az elnökség megállapí
totta, hogy a hatáskörök bőví
tésével a bizalmiak, a bizal
mi-küldöttek és a szakszerve
zeti bizottság (tanács) együt

tes ülése megteremtette annak 
a lehetőségét, hogy

a vasút valamennyi dolgo
zója véleményt mondjon 
és alkotóan közreműköd
jön a szállítási, a gazdál
kodási és az elosztási fel
adatok megvalósításában.

A szakszervezeti szervek 
biztosították a tanácskozások 
demokratizmusát. Az aktivi
tásra jellemző, hogy a bizal
miak mintegy 25 százaléka 
fejtette ki véleményét, és tett 
javaslatot az együttes ülése
ken. Az üzemi demokrácia fó
rumainak minden szintjén ta
pasztalható volt, hogy növeke
dett a gazdasági munka haté
konyságát segítő javaslatok 
száma.

Az eddigi tapasztalatok 
egyértelműen bizonyítják 
az üzemi demokrácia ki- 
szélesítésének időszerűsé
gét, az új fórumrendszer

működésének életképessé
gét.

A MÁV munkavédelmi in
tézkedési tervei közül emlí
tést érdemel az, hogy 1978— 
80 között 10,5 milliárd forintot 
fordítanak a munkavédelem 
fejlesztésére. A  legfontosabb 
célkitűzés a munka műszaki 
biztonsági feltételeinek továb
bi javítása, a kedvezőtlen 
munkakörülmények megszün
tetése és a nehéz fizikai mun
ka gépesítése.

Az egészségre káros munka
helyek korszerűsítésére 955 
millió forintot fordít a vasút.

A munkavédelmi ellátás 
fejlesztésére szánt 730 mil
lió forintból folytatják az 
öltözők, mosdók építését, 
a munka- és védőfelszere

lések beszerzését.

A nehéz fizikai munka gépe
sítésére tervezett 2,3 milliárd 
forintot a rakodás gépesítésé
re, a konténerizáció fejleszté
sére és az anyagmozgatás gé
pesítésére használják fel.

Kádár János a tárca veze
tőivel közvetlen hangulatú 
eszmecserét folytatott, amelyen 
részt vett Pullai Árpád mi
niszter, Urbán Lajos állam
titkár, Földvári László, Horn 
Dezső, Kiss Dezső, Klézl Ró
bert miniszterhelyettes, Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazga
tója és Győrffy József, a mi
nisztérium pártbizottságának 
titkára.

Pullai Árpád tájékoztatást 
adott a KPM tavalyi munká
járól, az idei legfontosabb fel
adatokról és a tárca feljesztési 
terveiről. Egyebek között be
számolt arról, hogy a szállí
tás és a hírközlés területén 
dolgozók teljesítették a tava
lyi terveket. Az áruszállítás
ban kielégítették a megnöve
kedett igényeket, amiben je
lentékeny szerepe volt annak, 
hogy javult a vállalatok kö
zötti együttműködés. Az idén 
a tárca mintegy 380 ezer dol
gozójára az előző évinél is 
nagyobb feladatok megoldása 
vár. A cél az utazási körül
mények további javítása, az 
áruszállítási igények mind tel
jesebb kielégítése, a közutak 
és a vasúti pályák korszerűsí
tése, az országos főúthálózat 
fokozatos kiépítése.

Kádár János elismerését fe
jezte ki a tárca vezetőinek, a 
közlekedés és a posta dolgo
zóinak helytállásukért, a ne
héz körülmények között vég
zett jó munkáért, amellyel a 
múlt évi feladatokat teljesítet
ték. Végül további sikereket 
kívánt az idei esztendő ter
veinek teljesítéséhez.

(Szigligeti Gábor rajza)
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Elérkezett a beszámolás időszaka

A BIZALMIAK KEZDIK
Kedvező előjelei

A SZOT elnökségének; ja
nuár 31-i határozata alapján 
márciusban kezdődik és szep
tember végéig tart a szakszer
vezeti szervek idei beszámo
lóinak időszaka. Győr állo
máson ezzel kapcsolatban 
kérdeztük meg Molnár Zol
tán szb-tit kártól:

— Hogyan készülnek a tag
sággal folytatott nagy eszme
cserére a szakszervezeti akti
visták. a műhelybizottságok 
és a szakszervezeti bizottság?

BIZAKODÓ 

A HANGULAT
— a  beszámolók előkészí

tése során azt tapasztaljuk, 
hogy a hangulat jó és biza
kodó. A tagság érdeklődésé
nek növekedése összefügg az 
eddigi eredményekkel, minde
nekelőtt azzal, hogy a bizal
miak jog- és hatáskörének 
bővítését célzó rendelkezések 
igen kedvező fogadtatásra ta
láltak, s  a dolgozók már ta
pasztalják a hatását — vála
szolta az szb-titkár. — Ná
lunk például 23 bizalmi te
vékenykedik, s ma már nem
csak bélyegeladással vagy a 
dolgozók apró-cseprő ügyeivel 
foglalkoznak, hanem válasz
tóikat képviselve közvetlen és 
elismert partnerei lettek a 
szakvonali vezetőknek.

Ez az elismertetés persze 
nem mindenütt ment könnyen 
— magyarázza Molnár Zol
tán —, mert eleinte az egyes 
gazdasági vezetők nem értet
ték, mit is jelent, hogy a bi
zalminak olyan jogai vannak, 
mint például az egyetértés, a 
véleményezés stb. A szak- 
szervezeti bizottság a bizal-

;kel indult a felkészülés
miak rendszeres oktatásáról 
gondoskodott, hogy helyesen 
tölthessék be új feladatkörü
ket, az állomás vezetése pe
dig a munkahelyi vezetőkkel, 
a reszortotokkal foglalkozott: 
hogyan segítsék a rendelkezé
seknek megfelelően az üzemi 
demokrácia kiszélesítését a 
vasúton, illetve a saját mun
kahelyükön.

— De fejlődött-e a tagság
gal való foglalkozás? — kér
deztük.

— Tapasztalataink szerint 
nagyon jelentős mértékben 
válaszolta a szakszervezeti bi
zottság titkára. — Ahhoz 
ugyanis, hogy a bizalmi he
lyesen tudjon élni az új ha
táskörrel. szüksége van a tag
ság véleményének rendszeres 
kikérésére. Neki is jobban 
kell tehát törődnie az embe
rekkel. A múlt évben már el
értük. hogv a bizalmiak ha
vonta rendszeresen összehív
ják a csoportjukat. Akik ezt 
nem tették — hárman voltak 
ilyenek a 23 bizalmi közül —, 
azokat visszahívta a csoport
juk, új bizalmit választott.

RENDSZERESSÉG, 

TERVSZERŰSÉG
A rendszeres munka, a 

megbízatás lelkiismeretes tel
jesítése nagyon kedvezően 
hatott a szervezettségre, a 
tagdíjfizetési készségre is. Ta
valyelőtt például még kilenc
ven embernek volt hat hóna
pon túli tagdíjhátraléka, most 
pedig egynek sincs. A talál
kozások, beszélgetések alkal
mat teremtenek az ilyen ter
mészetű problémák rendezé
sére is.

Győr állomáson
— A három műhelybizott

ság és a szakszervezeti bi
zottság véffül i§, milyen ered
ményekről tud majd beszá
molni ?

— Mindenekelőtt arról,' 
hogy vezető testiileteinkben 
lényegesen tervszerűbbé, szer
vezettebbé vált a munka. En
nek nyomán az eredményék 
is jobban mutatkoznak. Sike
rült elősegíteni állomásunkon 
az élet- és munkakörülmé
nyek javítását, nem utolsó 
sorban a dolgozók művelődé
sét. Többet és rendszereseb
ben foglalkoztunk a szocialis
ta brigádokkal és a munka- 
védelem erősítésével.

Többek között elértük, hogy 
a régi fabarakk helyett új 
szolgálati helyiséget kapjanak 
az előrendező-átmenesztő dol
gozói és a kocsifeíírók. Meg
oldottuk, hogy az üzemi 
konyhán kávéval, üdítővel is 
kiszolgálják az ezt igénylő 
dolgozókat. Sokat tettünk azért, 
hogy a vasutasok gyermekeit, 
elsősorban a fordulószolgála
tot teljesítőkét, felvegyék a 
városi gyermekintézményekbe, 
napközikbe. Kezdeményezé
sünkre megalakult a szocia
lista brigádok klubja, és se
gítettük az ifjúsági klub lét
rehozását is.

MINDEN SZINTEN...
A felsorolás korántsem tel

jes, de jól érzékelteti, hogy 
a tagsággal együtt végzett 
mozgalmi munka eredmé
nyekkel jár. A beszámolás 
egyébként a bizalmi csopor
toknál kezdődik, de minden 
szinten lesz értékelni való, 
ami tükrözi majd a közös 
erőfeszítéseket. L. J.

Jobb feltételeket 
a közös akciókhoz!

Szakszervezeti világkongresszus lesz Prágában
Áprilisban ül össze a 9. 

Szakszervezeti V i lágkongresz- 
szus Prágában. Pierre Gensus 
főtitkár moszkvai sajtókonfe
renciáján elmondta, hogy a ta
nácskozásra hovatartozásuktól 
függetlenül meghívnak min
den nemzeti, regionális, konti
nentális és világszövetséget. Ez 
a rendkívül széleskörű képvi
selet megfelel annak az alap
vető célnak, hogy megszilár
dítsák a szakszervezeti egysé
get

A Szakszervezeti Világszö
vetség mindig arra törekedett, 
hogy egységes mederbe terel
jen (fajtól, politikai nézetektől

lesz a szakszervezeti egység 
megszilárdításához vezető 
úton. A kongresszus elé ter
jesztendő dokumentumterve
zetek (köztük a szakszervezeti 
jogok általános nyilatkozata) 
elemzik korunk kulcsproblé
máit Az SZVSZ azt vallja, 
hogy elérkezett az idő arra, 
hogy a szakszervezeti világ
mozgalom is számba vegye a 
világ küzdőterén végbemenő 
mélyreható változásokat. En
nek tudatos elismerése feltét
lenül hozzájárulhat ahhoz, 
hogy újfajta kölcsönös kapcso
latok alakuljanak ki a szak-

szervezeti világmozgalom va
lamennyi csoportja között.

Pierre Gensus, az SZVSZ 
főtitkára moszkvai sajtókon
ferenciáján hangsúlyozta: a
szövetség számára is elérkezett 
az átszervezés ideje. Számolni 
kell az új lehetőségekkel, a 
kor követelményeivel. A Szak- 
szervezeti Világszövetségnek 
rugalmasabb, szélesebb látó
körű szervezetté kell alakul
nia, s meg kell nyitni az utat a 
hozzánk közeledő, minden 
szakszervezeti szervezet előtt. 
Egyetlen követelmény az, hogy 
védelmezzék a dolgozók érde
keit. Gleb Szpiridonov

OLASZ MANŐVER

K ilép tek  az SZVSZ-böl
A  prágai kongresszusra csak m egfigyelőket küldenek

és vallási meggyőződéstől füg
getlenül) valamennyi nemzet-j 
közi szakszervezeti mozgalmat 
azért, hogy eredményesebben 
harcolhassanak a dolgozók 
szociális-gazdasági érdekeiért, 
demokratikus jogaiért, a szak- 
szervezetek szabad működésé
ért, a tartós békéért, az elnyo
mott népek nemzetközi füg
getlenségéért és a társadalmi 
haladásért.

A világban az utóbbi évti
zedekben kedvező változások 
történtek, s ezek jótékonyan 
hatottak a szakszervezetekre 
is Jobb feltételeket teremtet
tek a közös akciókhoz. Uralko
dóvá vált a haladás és a béke 
erőinek javát szolgáló tenden
cia, fokozódott a népek törek
vése a nemzetközi enyhülés 
elősegítésére, az országok 
együttműködésére és á békés 
egymás mellett élésre. A szak- 
szervezeti mozgalom ma hatal
mas társadalmi erő.

Az SZVSZ a különféle nem
zetközi szakszervezeti egyesü
lésekhez tartozó 74 nemzeti 
központ 180 millió dolgozóját 
tömöríti. Erőfeszítéseinek kö
szönhető. hogy meggyorsult a 
különféle orientációjú szak- 
szervezetek közeledése. Kap
csolatok szövődtek a Munka 
Világszövetsége és a Szabad 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége között

A tavasszal sorra kerülő vi
lágkongresszus fontos

Ülést tartott a közelmúlt
ban az olasz szakszervezeti 
szövetség, a kommunista-szo
cialista többségű Olasz Álta
lános Szakszervezeti Szövet
ség (GGIL) főtanácsa.

Gravini, a GGIL , titkára 
„nagy horderejűi politikai új
donságnak** pevezté az ÖKP 
bevonásával létrejött parla
menti többséget. Fordulatot 
sürgetett a gazdaságpolitiká
ban az ország demokratikus, 
kiegyensúlyozott fejlődéséért. 
Tervszerű gazdálkodást és re
formintézkedéseket sürgetett a 
kormánytól a termelés fellen
dítéséért, a munkanélküliség 
mérsékléséért. A főtanács sík
ra szállt az olasz szakszerve
zeti mozgalom egységének 
előmozdításáért.

Elhatározták továbbá, hogy 
felmondják társult viszonyu
kat a Szakszervezeti Világ- 
szövetséggel (SZVSZ). mert a 
nyugat-európai szakszerveze
tekkel kívánnak szorosabban 
együttműködni Tevékenysé

gük homlokterébe az EGK és 
az EFTA tagállamainak szak- 
szervezeteit tömörítő Európai 
Szakszervezeti Szövetséget 
(CES) állítják. Az SZVSZ kö
zelgő prágai kongresszusán 
már csak megfigyelőkkel kép
viseltetik magukat. Síkra 
szálltak az SZVSZ-hez és a 
hozzá tartozó szakszervezetek
hez fűződő kapcsolatok kétol
dalú ápolása mellett. Hangoz
tatták, hogy a szocialista or
szágokban működő szakszer
vezetekkel is hasonló viszonyt 
akarnak kialakítani. A GGIL 
nem kíván más nemzetközi 
szövetséghez csatlakozni.

★
A CGIL vezetői azzal indo

kolták elhatározásukat, hogy 
áZ'SZVSZ-szel kialakult nem
zetközi elkötelezettségük ked
vezőtlenül hat az olasz szak- 
szervezeti mozgalom egységé
nek helyreállítására és a töb
bi nyugat-európai szakszerve
zethez fűződő viszonyuk el
mélyítésére.

Eszmecsere
m m unkánk sajátossága és. egyben szép-' 

IVm 8̂ e bogy a szakszervezeti moz
galom napról napra nyilvánosan 

vizsgázik saját tagsága és az egész társa
dalom előtt.

Gáspár Sándor, ca SZOT főtitkára jel lér 
jnezte így a szakszervezet sokrétű munka? 
ját, amelynek végzése során mindig van
nak kiemelkedően fontos tennivalók.

flyen nagy jelentőségű feladat volt a kö
zelmúltban a szakszervezeti vezető testüle
tek és a bizalmiak együttes ülésének meg
tartása, ahol a gazdasági vezetők beszámol
tak a gazdálkodásról,- ae- élet- és munka- 
körülmények alakulásáról. A tapasztalatok 
azt mutatják, „hogy az iizemi demokrácia 
Újszerű fórumán a bizalmiak jól képvisel
ték dolgozótársaikat, tolmácsolták vélemé
nyüket, és javaslatokat is tettek a munka 
további javítására.

A gazdasági vezetők tehát eleget tettek 
beszámolási kötelezettségüknek. Napjaink
ban az érdeklődés a szakszervezeti testüle
tek, tisztségviselők felé fordul, mivel most 
ők adnak számot választóiknak a szakszer
vezeti tagságnak, végzett munkájukról.

A beszámolások mindig fontos áUomásai a 
szakszervezeti mozgalomnak. Ezek célja, 
hogy a tagság minősítse a szakszervezet te
vékenységét, ezen belül saját alapszerveze
te, illetve csoportja munkáját. Lehetősége 
nyílik a szakszervezeti tagságból adódó jo
gok gyakorlására, vélemények, javaslatok 
nyilvánítására. Ez azonban nemcsak jogo
kat, hanem kötelezettséget is jelent a tag
ság számára, mert a szakszervezeti vezető
testületek, tisztségvisel olt csak a tagsággal 
együtt érhetnek el eredményekét.

Áz alapszervézeíek legkisebb szervezeti 
egységeinél, a szakszervezeti csoportokban 
már megkezdődtek a beszámolások.

megoldhatatlannak látszó feladatok elvágj 
zését is lehetővé tette. A szakszervezeti 
tagságot jó érzéssel tölti el, hogy a társad#*| 
lom, a közvélemény elismeréssel nyilatko
zik a vasutasok munkájáról, méltányolva, 
nehézségeiket.

Az eddig elért eredmények azonban to-‘ 
vábbi. fokozottabb, kölcsönös felelősségi 
köteleznek. A beszámolások alkalmával^ a 
szakszervezeti vezetőtestületek, tisztségvise^ 
lök keressék az újabb lehetőségét á iín®  
hogy a tagsággal együtt határozzák meg a 
cselekvés célját, tartalmát és módszeréit! 
Vizsgálják továbbra is. hogy a szakszerűm 
zeti mozgalom a maga eszközeivel milyen 
módon felelhet meg az , iránta támasztott 
magasabb követelményeknek. A szakszer»' 
vezet érdekvédelmi szerepe nem nyilvánul! 
hat meg csupán az élet- és munkakörül^ 
mények javításában, a bér- és egyéb jutj 
tatások operatív intézésében.

A szakszervezeti tagság ne csak ezt várja 
el az érdekvédelmi szervétől, a tisztség viselj 
löktől, hanem azt is tegye vizsgálat tárgyig 
vá, hogy a célok együttes kialakítása után 
hogyan, milyen szinten, milyen felkészült\ 
séggei és hozzáállással vegyen részt a gya?l 
korlati végrehajtásban. Ez az együttes feléi 
lösség, s ennek az Igénynek a felismerési 
teheti még jobbá, még eredményesebbé f  a 
jó  minőségű munka jegyeinek erősítését, A 
fejlett szocializmus építésének időszakába^ 
nem nélkülözhető a szervezett dologzólj 
részvétele a célkitűzések kialakításában és‘ 
megvalósításában. A kritikai észrevételé^ 
ken túl a megoldások keresésében is vei 
gyen részt a tagság, hiszen a szakszervezetj 
vezetőszervek és tisztségviselők a dolgozóit 
tömeges bevonása nélkül nem tudják héi 
tölteni hivatásukat.

4z Idén különös hangsúlyt kap a bi
zalmiak mondanivalója, hiszen első 
alkalommal adhatnak számot meg

növekedett jog- és hatáskörük gyakorlásá
ról. Ez alkalommal felmérik, mennyire 
voltak reálisak munkatársaik érdekeinek 
védelmében, képviseletében, a bérek emelé
sénél és az egyéb juttatások odaítélésénél. 
A csoportértekezleteken érvényesülhet leg
közvetlenebbül a szakszervezet nevelő sze
repe, a kollektíva ereje, itt nyílik mód leg
inkább arra, hogy megítéljék társaik mun
káját, magatartását, egymáshoz való viszo
nyát, foglalkozzanak a munkafegyelemmel, 
a szocialista munkaerkölccsel. A tartalmas 
eszmecsere értékét növeli, ha a csoportérte
kezleteken az is szóba kerül, hogy a csoport 
tagjai mennyiben segítették a bizalmit a 
jogos érdekek felismerésében. és képvisele
tében. • • ‘ f  \ 1 v * ■

A csoportértekezletek őszinte légköre, a 
széles körű véleménynyilvánítás megala
pozza a felsőszintű reális számvetéseket, a 
jövő tennivalóinak meghatározását.

Az elért eredmények — a meglevő ne
hézségek ellenére — optimizmusra adnak 
okot. Az elmúlt évben növekedett a vas
utasok munkájának dinamizmusa, hiszen 
csak így tudták' kielégíteni a népgazdaság 
szállítási igényeit.

Az áldozatkész munka, a nagy fizikai és 
szellemi igénybevételt követelő teljesítmény 
elérése közben fejlődött a vasutas dolgo
zók öntudata. A  kollektíva ereje sokszor a

Í ó lehetőség nyílik a beszámolásokon 
ennek a kettős felelősségnek az erőj
sítésére, tudatosítására, elfogadására 

Váljon ez a fórum a szakszervezeti élet 
olyan fontos állomásává, amely a dolgozód 
tulajdonosi szemléletének további erősítéséi 
szolgálja.

A beszámolók azokat a fontos elemeket p  
tartalmazzák, amelyek az adott területen. a 
tagság számára a legidőszerűbbek. A mon| 
danivalók ne csak tényeket, megállapításokat 
közöljenek! A végzett munkáról szóló értej 
kelés, a feladatok meghatározása teremtsen 
a szakszervezeti taeság körében kedvező 
hangulatot, amélv elősegíti az aktivitást, a 
közös érdekek felismerését, a célkitűzés« 
helyes értelmezését és az egységes cselejc? 
vést. ■ jw

A beszámolók során folytatott eszmecser 
akkor éri el célját, ha ebből a tagság, a 
szakszervezeti* vezetőtestületek és tisztség  ̂
viselők egyaránt tapasztalatokat merítheti 
nek.

S zakszervezeti szerveink és a tisztség! 
viselők bizalmat, bátorítást kell hogy 
kapjanak a tagságtól az érdekükben 

folytatott tevékenységhez. A tagság pedig 
tartalmasabb információt, módszereket kap 
azoknak az érdekvédelmi, nevelési, a szaki 
szervezeti demokrácia fejlesztését szolgáló 
feladatoknak megoldásához, amelyek maga
sabb szinten csak az ő alkotó segítségükkel 
érhetők el.

Molnár György
a Vasutasok Szakszervezetének titkára

AZ ÜZEM A MEGYÉÉRT

Bővül 
a  kör

A miskolci járműjavító bri
gádjai a február 25-én tartott 
kommunista műszak bérét fel
ajánlották a Borsod megyei 
községek gyermek- és szociális 
intézményeinek támogatására.

Elsősorban azoknak a közsé
geknek segítenek, ahonnan a 
legtöbb dolgozó jár az üzem
be. „Egy nap a megyéért** jel
szóval mozgalmat hirdettek, 
amelyhez több üzem csatlako
zott. Ebben az évben Ernőd, 
Halmaj, Hernádnémeti, Mező- 
keresztes, Taktaharkány és 
Tiszalúc gyermekintézményeit 
patronálják. A következő 
években bővítik a kört, újabb 
bölcsődék, óvodák fejlesztésé
hez járulnak hozzá.

Üdülés
Kétezer vasutas részesül 

évente gyógykezelésben Har
kány fürdőn.

A gyógyház a hatvanas évek
től kezdte el folyamatos mű
ködését. Az ott pihenőknek 
bőségesen van lehetőségük a 
kikapcsolódásra. A közelmúlt
ban a Vasutasok Szakszerve
zetétől egy színes tv-t kaptak 
ajándékba s jelentős összeget 
juttattak a könyvtár bővítésé
re is.

A szép környezet.- a gondos 
ápolás nagy örömére válik 
minden beutaltnak.

Jó pihenést!

Hernádi Zoltán 
tt-elnök köszön
tötte elsőiként az 

ünnepeitekből, 
hozzátartozóikból 

^■^munkatársak
ból álló mintegy

200 főnyi vendég
sereget, utána 
Kgrponai Lajos, a 
szakszervezeti bi
zottság titkára 
mondott beszédet, 
méltatva a nyug
díjba vonultak 
sokéves munkás
ságát. A kő^oonti 
vezetőség nyugdí
jas szakbizottsága 
üdvözletét Pintér 
Lajos tolmácsolta. 
A debreceni terü
leti b í z o t t k é p 
viseletében Csepei 
András fejezte ki 
jókívánságait.

A névre Szóló 
.eJlsmeríS oklevele
ket Gál József 
igazgató, az aján

dékokat pedig j  
amelyeket a m  
löházi Porceláj 
gyár külön.. 
az alkalomra k 
szített «,a járműj 
vító és a szakszó 
vezeti bizottsj 
feliratával, étid 
keztetőnek — Kö 
ponai Lajos ad 
át. , A be '*4« 
hangulat ; nrö| 
rém tésébez .&. mi 
velődési ház. ml 
sora is hozZájj 
rajt.

K epünkön : ; ’|j 
nyugdíjba vonó 
tok a HeTtitó ,rápl 
fc'tf'rrt élfotó bészl 
det hallgatják. ]

ötvennyolc 
nyugállományba 

vonult munkatár
suktól búcsúztak 
február utolsó 
napján a debrece
ni járműjavító 
dolgozói. A szak- 
szervezeti bizott
ság társadalombiz
tosítási tanácsa ál
tal rendezett ün- 
neoség előkészíté
sében szinté min
denki részt vett.
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TISZTELET ES ELISMERÉS A  NŐKNEK

Kitüntetés a helytállásért
A Vasúti Főosztály konfe- 

frenciatermében nőnapi ünnep
séget tartottak március 8-án. 
'Megjelent Urbán Lajos köz
lekedés- és postaügyi minisz
tériumi államtitkár, Szűcs Zol
tán, a MÁV vezérigazgatója, 
Ka jósa József, a vasutas-szak- 
■ szarvezet titkára.

tínnepi beszédet mondott 
ürögi József, a Vasúti Főosz
tály szakszervezeti bizottságá
énak titkára, majd kitüntették 
ajlegeredményesebben dolgozó 

'¿lányokat, a s s z o n y o s t  
A mezetközi nőnap alkalmá

éból —- kiemelkedő szakmai, po
litikai és társadalmi «tevékeny
ségük elismeréseként — a köz
lekedés és postaügyi miniszter

Kiváló Vasutas
kitüntetést adományozott:
I Gubis Emőné átmenesztőneíe, 
Hatvan áll. főn., Juhász Rozália 
forg. szóig, tevőnek, Szatymaz álL 
tőn., Kosik Józsefraé hegesztőnek, 
[Dunakeszi MÁV J. J. ti., S ián én
ei 1- Lászlóné ügyintézőnek, miskol
ci vasútig., Szilvás! Mária szám
adó-áru pénztárosnak, Nyíregyháza 
All. főn.
A  Közlekedés Kiváló Dolgozója 
kitüntetésben részesítette:I Aszódi Sándomé ügyintézőt, bu
dapesti vasútig., Bodnár Lászlóné 
fuvarozásszervezőt, Orosháza áll. 
főn., dr. Bodor Ferencné ügyinté
zőt, Vas. Szoksz., Both Istvármé 
takarítónőt, Pápa áll. főn., Cslzi 
Barnáné szám adó-árupénztár őst,
Saj őszen tpéter áll. főn., Domán 
G-yuláné ügyintézőt, Debrecen vas
útig., Garancsy Márta ügyintézőt, 
KPM Vas. Főoszt., Hadházi Erzsé
bet takarítónőt, Debrecen MÁV Ép. 
Főn.., Herczeg Ká Imáimé szállítási 
szóig, vez., Sopron áll. főn. 
GYSEV, Hoífer Mátyá&raé kocsi- 
tiszt. csop. vez., Pécs áll. főn., 
JózSvai Jánosné szem édypénztárost, 
Kiskunhalas áll. főn., Juhász Etel
ka szertárfőnököt, Cegléd szertár- 
főn., Kádár Jánosné konyhalányt, 
Budapest, Benczúr u. Napköziott- 
honos óvoda, Konkoly Ferencné 
gazd. csop. vez., Utasell. VáM. Deb
receni lg., Kovács Józsefeié ügyin
tézőt, KPM Vas. Főoszt., Kónya 
Imréivé takarítónőt, Szolnok vont. 
főn., Kudomrák Erzsébet vonatve- 
zetőt, Bpest—Déli áll. főn., Kulich 
|r&L; műszerészt, JBBF Főn., Kup- 
Eerschmidt Gyű Iáné nyilvántartót, I 
Bpest MAV-fatel., Mátrai Károlyné 
tlzemelszámolót, Dombóvár vont. 
főn.. Nagy G-ézáné nyilvántartót, 
CelldömöLk, ép. főn., Nagy Mik- 
íőőné személyzeti előadót, utasell. 
váll. közp., Országh Ferencné se
gédmunkást, Szolnok MÁV J. J., 

ss Emőné takarítónőt, Kaposvár 
ipület- és hídfennt. főn., Paitó Já- 
lOSné 'kocsitisztítót, Debrecen áll. 
:6n_, Perjési Gyötgyrté ügyintézőt, 
udapest BVKH, ReviczM János-1 
é adminisztrátort, Gyöngyös MÁV 
Itérőgyárt. Üzem, Szabd Árpád-1 

ifié ügyistézőt, Bpet ép. főn., Szabó 
illanna raktárvezetőt, Kecskemét 

[szert, főn., Urbán Ferencné forg. 
izolg. tevőt, Novajidrány áll. főn., 

IZsirai Gyuláné ügyintézőt, Bpest 
■■¡Évit. főn.;

Miniszteri dicséretben
ftéjszesí tette:
I  Bokor Ferencné számadóságve- 
retót, Jászkísér MÁV Épi tőgép Javí
tó U., Domszky Pálné távgépíró- 
kezelőt, BBBF Főn., dr. Erdélyi 
Öozséfné ügyintézőt, Bpest, vasút
ig., Berke Istvánná takarítónőt, 
Fonyód áll. főn., Himberger Jó
zsefié ügyintézőt, Vas. Szaksz., 
Joánovits Mária ügyv. aifk., Vasúti 
Tud. Kút. Int., Kiss Pálné admi
nisztrátort, Miskolc MÁV J. J., La
katos Ibolya vonatvezetőt, Miskolc 
t-Tiszai áll. főn., Makra Jánosné 
bérgazdálkodót, Kiskunfélegyháza 
all. főn.. Marton Jánosné vonál- 
gsztviselőt, Székesfehérvár pft., 
Mezősi Beláné fuvarozásszervezőt,| 
Bzerencs áll. főn., Nagy Ilona se
gédmunkást, Tapolca vont. főn., 
Németh Kálmánná sorompó-őrt,! 
Vác pft., Németi Lászlóné mosó
nőt, Záhony áll. főn., Perényi Ist- 
yánné^ számítástechnikai alkalma- 
zottat. MÁV Számítástech. Üzem, 
RiÖróCzi Ferencné . raJctámokot. 
Bpest—Józsefváros áll. főn., Szabó 
Bándomé bet. tekercselőt, Bpest 
MÁV Gépjavító ti., Szalkáry Já
n osé  ügyint., . MÁV Szak- és 
Bzer.-ip. Főn., Tóth Jánosné pá
lyamunkást, Dombóvár pft., Vita- 
szék. Györgyné belső elL, Utasell. 
Válj; Szombathely, tér. ig.

Azí egészségügyi miniszter 
m  | |  Áz egészségügy 

| É .  Kiváló Dolgozója 
id tüntetésben részesítettéi 
, Öeigrr Jánosné üzemápolót. Sze
ged MÁV Tér. Egészségügyi Közp., 
ÉQujber Imréivé intézetvezető fő- 
Bővért, m AV Kórház és Közp. 
Rend.

A MÁV vezérigazgatója 
dicséretben 

részesítette:
I Ándricz Józsefié takarítónőt, 
Bpest épületferanit. főn., Antal Já- 
nosné kertészeti munkást, Miskolc 
g-Tiszal pu. ép. és hídfeumt. főn., 
Ács Sándomé konyha vezetőt, Sze
ged, ép.- és hídfennt. főn., Basa 
VTihálymé konyhalányt, Hatvan 
/ónt. főxi.," Bodnár Margit «.-mun
kást, Miskolc, vont. főn., Borbély 
"stvánné ügyviteli alkalmazottat, 
Bpest Vasútig., Czick Jánosné ügy
intézőt, Baja áll. főn., Csongrádi 
Fozsefné magkészítőt, Bpest, Land
ler- Jenő J. J. ti., Farkas Béla Elé
rném* takarítónőt, Debrecen áll. 
töri., Farkas Istvánná raktárkeze
lőt, Szombathely BBF Főn.,‘ Fimiez 
Katalin belső ellenőrt, Székesfe
hérvár MAV J- J. Ü., Fodor Kata
lin Vonatfelvevő, Berente-szén pu., 
Baraj' Andrásné takarítónőt, Nyír
egyháza vont, főn., Gócza György-

Urbán Lajos közlekedés- és postaügyi minisztériumi állam
titkár átadja a Kiváló Vasutas kitüntetést Simándi Lászlóné- 

nak, a miskolci igazgatóság ügyintézőjének.
né ügyintézőt, Nagykanizsa szerű 
tárfőn., Gyeőry Kálmánná pénztá
rost, Bpest—Keleti áll. főn., Hajdú 
Györgyné bet. murateást, Budapest 
TBÉF, Hajdú Sándomé lyukszalag
lyukasztót, Bpest Számítástechn. 
ti., Horváth Jánosné gondnokot, 
Rákospalotai óvoda és Bölcsőde, 
Hüttner Lászlóné számadó- és 
árupénztárost, Kiskundorozsma 
áll. főn., Iglai Józsefié takarító
nőt, Vas. Szaksz., Kancsura 
Györgyné szakszemélyzetist,
Bpest, számv. főn., Katona József- 
né kocsitakarítót, Keszthely áll. 
főn., Kiss Béláné takarítónőt, Hat
van—Füzesabony pft., Kiss Fé- 
rencné ügyintézőt, Debrecen 
számv. főn., Lassú Lajosné ideig
lenesen megbízott üzemikonyha- 
vezetőt, Bpest—Déli műsz. kocsi
szol g. főn., Liliom Andomé anyag
os oportv., Szeged számv. főnökség, 
Lukács Andrásné gurítóberendezés 
kezelőt, Szolnok áll. főn.. Mádé 
Jenőrvé irodakezelőt, Szombathely 
MÁV J. J. ti., Meleg Józsefié s.- 
munkást, Nagykanizsa pft., Milék 
Ferencné raktám okot/ Dunaújvá
ros álfl. főn., Orosz Nándomé csop. 
vez., Bpest Közp. Számv. Hiv. 
Rosta Istvánná raktárkezelőt, 
Szombathely osztószer^ár főn.. 
Sánta Ferencné ügyintézőt, Szeged 
vont. főn., Schrötter Ferencné rak

tárkezelőt, Miskolc—Tiszai pft., 
Szalai Sándomé számadó- és fize
tőpénztárost, Vác áll. főn., Sza- 
mosvöigyi Vincémé raktárvezetőt, 
Bpest—Keleti szert, főn., Szarvas 
Jánosné bérelszámolót, Bpest
ezámv. főn., Szolnoki Jánosné 
könyvelési ellenőrt, Bpest . MÁV 
Híd ép. Főn., Szőgyényi Bertalanná 
gazdaságvezetőt, Záhony MAV 
Napköziotthonos óvoda. Szőlős!
Lászlóné szertári munkást, Nyír
egyháza szertárion., dr. Tatai Fe
rencné csoportvezetőt, Pécs vasút
ig., Tóth Pálné ügyintézőt, BVKH, 
tlberhart Margit ügyv. aik., Bpest 
MAV Jegynyomda, Vargyai Jó
zsefié segéd-mozdony felvigyázót. 
Szombathely vont. főn., Vágó
Györgyné segédtervezőt, MAV
Terv. Int., Veszprémi Józsefié ta
karítónőt* Pécs vont. főn., Wág- 
ner Mária takarítónőt, Székesfe
hérvár vomt. főn.

A  SZAKSZERVEZETI 
MUNKÁÉRT

kitüntetés arany fokozatát vette át 
a SZOT-ban Gazsi Lajosné, a sze
gedi igazgatóság ügyintézője. Az 
ezüst fokozatot ugyanott kapta 
meg Balogh Béláné, az Utasellátó  ̂
Vállalat 18. Üzemének felírója.

Gépkarbantartók
jubileuma

Debrecen állomás gépkar
bantartó rakodó műhelye a 
napákban ünnepelte fennállá
sának 25. évfordulóját.

1953. március 2-án a KPM 
és a debreceni igazgatóság 
rendeletére hozták létre a gép- 
karbantartó rakodó műhelyt. 
Fő profilja a zsák- és bálatali
gák, négykerekű kézikocsik, 
szállítószalagok karbantartása 
és javítása volt. A műhely öt 
alapító tagja — Kónya Ferenc, 
Erdődi László, Erdős Béla, 
Bánhidi László és Tömöri Ist
ván —  jelenleg is az állomás 
dolgozója. Tömöri István pél
dául az üzemi pártbizottság 
titkára.

1953-ban a műhely alapterü
lete harminc négyzetméter 
volt. Az eltelt 25 év alatt sokat

fejlődtek a szociális és munka- 
körülmények. A műhely 42 
tagú kollektívája az igazgató
ság területén levő rakodó
gépek javítását és karbantar
tását végzi. Fő feladatuk most 
a futódaruk, villamos- és vil
lásemelő targoncák, vágány- 
hídmérlegek, csomagmegőrző 
automaták, jegynyomó gépek, 
iroda- és háztartási gépeik, to
vábbá bútorok karbantartása 
és javítása. Ezen kívül Záhony 
állomásnak rakodóeszközöket 
is gyártanak.

Négy szocialista brigádjuk 
közül az Ifjúsági brigád 1976- 
ban a M ÁV Kiváló brigádja 
kitüntetést ¡kapta. Az ünnepsé
gen a legeredményesebb mun
kát végzett dolgozók ötezer fo
rint pénzjutalmat kaptak.

árunk
Nagyba tony állomás rak tár

noka Szabó Istvármé. A va
súthoz 1969-ben került, kocsi
felíróként. Megfogadta az ál
lomásfőnök tanácsát: szorgal
masan tanult, s még abban 
az évben sikerrel tette le a 
raktárnoki vizsgát.

Tanulási kedve a többi 
szakvizsga letétele után sem 
lanyhult. Elvégezte a marxis- 
ta-leninsta esti egyetemet, s 
jelenleg a M ÁV Tisztképző 
kereskedelmi tagozatának le
velező hallgatója.

Munkatársai hamar észre
vették, hogy törődik a közösség ügyeivel, nyílt és őszin
te a véleményalkotásban. Először bizalminak választot
ták, azután szb-elnök volt, öt éve pedig Szabó Istvármé 
Nagybátony álomás szb-ti lkára, Tagságunk mindig bi
zalommal fordulhat hozzá problémáival, legyenek azok 
akár munkahelyi, akár családi gondok.

Rendszeresen tevékenykedik Szabóné a Budapesti 
Területi Bizottság kultúr- és ágit.-prop bizottságában 
is. Szabad idejében a kisterenyei Palóc kórusban éne
kel. Mindig örömmel hallgatjuk, ahogy beszámol a népi 
hagyományokat őrző együttes sikeres fellépéseiről.

Kiváló dolgozó, és megkapta már a „Szakszerve
zeti munkáért” oklevelet. Valamennyien büszkék va
gyunk rá.

Sándor Istvánná 
Nagybátony

AKTUÁLIS PORTRÉ

Az egészségügy szolgálatában
Szeged állomás Tisza pálya

udvarának üzemorvosi rende
lőjében dolgozik Geiger János
né ápolónő. A nemzetközi nő
nap alkalmából az Egészség
ügy Kiváló Dolgozója kitünte
tésben részesült.

—  Geigerné lelkiismeretesen 
szolgálja a vasutas egészség
ügyet —  mondja dr. Rácz 
László, a szegedi területi 
egészségügyi központ helyet
tes vezető főorvosa. — Dr. 
Engedi Mária üzemorvosnak 
kitűnően képzett munkatársa. 
A betegekkel bensőséges kap
csolatot tud kialakítani. Ez a 
gyógyítás egyik előfeltétele.

—  Nagyon szeretem a vas
utasokat. mert magam is vas
utas családból származom — 
vallja Geiger Jánosné. — 
Apám, Mezei György Lökös- 
házán volt raktámok, mindig 
a vasút' iránti ragaszkodásra 
nevelt bennünket. Kilencen 
vagyunk testvérek. Hárman

szintén a vasutat választották 
élethivatásnak.

Tanulmányait a Martos Fló
ra állami szülésznőképzőben 
kezdte. Az oklevél megszer
zése után a szegedi orvos- 
egyetem női klinikáján he
lyezkedett el. Több évig ott 
dolgozott, majd kérte áthelye
zését a szegedi MÁV-rendelő- 
be. 1963-ban történt ez az ese
mény. ö t  évvel később a Ti- 
sza-pályaudvar üzemorvosi 
rendelőjébe került. Azóta ott 
dolgozik. Sokoldalú fárasztó 
munka az övé. Az influenza- 
járvány idején például van 
olyan nap, hogy 50—60 beteg
gel kell foglalkoznia.

—  Két éve már nyugdíjba 
mehettem volna. A  férjem a 
szegedi igazgatóság dolgozója. 
Ö is tavábbszolgáló. Azt ter- 
vezzzük, hogy egyszerre me
gyünk nyugdíjba — mondja 
befejezésül Geiger Jánosné.

Sz. F.

Miskolcon, a Nagy Lajosné 
vezette Kossuth Lajos szocia
lista brigádba tartozó hat lány 
és asszony bizonyította be el
sőként, hogy tehervonat-veze- 
tői szolgálatra a nők is alkal
masak.

Icu, Juliska
— Hogyan kezdte pályafutá

sát a vasútnál? — kérdeztem 
a brigád vezetőjétől.

— Hasonlóan, mint a brigád 
többi tagja. 1969-ben lettem  
jegyvizsgáló, majd 1973-tól 
már vonatvezetőként utaztam, 
de akkor még csak személy- 
vonaton. Most már negyedik 
esztendeje tehervonatos vonat
vezető vagyok.

— Hogyan fogadták a lá
nyokat, asszonyokat ebben a 
beosztásiban?

— Először a mozdonyveze
tők el sem akarták hinni, hogy 
ezt a felelősségteljes és na
gyobb igénybevételt követelő 
feladatot mi, nők is el tudjuk 
látni. Amikor viszont látták 
szorgalmunkat, igyekezetünket, 
pontosságunkat, szívesen vál
lalták az együttes utakat, sőt 
a nehéz fizikai munkában is 
készségesen segítettek nekünk.

A brigád tagjai valameny- 
nyien fiatalok. Az átlagos élet
kor 23 esztendő. A Kossuth

közlés Kiváló Brigádja kitün
tetést.

—• Mikor alakult a brigád?
— 1963-ban, miután név

adónk eljutott a csillagokhoz. 
A mi követelményeink is egy
re magasabbak — mondja 
Tóth László. — És ha közben 
cserélődtek is a tagok, a jó  
brigádszellem változatlanul 
megmaradt. A  kollektívába 
tartozó villanyszerelők és más 
szakmabeliek mindig megte
szik a tőlük telhetőt, ha gyors 
és pontos munkára van szük
ség.

— Sokféle társadalmi mun
kánk egyikeként tavaly, a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom tiszteletére vállaltuk, 
hogy részt veszünk az MHSZ- 
lőtér építésében. Vállalásaink
nak maradéktalanul eleget tet
tünk — magyarázza a brigád
vezető. — Feladatunknak .te
kintjük azt is, hogy segítsünk 
embertársainkon. Rendszeres 
véradók vagyunk.

A hírnév kötelez...
Az idén, mint ahogy tavaly 

a jubileumi versenyben tették, 
a Kommunisták Magyarorszá
gi Pártja megalakulásának 60. 
évfordulója tiszteletére telje
sítik a -felajánlásokat. A mun-

t

Huszonöt éve 
a forgalom nál

Juhász Rozália, Szatymaz 
állomás forgalmi szolgálát- 
tevője 1951 Őszén kezdte 
vasúti pályafutását. Kis
kunfélegyháza állomáson 
dolgozott először. Szorgal
mára hamar felfigyeltek az 
állomáson, s alig fél év múl
va Szegedre küldték segéd
tiszti tanfolyamra. A vizs
gák után Petőfiszállásra 
került, ahol megszerezte az 
önállósítót is.

Idén lesz 25 éve, hogy 
1953. május 13-án betelje
sült a vágya. A fejére te
hette a vörös sapkát és ke  ̂
zébe foghatta a zöld indító- 
tárcsát is. A Petőfiszálláson 
töltött tizenkét esztendő 
alatt megismerte a forgalmi 
szolgálat örömeit és gond
jait is . . 1965-ben helyezték 
Szatymazra. Azóta elisme
résre méltóan, megszakítás 
nélkül irányítja a középál
lomás forgalmát. 1969-ben 
szerelték fel az állomáson a 
dominóberendezést, amely
nek kezelését gyorsan elsa
játította.

Szorgalmas munkáját, 
vasútszeretetét felettesei is 
elismerik. Tulajdonosa az 
Érdemes Vasutas és a Ki
váló dolgozó kitüntetések
nek. Az idei nemzetközi nő
napon pedig Kiváló Vas
utas kitüntetésben részesí
tették.

G. J.

Kézimunka-
kidllítds

A  nemzetközi nőnap alkal
mából kézimunka kiállítást 
rendeztek Murakeresztúron. A 
kiálítást az állómás nőbizott
sága szervezte. Mintegy 120 
kézimunkát mutattak be.

A kiállított kézimunkák ka-
brigád tehát joggal viseli az 
ifjúsági brigád címet. A kis 
kollektívában két asszony és 
négy lány dolgozik. Kiveszik a 
részüket a  társadalmi mun
kákból is. A brigádvezető pél
dául ifjúsági és nőfelelős, a 
brigád egyik tagja, Juhász Ju
lianna, pedig a pártbizottság
ban képviseli a fiatal vonatkí
sérőiket. Részt vesznek a Szak
ma Ifjú Mestere mozgalom
ban. Szívesen mennének együtt 
kirándulni, de erre viszonylag 
ritkán kerül sor a különböző 
munkabeosztás miatt. Minden
esetre tervezik, hogy ellátogat
nak Monokra, a  brigád név
adójának szülőhelyére. Vala
mennyien feladatuknak tekin
tik a továbbtanulást, a politi
kai képzést. Az újítómozgalom
ban is értek e l eredményeket.

Icu, Julika és a többiek — 
ahogy egymást becézik — most 
a Kommunisták Magyarorszá
gi Pártja megalakulásának 60. 
évfordulójára készülnek. Fel
ajánlásaik jó l tükrözik ezt. 
Lelkiismeretes munkájukért 
már sók társadalmi elismerést 
kaptak, és az sem lebecsülen
dő, hogy nő létükre havonta 
3500—4500 forintot visznek ha
za a családnak a  borítékban, 
akárcsak a férfiak.

Egyre feljebb
A vontatási főnökségen is 

van egy fiatal kollektíva, 
amely méltán vívta ki a dol
gozótársak és a munkahelyi 
vezetők elismerését. A főnök
ség vezetői vallják, hogy a 
Gagarin szocialista brigádra 
mindig lehet számítani. A 13 
fős brigádban, 12 férfi és egy 
nő dolgozik. A kollektíva 
egyetlen nő tagja vezeti a bri
gádnaplót, amely többek kö
zött azt is rögzíti, hogy a 
komplex brigád — Tóth László 
vezetésével — méltán érde
melte ki a Közlekedés és Hír

ke  mellett ott leszek a társa
dalmi munkaakciókban és a 
továbbiakban is részt vesznek 
majd a véradásokon. Erre kö
telezi őket a kivívott elis
merés.

Kőhidi László

locsai, keresztszemes, szűr- 
mintás, matyó, kézi perzsa, 
szélbehúzásos és filmhímzé
sekből készültek. Az első öt 
helyezettet a közönség szava
zata alapján választották ki.

S z á m o n k é r é s
a számadás nélküli kocsikról

A múlt évben több mint 1200 számadás nélkül! kocsi járt Curtici 
román—magyar közös határállomáson. Nem dicsekvésre méltó adat 
hiszen súlyos mulasztások következményeiről van. szó. sok felesleges 
tolatást, az elegy ácsorogtatását és a fuvarozási batáridő túllépését — 
vagyis megannyi többletköltséget — okoz a fuvarlevél elválasztása a 
kocsitól.

Az egyébként jól bevált, „csak mozdonyvezetővel”  közlekedő te
hervonatok rendszerének bevezetésével fokozott felelősség hárul a 
nagy rendezőpályaudvarok vonatátvevőire, illetve átmenesztőire. Lelki- 
ismeretesebb munkát kell végezniök, hogy ez a lehetetlen állapot ne 
ismétlődjék meg 1978-ban. Ne ismétlődjék meg például az olyan vo
natindítás, ami 1977- december 27-én történt Rákosrendező pályaud
varim. A XXin. vágányról 16 számadás nélküli kocsival indult és ér
kezett Curtlciba az 5670 számú tehervonat.

Az Ilyen kocsikat „fölöslegként”  vissza kel] léptetnünk Lököshá- 
zára, és ott kell- bevárni, amíg a valahol ..csellengő”  számadás utóiért 
őket. Reméljük, az Illetékesek megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy az idén már ne nehezítse a munkánkat annyi „flg .” >kocsi.

Pacz József

M\agyar és osztrák 
vasutasok versenye
Tavaly júniusában kötöttek 

együttműködési szerződést He
gyeshalom állomás magyar és 
osztrák vasutasai. Ennek cél
ja a menetrendszerűség javí
tása, a fuvarlevelek feldolgo
zási idejének a megrövidítése, 
valamint a visszatartott kocsik 
számának a csökkentése.

A munkaversenyt március 
17-én értékelték, amelyből a 
hazaiak kerültek ki győztesen. 
A  magyarok például vállalták, 
hogy a számadások kezelési 
idejét vonatonként 123-ról 85

percre csökkentik. Az osztrák 
kollégák eredménye ennél 3 
perccel rosszabb.

A MÁV és az ÖBB között 
létrejött megállapodással kap
csolatban Orosházi Ferenc, 
Hegyeshalom állomásfőnöke 
elmondta, hogy a magyar és 
az osztrák vasutasok között 
mindig ió volt a kapcsolat. A 
szerződés megkötése óta azon
ban tovább erősödött az 
együttműködés, javult a ha
tárállomás teljesítménye.

(séra) .
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RÉG! ÓHAJ T EL JES Ü LT

Térítésmentes munkásszállók
Megvalósult a munkásszál

lásokon lakó vasutasok egyik 
régi óhaja: 1978-tól a  még 
nem komfortos üzemi terüle
ten lévő szállások térítésmen
tesek lettek. Csupán a teljes 
kényelmet nyújtó, összkomfor
tos szállókon ¡kéül csak ezen
túl is térítési díjat fizetni.

Több éve szinte nem akadt 
olyan csoportértekezlet, mun
kásgyűlés, taggyűlés, ahol han
got ne adtak volna ennek a 
kívánságuknak a szállásokon 
lakó dolgozók. Voltak, akik a 
térítés miatt váltak meg a 
vasúttól, s  olyan vállalatnál 
kerestek munkát, ahol ingyen 
biztosították <a szállást.

Közben azért a vasút régi 
szállásaival is történt egy és 
más . . .  Eltűntek az emeletes 
vaságyak, a nagy „hodályok- 
ból” 3—4 ágyas szobáikat ala
kítottak ki. A durva pokróco
kat a legtöbb helyen paplan, 
a szalmazsákos vaságyait pedig

a szállások java részénél kár
pitozott heverő váltotta fel. A 
bojleros fürdőszoba is termé
szetes tartozéka lett laktanyá
inknak.

A  „jó  öreg” , minden meg
próbáltatást kibírt néprádiók 
helyett már televízió, magne
tofon biztosítja a munka utá
ni szórakozást, A nagyobb szál
lásokon letéti könyvtár műkö
dik, s a napilapok, a folyóira
tok is nagy számban állnak 
az olvasni vágyók rendelkezé
sére.

A szállások tehát mindin
kább kielégítik a lakók szo
ciális és kulturális igényeit. 
Arról azonban ezután sem sza
bad megfeledkezni, hogy a 
szállás akikor is a miénk, ha 
közvetlenül nem kell érte fi
zetni. Vigyázni kell berende
zési tárgyaira, óvni kell rend
jét, tisztaságát — ha lehelt, 
egy kicsit jobban, mint eddig.

Chemez Dénes

Faféléket fuvaroznak

Lajosmizse állomás dolgozói 
szoros kapcsolatot alakítottak 
ki a fuvaroztató vállalatokkal, 
különösen a Kiskunsági Erdő- 
és Fafeldolgozó Gazdaság ke
rekegyház! rakodó és szállító 
brigádjával. A képen látható 
FN—49—17-es rendszámú ZIL 
teherautóval ugyanez a bri
gád most éppen papírfát ho-

Klub9 kiállítóterem, iskola
• •

TÖRVÉNY, A MEGVALÓSULÁS UTJÁN
Látogatás a ferencvárosi vasutasok művefődési házában

Több ezer dolgozó tanulásá
ról, szórakozásáról hivatott 
gondoskodni a ferencvárosi 
vasutasok művelődési háza. A 
fiatal igazgató: Vadász János 
\— aki alig fél éve vezeti az 
intézményt — nagy fába vágta 
a fejszéjét, de nem ijedt meg 
a nehéz feladattól, amikor el
fogadta megbízatását.

művelődési ház már évek óta 
lehetőséget biztosít ehhez. Ki
alakult hagyományai azonban 
inkább csak a középiskolai 
képzésnek voltak — kihelye
zett osztályokkal —, most vi
szont előtérbe került az álta
lános iskolai oktatás. .

v a n  m i r e  é p í t e n i
—• Mázhoz kell szoktatni az 

embereket — röviden így fo
galmazza meg tennivalóját. — 
Igaz, meg is kell teremteni 
hozzá a feltételeket, minde
nekelőtt az otthonos, barátsá
gos légkört. . .

Különben szerencsésnek 
tartja magát, mert az alap, 
amelyről elindulhat tervei 
megvalósulása felé, eléggé 
biztonságos. Lehet rá építeni. 
A munka azonban — mint 
mondja — nem képzelhető el 
a szolgálati főnökségek segít
sége nélkül. A csomópont 
munkahelyi vezetőivel a kap
csolat már állandó és rendsze. 
rés. A kölcsönös tájékoztatás 
is jónak mondható. Segítenek 
a művelődési ház társadalmi 
vezetőségének aktivistái is,

— Mintegy 800 dolgozónál 
hiányzik még a nyolcosztályos 
végzettség — mondja Vadász 
János. — Ráadásul kétszázan 
közülük 45 éven aluliak, akik
nek feltétlenül érdemes ta- 
nulniok.

FIZETETT A  SZAKSZERVEZET
Ennek ismeretében a szer

vezést. az elbeszélgetést már 
májusban megkezdik a társa
dalmi vezetőség tagjai, s fi
gyelemmel kísérik saját mun
kahelyük oktatási tevékenysé
gét is. Jó lenne, ha ebben a 
munkában az oktatótisztek és 
a gazdasági vezetők is segíte
nének. Ha a szervezés meg
hozza a kívánt eredményt, ak
kor a tanuló vasutasok még 
kevesebbet veszítenének sza
bad idejükből, hiszen az álta
lános iskolai oktatás színhe

lyei a szolgálati főnökségek 
vagy akár a munkásszállások 
lehetnének.

— Mi a helyzet a dolgozók 
gimnáziumával ?

-— Művelődési házunkban
működik jelenleg a XIX. ke
rületi gimnázium négy kihe
lyezett osztálya, összesen 43 ta
nulóval — hangzik a válasz. 
— Január második felében né
mi zavar támadt. A XIX. ke
rületi tanácstól ugyanis fel
szólító levelet kaptunk, hogy 
fizessünk 24 000 forintot, kü
lönben nem tudják garantálni 
a tanárok kiküldését a kis 
létszámú osztályokhoz. Pén
zünk nincs, a vasút sem te
remtette meg a fedezetet, de 
a szakszervezet budapesti te
rületi bizottsága késedelem 
nélkül kifizette a tanács által 
kért és időközben mérsékelt 
összeget. A tanulók végül is 
nem szakadtak ki megszokott 
környezetükből. . .

A ferencvárosi vasutasok va
lóban bizakodhatnak abban, 
hogy a művelődési ház kielé
gíti tanulási és szórakozási 
igényeiket.

Pálinkás Katalin

zott, s nyomban megkezdte aiz 
átrakást, hogy minél előbb 
útjára indulhasson, a vasúti 
kocsi.

— Napbnta hordjuk a gaz
daságban kitermelt faárut az 
állomásra — mondja Huszák 
János gépkocsivezető, miköz
ben társai, Fehér István, 
Hrubos György és Csúcs Ist
ván rakodómunkás egy pilla
natig sem késlekednek a nem 
könnyű munkával. — Papír- 
fán kívül farostfa, bányado
rong, tűzifa és szőlőkaró tar
tozik termékeink közé, ami
nek egy részét exportra küld
jük. Naponta ötször fordu
lunk az állomás és a fakiter
melőhely között. . .

— Nem lehetne gépesíteni 
a rakodást?

— Ó, van nekünk gépünk
is — hangzik a válasz. — 
Mindjárt megjön a hosszú, 
választékot hozó ZIL-ünk, 
amelyre hattonnás daru van 
felszerelve. S könnyítik a 
munkát, a fakitermelő bri
gádok is, mivel ők már az 
erdőben csomóba kötik, vagy
is szállításra készítik elő a 
fát. A vagonki használást mi 
azzal segítjük elő, hogy egy- 
egy forduló között mindig itt 
hagyjuk az egyik emberünket, 
aki elrendezi a fát a vagon
ban. amíg újra megjövünk. 
Ezt egyébként Veszelóczki 
László állomásfőnök kérte tő
lünk, s ehhez tartjuk is ma
gunkat. A vasutasok megér
tették velünk, hogy az ország 
érdeke a vagonok jó kihasz
nálása. Gazd asá gurtk kocsi
igénylője Feibert József. Mi
vel az áru feladása is a re
szortja, ő álandóan az állo
máson tartózkodik. A jó 
együttműködés eredményéként 
mind a vasutasok, mind a 
gazdaság dolgozói kimagasló 
eredményeket értek el a jubi
leumi munkaversenyben, s 
ugyanígy akarunk dolgozni az 
idén is . . .  (kesztyűs)

FAZEKAS LAJOS:

C J L aura nezo
Mélyenalvó fáradtak ágya az éj, 
csillagra néző lélek-magánya, 
mikor esőcseppeknél nehezebb 
csend ül az ablak előtti fákra.
—  Hányszor törték nyugalmam ablakát! 
S nem hajigáltam öklöm az égre, 
ujjaim pengéit se nyújtottam 
barbár dühvei, magam védelmére. —

Villanásokra tört csillag. Emlék: 
követ omlasztó gyújtogatások.
—  Nem költözhet csak emlékeibe, 
az, ki égő otthonokat látott!
S ők, akikkel bimbószájú gyermek 
pihen most szerelmük ágya mellett, 
megkeseredett mesék igazát 
szövik álmukba: a történelmet.

Sóhajtó zajt küld valahonnan egy 
gép szüntelen; a rendező ember, , 
—  ki számbaveszi sorsát, dolgait —  
hírt ad nekem e gép-üzenettel: 
a munka örök. S  amig hallgatom,
mozdul óriás gépdaru váza.------
Beidegződés: hajnali trapp —  ki 
a fény alá, ki a sokaságba!

Lapterjesztők jutalm azása
A Vasutasok Szakszerveze

tének székházában március 
22-én ünnepséget rendeztek a 
Népszava terjesztésében élen
járók tiszteletére. Az ünnepsé
gen megjelent Koszorús Fe
renc, a vasutasszakszervezet 
főtitkára és dr. Suth Péter, a

Népszava Lapkiadó Válíi 
igazgatója.

Az elmúlt évi ered mén 
munkáért nyolc szakszerül 
aktivistát részesítettek ji 
lomban. A jutalmakat Ka 
rús Ferenc és dr. Suth P( 
adta át.

Tudósítók Csopakon
Tizenkilenc szakmai lap je

lenik meg az országban a szak- 
szervezetek gondozásában.

E lapok társadalmi tudósí
tóinak rendezték meg Csopa
kon a második országos tudó
sítói tanfolyamot. A SZOT ve
zetői és előadói tartottak érté

kes előadásokat. Gyáriétogi 
sukról, 'melyet a Bakony 8 
vek veszprémi gyáregységé] 
tettek, riportot Is készítette 
hallgatóké

A Magyar Vasutast ez aS 
lommal négy tudósító kél 
selte.

akik valamennyien Ferencvá
rosban dolgoznak.

— Ez a feltétel elegendő ah
hoz, hogy bizakodva végezzük 
munkánkat, a közművelődési 
törvény végrehajtását, a mind 
jobb eredmények reményében 
— vélekedik Vadász János.

— Mit sikerült eddig elérni? 
— kérdezem.

— A szocialista brigádok 
hármas követelményét szem 
előtt tartva, javaslatokat, 
szempontokat dolgoztunk ki a 
csomópont kollektívái részére, 
hogy ezek alapján tehessék 
meg kulturális felajánlásaikat.

SZERZŐDÉS A  KISZ-SZEL
Az intézmény vezetője hi

vatásérzettől fűtött szavakkal 
sorolja az így született sikere
ket. Február 23-án brigádnap
ló- és dokumentum-kiállítást 
nyitottak, amelynek anyagát a 
budapesti igazgatóság nagyobb 
szolgálati főnökségei küldték. 
A kiállítást már több száz bri
gádtag tekintette meg, s közü
lük sokan írtak elismerő soro
kat a vendégkönyvbe. A szo
cialista brigádklub létrehozá
sán kívül megkezdődött a mű
szaki és újítóklub szervezése, 
amit indokol a vasút korsze
rűsítési és fejlesztési gondjai
ból való részvállalás is. És 
mivel Ferencvárosban csak
nem ezer fiatal dolgozik, a 
művelődési ház együttműkö
dési szerződést kötött a csomó
ponti KISZ-bizottsággal. így 
kölcsönös feladat a pezsgő 
klubélet kibontakoztatása és 
az agitáció, a fiatalok tájé
koztatása.

A ferencvárosi vasutasok jól 
tudják, hogy nem kell messzi
re menniök. ha általános vagy 
középiskolai tanulmányokat 
akarnak folytatni, hiszen a

Ü Z E N E T  KIJE V N E K
— Pokolsötétet mondtál? 

Ugyan, Molnár Pista! Ahol 
tűz ég, ott világos van. Pok
lok mélyén pedig fűtenek az 
ördögök! Te nem hallottál er
ről a mamádtól? — élcelödik 
Larisza Polnyackája rádiós
lány. Hangja vidám, mintha 
helyzetük legnagyobb rend
ben lenne. Pedig kilátástalan.

Tegnapelőtt értek földet Ózd 
körzetében, s jövetelüket órá
kon belül felfedezték a ható
ságok. Tizenhármán érkeztek 
Kijevből és hármat közülük 
virradat után elfogtak, ö k  
tízen űzött vadak lettek. A 
Bükkben mindenütt katonák, 
csendőrök kutatnak utánuk.

Helyzetükön töprengnek: 
Mi lesz? Végre tudják-e haj
tani feladatukat? Kibírják-e 
végni magukat üldözőik gyű
rűjéből? Ezeket a nyomasztó 
gondolatokat igyekszik elűzni 
élcelődéseivel Larisza. Szipor
káival vidítja társait. Tegnap, 
amikor csendőrt látott, azt 
mondta:

— Hű, de fura kakasfajta! 
Fején hordja a farkát! Eze
ket Horthy tenyészti?

Csillagtalan augusztusi éj
szaka van, szakad az eső. Ne
héz a tájékozódás. A partizán- 
csoport magyar tagjai sem 
tudnak segíteni. Ezért teleped
tek le a cserjés hegyoldalon. 
Várják a szürkületet. Köze
lükben parancsnokuk, Szőnyi 
Márton, a csoport politikai 
megbízottjával, ősz—Szabó 
Jánossal beszélget. Hajnali 
három óra lehet. Megreccsen 
egy ág. Srőnyi lép hozzájuk:

— Fél óra múlva iniulunk, 
elvtársak! Északkeleti irány

ban ereszkedünk le a hegyol
dalon. Űticélunk Járdányháza 
körzete! Óvatosan, zaj nélkül 
vonulunk, ne feledjétek, va
dásznak ránk. Egymás mögött 
megyünk majd. A sort Molnár 
elvtárs zárja és dohányport 
szór utánunk, mert előfordul
h a th og y  kutyákkal is üldöz
nek bennünket.

tait figyelik. Molnár István 
zörejt hall, hirtelen megfor
dul.

Hallgatnak a partizánok, 
parancsnokuk szavait •fontol
gatják és készülődnek. Nehe
zen haladnak előre. Amikor 
az ágak reccsenését hallják, 
letérnek útjukről. Bokrok 
mögül figyelnek, lélegzetvisz- 
szafojtva. Nem tudni, mit tar
togat számukra a vadon. Csak 
annyi bizonyos: embervadá
szat folyik. Sok katonát lát
tak és imitt-amott csendőrö
ket. Eddig sikerült őket elke
rülniük. De a partizánok egy
re fáradtabbak, órák óta ta
possák az avart, hegynek föl, 
völgynek le. A levegő fülledt, 
torkukat szgmjűság égeti, aj
kuk kicserepésedik Éberségük 
mégsem csökken, hisz munká
juk sikere, életük függ tőle.

Végre! Parancsnokuk pihe
nőt engedélyez. Egy magasla
ton telepednek le. sűrű bokor 
alá. őrszemnek Zsiljajevet, a 
kerekképű ukránt jelöli Szö- 
nyi.

— Közvetlen feladatunkat 
nem tudjuk végrehajtani! Túl 
korán fedeztek fél minket — 
mondja a parancsnok. — La
risza: Jelentsd helyzetünket
Kijevnek!

Larisza kicsomagolja a rá
diót. adáshoz készülődik. Va
lamennyien szakértő mozdula-

— Fegyvert eldobni: Add
meg magad! — reccsen egy 
hang. Földre kényszerítik a 
partizánokat. . .

— Ne lőjetek! — kiáltják 
a partizánok. — Veletek sem
mi bajunk, katonák! A, fasisz
ták ellen jöttünk harcolni! 
Pusztítsátok őket ti is!

Elcsendesedik ja hegyvidék. 
Szőnyi Márton megfordul: 
Utánam, a harhos felé!

Kétrét görnyedve követik a 
partizánok.

— Katonák! Tűz: — kiált
ja az előbbi hang. Csak né
hány puska dörren. A parti
zánok sem lőnek vissza. Úgy
sem győzhetnének, célszerűbb. 
visszavonulni. Lerázni üldö
zőiket. Sikerült! Bejutottak a 
tölgyesbe, valamennyien sér
tetlenül. Leülnek. Őrszemnek 
most Báli Ferencet jelöli Sző
nyi. Larisza a rádióért nyúl. 
Keze remeg. Felugrik:

(Nagyistok Maria rajzt

~  Az elem . . .  oá elém, va
lahol .. .  elveszett az elem, 
parancsnok elvtársi Visszame
gyek, meg kell keresni!

— Ügy van! Muszáj megke
resni! —=• emelkedik fel Mol
nár. — Csakhogy Larisza nem 
ismeri a Bükköt! Én megyek!

Tárat cserél Molnár, aztán 
hosszú oillantással búcsúzik. 
Óvatosan lépdel. A legfonto
sabbra gondol. Visszavinni az 
elemet Lariszának Visszavin
ni! Különben nincs kapcsolat 
Kijevvel. Nem tudják meg, 
mi történik a Bükkben. Újabb

csoportot indítanak el a biz
tos halálba. Nem! Ez nem kö
vetkezhet be! Visszajutok a 
Pados-tetőre oda, ahol a tűz
harc folyt. Ott az elem! Ott 
kell lennie!

Távolodó hangokat halt Fa 
mögé rejtőzik. Figyelt

— Láttátok a nyavalyáso
kat, hogyan hegyezték a fülü
ket. hogy megértsék, mit ki
ált a partizán — mondja az 
egyik tiszt. — Ezért nem akar
tak lőni. Na, majd a fronton 
megtanulják. . .

Molnár utánuk kémlel. Há
rom tisztet lát, akiket szakasz
nyi katona kisér távolabbról. 
A tisztek btrtr'n9Anban érzik 
magukat. Azt hiszik, Messzire

járunk. Ez jó jel: Na, ho 
Pados-tető? Ott! Nekiin 
Izgalma fokozódik; Fut a 
redék lejtőit. Fut; sokáig 
Tekintetével távolságot 
Mennyire lehet a bokor?
ven méter? Harminc,? V 

ja! 8hetvenöt? Nem, tudja! 
érzi, sose éri el . Összest 
maradék_erejét, ismét ne
lendül, aztán célba ér. Ele 
a bokor tövében barnássái 
tárgy, az elem.

Társai az erdő mélyén m 
könnyebbüléssel fogadj 
Kilencen örülnek n tizedikÉ 
Nem sejtik még, hogy útj 
elágaznak majd és sokuké 
halálba vezet .

Tihanyi Janói
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SZAK- ÉS SZERELŐIPARIAK

Ha munkájuk, van. 
akkor elégedettek

A szélrózsa minden irányúban megtalálhatók

Eredmények,, gondok Szegeden
Cél: az idén is élenjárni a munka versenyben

Száll a faforgács. Megcsap a 
friss fa — a fenyő és a gyanta 
—r illatának keveréke. Ilyen 
környezetben kellemes lehet a 
munka, gondolja, aki nap mint 
nap a város füstös és gázos le
vegőjét szívja.

A fenyóillat 
nem fenyőerdő
— Pedig poros, egészségte

len a levegő a röpködő fafor
gácstól. Még akkor is, ha fe
nyőillattal párosul — mondja 
Puskás György, a MÁV Szak- 
és Szerelőipari Főnökség igaz*, 
gatója. — Ezért hamarosan 
felszereljük a forgácselszívó 
berendezést.

A gyakorlatból tudja, nem 
lehet fenyőerdőről álmodozni 
ott, ahol a szálló por és a fa
forgács között dolgoznak az 
asztalosok. Ez csak az egyik 
üzeme a főnökségnek, ahol a 
dolgozók munkakörülményeit 
igyekeznek javítani.

— Két éve még mások vol
tak a gondjaink. Most is van
nak hiányosságok, s megoldás
ra váró feladatok, de már túl
jutottunk a nehezén. Ha csak 
az jut az eszembe, hogy régen 
„árulnunk kellett magunkat”  
külső cégeiknek, mért a MÁV- 
tól nem kaptunk elég fel
adatot, akkor máris elégedett 
lehetnék. A túlzott elégedett
ség azonban soha sem visz 
előre. Ha szétnézünk az üze
mekben, látjuk a fejlődést, és 
látjuk azt is, ami még hiány
zik.

A betonműhely mellett sze
relők dolgoznak, a betonkeve
rő gépeket állították bé, ame
lyeket a közelmúltban vásá
roltak. Tavaly mintegy 12 mil
liónyit költöttek gépek beszer
zésére.

Mit mutat 
az értékelés?
Az udvaron mindenütt se

rény munka folyik. Készül az 
új darupálya. Az átmenetileg 
tartó felfordulás senkinek sémi 
jó, de később a portáldaru so

kat javít a helyzeten. Az új 
létrehozásáért áldozatot is kell 
hozni.

— Főnökségünk dolgozói 
szeretik munkájukat. A leg
többen évek óta kötődnek ide
— jegyzi meg Mészárps János 
szb-titkár.

— A szélrózsa minden irá
nyában dolgoznak embereink
— veszi át a szót az igaz
gató —, így nagyon kell vi
gyáznunk, hogy jó tudású, 
szorgalmas szakembereinket el 
ne csábítsák. Igyekszünk is 
megbecsülni munkásainkat. 
Igaz, hogy a vándorló élet 
miatt sok korszerű, jól felsze
relt lakókocsi kellene, de éven
te csak ötöt-hatot tudunk meg
venni, holott ennek a kétszere
sére lenne szükség. . .

Az elmúlt évben a főnökség 
dolgozói megpályázták a Ki
váló Főnökség címet, ám akad
tak, akik megelőzték őket 
Az eredményeik mégis dicsé
retesek. Munkájukat a 6. szak
osztály így értékelte: „Kiemel
kedő teljesítményt ért el a fő- 
nökség a ferencvárosi 400 sze
mélyes munkásszálló építésé
ben és a szociális létesítmé
nyek alvállalkozói munkái
ban”.

— Kollektívánk a tavalyi 
gondok ellenére is jól dolgo
zott — hangsúlyozza az igaz
gató —..hiszen az 1977-es ter
vünket 434,2 százalékra telje
sítettük. A  kiemelt munkákat 
határidőre és elsőrendűen el
végeztük. Ezt bizonyítják azok 
is. akik átvették tőlünk a mun
kát Minőségi kifogást egyszer 
sem kaptunk. A 400 személyes 
ferencvárosi m un kásszállásop 
kívül a gyomai állomás fűtés- j 
szerelését is mi végeztük. 
S volt még néhány ilyen jel-’ 
legű feladatunk. . .

— Azt is elmondhatjuk már.
— szól közbe Lukács József 
párttitkár —, hogy egyre több 
segítséget kapunk a szakosz
tálytól. Az idén ezért is van 
munkánk bőven. Dolgozunk a 
Nyugati pályaudvarnál, részt 
veszünk a MÁV Kórház re
konstrukciójában, fontos fel
adatot bíztak ránk Győrben, 
Rákosrendezön, Füzesabony- 
bati, valaPiint az Építési Gép

telepen, ahol ugyancsak a dol
gozók szociális körülményeit 
javítjuk munkánkkal.

Ismerik 
a feladatokat
Az üzemben harminchétről 

negyvenhétre növekedett a 
szocialista brigádok száma, eb
ből hét if júsági brigád. Két 
üzemrész, a TMK és a fém
üzem, benevezett a szocialista 
üzem címért folyó versenybe.

A főnökség dolgozói tudják, 
hogy az elkövetkező időszak
ban rájuk váró feladatokat 
csak fegyelmezett jól szerve
zett munkával valósíthatják 
meg. Erről beszélnek a terme
lési tanácskozásokon, a mun
kaügy űléseken és a szocialista 
brigádvezető! megbeszéléseken 
is, A gazdasági és a társadalmi 
vezetés az üzemi demokrácia 
szélesítésével kívánja bevonni 
a dolgozókait a feladatok meg
oldásába. Nem kétséges, hogy 
közös erőfeszítéseiknek meg is 
lesz az újabb eredménye.

¿zalai Mária

Két évvel ezelőtt a Kele
ti pályaudvar Radnóti Mik
lós KISZ-szervezete a kul
turált utazás érdekében tár
sadalmi munkaakciók szerve
zésére kérte a vasutas fiata
lokat. Céljuk az volt. hogy 
enyhítsék a kocsitakarítók 
munkaerőgondjait. Személy
kocsitisztításra, pályaudvar-ta
karításra és utastájékoztatás
ra ösztönözték a fiatalokat.

A mozgalomhoz elsőként 
Debrecen, Győr, Miskolc, 
Pécs, Szeged, Székesfehérvár, 
Szolnok, Szombathely, Buda
pest Déli és Budapest Keleti 
csomópontok csatlakoztak. Ké
sőbb Hatvan és Budapest 
Nyugati csomópontok KISZ- 
szervezetei is beneveztek a 
versenybe. A budapesti igaz
gatóság vezetősége egy ván- 
dörserleget ajánlott fel, ame
lyet a verseny legjobb KISZ- 
alapszervezetévek adományoz
nak. A végzett munkát min
den évbén más-más csomó
ponton értékelik. Az első ér-

Mint arról már hírt adtunk, 
a szegedi igazgatóság dolgozói
nak az elmúlt évi jó  munká
ját oklevéllel ismerte el a 
Vasutasok Szakszervezetének 
elnöksége, és a Vezérigazgató
ság.

Hogyan járult hozzá ehhez 
a sikerhez az igazgatóság 
egyik legnagyobb szolgálati 
helye, a szegedi csomópont? 
Erre kértünk választ Mándy 
István állomásfőnök-helyettes- 
től és Balogh János kereske
delmi főnöktől.

Létszámhiány és tií'óra
— A létszám sajnos nálunk 

is csökkent, mint az igazgató
ság területén általában, a ter
melékenység viszont nőtt és 
szervezettebb lett az üzemvi
teli munka — mondja Mándy 
István. — Azt sem hallgatjuk 
azonban el, hogy a túlórák 
száma növekedett. Ennek kü
lönösen a kocsirendező-hiány 
az oka. 56 helyett mindössze 
33-an vannak.

Tavaly az állomás három 
pályaudvaráról 113-an léptek 
ki. A vonatkísérők közül 33- 
en hiánvoznak.

A legtöbb gondot okozó vo- 
natközlékedési tervet 80,12 
százalékra, a tehervonatok 
menetrendszerinti indítási 
tervét pedig 80,67 százalékra 
teljesítették; Tavalyelőtt még

tékelést Szombathelyen. a 
másodikat pedig Pécsett tar
tották ez év március 10-én.

A kulturált utazásért indí
tott társadalmi munkaakcip- 
ban az utóbbi 15 hónapban a 
fiatalok 43 ezer órát dolgoz
tak. Ennek nagy részét a 
nemzetközi és belföldi exp
ressz vonatok tisztítására for
dították. Ezen kívül foglal
koztak állomások parkosításá
val, peronfestéssel és takarí
tással, továbbá minden olyan 
munkával, amelyre nincs elég 
munkaerő a vasútnál. A ván- J 
dorserleget és a vele járó j 
hatezer forint jutalmat má
sodszor is a kezdeményezők 
nyerték el.

A Keleti pályaudvar fiatal
jai több mint 1500 kocsit tisz
títottak meg. Másodikok a pé
csiek, harmadikok pedig a 
miskolciak lettek. Ök az alap
szabályok értelmében vándor
zászlót és négy-, illetve kettő
ezer forintot kaptak.

az állomás hibájából 56 te- 
hervonatkésés fordult elő. 
1977-ben ez a szám 24-re 
csökkent. A nemzetközi da
rabáru-forgalom 13 ezer 481 
tonnával volt több, mint az 
előző évben. Az árupénztáro
sok 74 ezer tételt számfejtet
tek.

Jól dolgozott a 38 tagú 
MÁV—Volán komlexbrigád is. 
Rakodási idejüket 11,1 óráról 
8,7 órára csökkentették. Ezzel 
a teljesítményükkel az évi 
versenyben első, az őszi csúcs
forgalmi versenyben pedig 
másodikok lettek, az igazgató
ság területén.

A Tisza-pályaudvaron az el
múlt esztendőben fellendült a 
konténerforgalom is. 1977-ben 
14 ezer szállítótartályt kezel
tek, 48 százalékkal többet, 
mint a megelőző évben. Telje
sítményük értékét növeli, 
hogy Szegednek nincs konté
ner-pályaudvara. A konténe
rek kezeléséhez mindössze 2x 
60 méteres vágány áll rendel
kezésre egy autódaruval és 
egy öttonnás bakdaruval. A 
korszerű konténerállomás elő
reláthatóan csak 1980-ban ké
szül el, két vágánnyal és egy 
60 tonnás bakdaruval.

A rendező-pályaudvaron ta
valy nagyarányú vágánykor
szerűsítést hajtottak végre. 
Három vágányt újítottak fel. 
A pályaudvar befogadóképes
sége 168 tengellyel, vagyis 
egy teljes vonathosszal bővült. 
A vágányok felújítását a kö
vetkező években folytatják. 
Még két vágányt korszerűsí
tenek. Az igazgatóság a víz
ellátás javításával, az öltözők 
és fürdők építésével is törő
dik. Szükség is van itt a mun
kakörülmények javítására, 
mert ez is hozzájárulhat a 
létszám növeléséhez.

M r e  mindig szénvthatná
— ötvenhárom éves vagyok, 

27. éve dolgozóm a vasúton 
— mondja Pataki István tola-

Várpalota állomáson egy 
jbünbanda 1973-tól rendszere
sen fosztogatta a tehervagono
kat. Az utóbbi hónapokban 
egyre gátlástalanabbal dézs
málták a szállítmányokat. A 
több éve működő bűnszövet
kezet vezére Kovács Tibor 37 
és .Molnár István 23 éves ko
csirendező, valamint Bognár 
Katalin 24 éves, foglalkozás 
nélküli és Finta Elemér 32 
éves postai kézbesítő volt. Va
lamennyien várpalotai lako
sok!

Kovács és Molnár kezdetben 
csak éjszaka fosztogatott, s 
ügyeltek arra is, hogy a feltört 
vagonokra az ólomzár vissza
kerüljön. Elsősorban ruha
neműkre specializálták magu
kat. Pulóvereket, gyermekru
hákat, női fehérneműket és in
geket loptak. Ezeket aztán is
merősök, rokonok, barátok kö
rében értékesítették. A rend
őrség eddig 18 orgazdát kuta
tott fel.

A vagon fosztogatók később 
mit sem törődtek az ólom- 
záraikkal, egyszerűen kinyitot
ták a vasúti kocsikat, és fé
nyes nappal, mások szemelát- 
tara vitték el az árut.

A „csúcs”  1977 augusztus, 
szeptember és október hónap
jaiban volt. Kovács és Molnár 
ekkor már heti 3—4 alkalom
mal .törte fel a vagonokat, és 
zsákokban vitték a mosószert, 

< a szappant. Ládaszám hordták 
| a pezsgőt, a bort és a sört is.

Az egyik vagonból 20 paplant. 
I egy másikból 60 pulóvert emel
tek ki. Meg dézsmálták a Pét
ről érkező műtrágyáé vagono
kat Is. A bűnbanda több mint 
100 ezer forinttal károsította 
meg a társadalmi tulajdont.

Kovács és társai ügyének 
vizsgálatát március elején fe-

tásvezető. — A legtöbb gondot 
most a létszámhiány okozza. 
Ezért munkánkat még na
gyobb figyelemmel és oda
adással kell végezni. . .

Gácsér Antal Kiskunfélegy
házáról van kirendelve Szeged 
rendezőbe.

— Náluk, Félegyházán is 
sok a munka, de össze sem le
het hasonlítani az ittenivel — 
mondja. — Nem ritka a túl
órázás, ami a munkaerőhiány 
miatt szükséges.

Kotogán József 19 éves. 
Mégcsak egy éve vasutas. Ak
kor végezte el a vasútíorgal- 
mi szakközépiskolát. Azóta 
megszerezte a forgalmi szak
vizsgát is. Most váltókezelő a 
Ill-as őrhelyen. Apja szintén 
váltókezelő Szeged állomás I- 
es őrhelyén. A sok túlóra elle
nére sem változtatna munka
helyet. A vasúti munkát hi
vatásnak tekinti.

Huszonhét brigád sikere
Az állomáson huszonhét 

brigád tevékenykedik 246 tag
gal. Rájuk mindig számíthat
nak a gazdasági vezetők. A ki
váló cím várományosa a ta
valyi eredmények alapján az 
Ordögh Ferenc váltókezelő 
vezette Munkácsy Mihály for
galmi brigád. Az arany foko
zatra két rakodógép-javító 
brigád, a Lendület és a Barát
ság brigád számíthat.' Az 
esüstkoszörú várományosai: a 
vonatkísérő^, a személypénz
tárosok és a rakodógép-kar
bantartók Béke brigádjai, to
vábbá az árupénztárosok Do
bó Katica és a Bebrits Lajos 
nemzetközi darabárus kollek
tívája.

Mindannyiuknak nagy része 
van abban, hogy Szeged állo
más jó eredményekkel büsz
kélkedhet. Az idei munkaver
senyben is szeretnének élen
járni és kiváló szinten telje
síteni terveiket, . .

(Szász)

vaslattal átadta az ügeszseg- 
nek.

Érdemes azonban megje
gyezni, hogy a fosztogatásnak 
előbb is véget lehetett volna 
vetni, ha a vasútállomáson szi
gorúbb a társadalmi ellenőr
zés, a közvagyon védelme.

Bizonyára többeknek feltűnt 
a-gyanúsítottak rendellenes vi
selkedése, a munkahelyén Való 
italozása, mégsem kapott.egyi
kük sem fegyelmit. A bűnözők 
több vasutas hallgatását né
hány üveg pezsgővel vágy egy- 
egy pulóverrel vásárolták meg. 
Többek között ennek tulajdo
nítható, hogy a vonatfosztoga
tók csak most kerültek rendőr
kézre . . .

Józsa Benő

A munkahely 
története

Miskolci siker Veszprémben

A hónap elején rendezték 
meg Veszprémben az Üzem- 
történetírók 1. Országos Kon
ferenciáját.

A kiállítás! anyagok között 
szerepelt a MÁV Miskolci Jár
műjavító Üzem . munkásmoz
galmi műltját bemutató anyag 
is. A vaspálya túlsó oldalán 
című anyag visszatekintést 
nyújt az 1859-es évekig.

A Veszprém megyei Napló a 
szerző képével közölte a könyv 
rövid tartalmát is, nagyra ér
tékelve a végzett munkát

FEL VESZÜNK! 
KIKÉPEZÜNK!

A MÁV Budapesti igazgatóság szolgálati f¡hőségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT. 
LÁNYOKAT -  FIÚKAT,

iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezelö, kocsifeliró, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, közópiskólai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáié, féklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: festőket, mázolókat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, pálya munkásokat, 
betanított és segédmunkásokat 
állomási és kocsitakarítókat.
KŐTELEZŐ M U NKA ID Ő
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
— egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ERDEKES M U NKAKO ROK I

JELENTKEZES, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI MUNKAERŐ  
FELVÉTELI IRODÁN,
Budapest Keleti pu. (Cinkotai kapu) 
TELEFON: 145-010.

KISZ-fiatalok akciója 
a kulturált utazásért

S. R.

A kelenföldi pályaudvaron jegyváltó automata működik. 
A velencei állomásokra 18 forintért váltható itt menetjegy, 

gyorsan, sorbanállás nélkül
(Laczkó Ildikó felvétele)

h e n d ű r k é z e n  a  f o s z t o g a t ó k

PEZSGŐVEL
A HALLGATÁSÉRT

Négy évig tUn&ö'iölt a bűnbanda
jezte be a veszprémi rendőr
kapitányság, és vádemelési ja-
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M inták varázsa

A MÁV Számítástechnikai Üzem kultúrtermében a közelmúlt
ban kézimunka-kiállítást rendeztek. A szabad időben készült 
több mint kétszáz alkotást a közönség sznvaz?taf alapján 
zsűrizték. A legtöbb szavazatot Szmkáné Szabó Ágota, a szá
mítógépes üzem előadója kapta. Ezzel elnyerte a Központi 
Hivatalok és Intézmények szakszervezeti tanácsának külön- 

díját. Képünkön a kiállítás egy részlete látható.
(Laczkó Ildikó felvétele)

A  vándorkiállítás 
első állomásán
Szocialista brigádok élete, képekben

Vándorkiállítás nyílt január 
26-án az Északi Járműjavító 
Törekvés Művelődési Központ
jában, Képek a vasutas szo
cialista brigádok életéből cím
mel.

A szocialista brigádmozga
lom hármas jelszavából kiin
dulva, ennek eszmei tartalmát 
szélesen kibontakoztatva, több 
országos hírű, magas kitünte
tésben részesült vasutas szo
cialista brigád életét mutatják 
be a kiállítás képei.

Amióta Tihovszky István, a 
Budapesti Igazgatósáig osztály- 
vezető-helyettese megnyitotta, 
már harminc ezer nézője volit 
érmék a kiállításnak, amit a 
későbbiek során a MÁV min
den jelentősebb intézményénél 
szeretnének majd bemutatni.

Felmérés ugyan nem ké
szült arról, hogy milyen hatást 
gyakorolt a  kiállítás a munká
sokra, akik eddig látták, mégis 
figyelemre méltó, hogy az 
Északi Járműjavító dolgozói, 
szocialista brigádjai csoporto

san tekintették meg, és elis
meréssel szóltak a látottakról. 
Hangoztatták is, hogy igazán 
követésre méltó a mozgalom 
legjobbjainak példája.

S valóban, ez a kiállítás 
meggyőzően, eleven erővel 
mutatja be az olyan kiváló 
vasutaskollektívák munkássá
gát, mint a záhonyi Vörös Csil
lag és a Szolnoki Járműjavító 
Vörös Október szocialista bri
gádé. E két állami díjas brigád 
mellett Láthatunk például ké
peket, amelyek a Munka Vö
rös Zászló Érdemrenddel ki
tüntetett November 7 szocia
lista brigád, a miskolci vonta
tási főnökség legjobb brigád
jának életét mutatják be.

Bár a téma mad és nagyon 
időszerű, a képanyag, amit 
ezen a kiállításon láthatunk, 
már történelem. A szocialista 
brigádmozgalom fejlődésének 
legszebb pillanatait őrzik ezek 
a képek, mindnyájunk számá
ra.

A  dunakeszi járműjavító 
Dobó Katalin és Számyaske- 
rék szocialista brigádja 1974- 
tőQ. patronálja egyik meghalt 
munkatársuk feleségét, özv. 
Völgyi Antalnét. Megszervez
ték állandó látogatását, mos
tak, takarítottak az idős asz- 
szonyra. Kifestették a lakást, 
és kijavították a szobák bur
kolatát is. Patronáltjukat ta
valy a pilisvörösvári szociális 
otthonba utalták. A brigád tag

jai azonban ott sem hagyták 
magára. Gyakran meglátogat- 
ják, virággal, ajándékkal ked
veskednek neki.

A járműjavítóban nem egye
dülálló ez a példa. A gépmű
hely szocialista brigádja pél
dául három éve patronálja 
özv. Szabó Sándomét. Az üzem 
szakszervezeti bizottsága a há
rom brigádnak a közelmúlt
ban mondott köszönetét az ön
zetlen segítségért.

TALÁLÉKONYSÁG

•Valaki megint eldugta*« nyújtófámat^i

KÖNYVEK A VÁRÓTEREMBEN
Újság, folyóirat, sakk a vonat indulásáig

Záhony állomás kultúr-váró- 
termében özv. Vajda Sándor- 
néval, az állomás szakszerve
zeti bizottságának könyvtáro
sával beszélgetünk.

— Másfél éve az állomás 
társa Halmi szervezeteinek kez
deményezésére 400 kötetes le
téti könyvtárat létesítettünk a 
váróteremben — mondja. — A 
könyvállományt kéthavonként 
cseréljük. A kölcsönzés sze
mélyi igazolvány ellenében 
történik. A könyvet szerető 
utasok a vonat indulásáig 
hasznosan tölthetik idejüket. 
Napilapokat, folyóiratokat, iro
dalmi és politikai kiadványo
kat és sakkot is kölcsönzünk 
az ingázó dolgozóknak, diá
koknak. Könyvárusítással is 
foglalkozunk. Másfél év alatt

a Vád Mihály könyvesbolttal 
együttműködve közel 100 ezer 
forint értékű könyvet adtunk 
eL

A váróteremben mindegy 20 
munkás és diák lapozgatja az 
újságokat, folyóiratokat Fiatal 
kismama érkezik éppen. Mese
könyvet kér. Az Öreg néne 
őzikéjét választotta.
, A csomópont KISZ-szerve
zeteivel közösen már kézimun
ka-kiállítást is rendeztek. Si
kere volt a záhonyi és a csapi 
vasutasok kapcsolatait, ered
ményeit bemutató tárlatoknak 
is. A jövőben szeretnék bemu
tatni az ifjúsági mozgalom hat 
évtizedének fontosabb esemé
nyeit.

így lehet egy várótermet a 
közművelődés szolgálatába ál
lítani.

Vasutasok az
Pethö Imre 36 éves betaní

tott munkás, a celldömölki 
vontatási főnökség akkumulá
torkezelője, egy éve szerezte 
meg az általános iskola hete
dik-nyolcadik osztályáról a bi
zonyítványt a 2x3 hetes okta
tási formában. Felesége — aki 
a szertárfőnökségen anyagki
adó és értékesítő — a napok
ban fejezte be ugyanezt.

A szombathelyi igazgatóság 
területén évente 80—100-an 
lépnek be az általános isko
lát elvégzettek táborába. Van 
aki azért ül az iskolapadba, 
mert nem akar lemaradni 
gyermekeitől, unokáitól a ta
nulásban. Olyan is akad, aki 
érettségizett feleségét akarja 
„utolérni”. Az egyik ilyen fia
tal vasutas —  miután tavaly 
sikeres .vizsgát tett az általá
nos iskola hetedik-nyolcadik 
osztályának anyagából — 
most a Szombathelyi Savária 
Közlekedésgépészeti Szakkö
zépiskola levelező hallgatója. 
A legtöbben természetesen

iskdapüdban |
azért tanulnak, hogy a vasúti 
szakképesítéshez szükséges ál
talános iskolai végzettségét j  
megszerezzék. Arra is voít 
példa, hogy valaki éppen 
azért jött a vasúthoz, mert, itt 
kedvezőbbek a tanulási lehe
tőségek.

Az igazgatóság területén 
kétféle tanulási rendszer vált 
be. Az esti általános iskola az 
egyik. Ilyen működik SzömfJ 
bathelyen, Celldömölkön, Za*;'j 
laegerszegen. Erre általában; 
azokat küldik, akiket nemi 
tudnak mentesíteni a munká
ból. Tavaly negyvenen szerei
tek így bizonyítványt A 2x2 

. hetes bentlakásos hetedik-nyol
cadik osztály is népszerű. Er-; 
re az időre átlagfizetést és 
teljes ellátást kapnak a tanúéi 
lók. 1977-ben Celldömölkön és 
Szombathelyen, most pedig 
Zalaegerszegen, Celldömölkön 
és Tapolcán volt ilyen tanulj 
lási lehetőség.

A szombathelyi igazgatóság 
törekvése követésre méltóLDICSÉRET AZ IGAZGATÓBÓL

A haja ezüst színű, de élet
korát különben sem titkolná, 
ötvenöt éves, nem sok ideje 
van tehát már a nyugdíjig. 
Azt az időt azonban nem vár
ja. Szereti munkáját és a  moz
donyokat hiszen — mozdony- 
vezető. A neve: Hajnal József. 
Három évtizeddel ezelőtt ke
rült a vasúthoz.

— Azok közé tartozik ő is 
— mondja róla Fehérvári Jó
zsef, ea szolnoki vontatási fő
nökség vezetője —, akik nagy
ban hozzájárultak ahhoz, hogy 
a budapesti vasútigazgatóságé 
legyen a vörös vándorzászló.

— Annak idején a Hámán 
Kató fűtőházban kezdtem vas
úti pályafutásomat, majd 1953- 
ban kerültem át a szolnoki

lányának...
vontatáshoz, mivel ábonyi va
gyok — vallja Hajnal József 
önmagáról. Kezdetben gőzösön 
utazott, míg 1965-ben le nem 
tette a dízel mozdony-vezetői 
vizsgát. Hét évvel később a 
villanymozdonyok vezetésére 
is képesítést szerezett

— Fiatalon és könnyen vet
tem az akadályokat — teszi 
hozzá az elmondottakhoz. — 
Most már elég régen V43-as 
gépekkel járok . . .

Szocialista brigádban dolgo
zik, pontosabban ő az 1969-ben 
alakult Leövey Sándor brigád 
helyettes vezetője. Régebben 
tizenketten voltak, de közülük 
négyen időközben már nyug
díjba mentek. A  nyolc moz
donyvezető szívesen végez 
szolgálaton kívüli társadalmi 
munkát A fűtőházi gyalogjár
dák megépítéséből is illő részt 
vállaltak, ezenkívül tatarozási 
és karbantartási munkát vé
geztek a vontatási főnökség 
tiszaligeti üdülőjében.

Hajnal József az ilyen és eh
hez hasonló eredményekről 
gyakran levélben számol be 
lányának, aki harmadéves 
egyetemi hallgató Csehszlová
kiában. Műszáltechnológusnak 
készül. Most ismét van meg- 
ímivaló: a vörös vándorzászló 
elnyerése alkalmából az édes
apa igazgatói dicséretet kapott

Nehéz, felelősségteljes mun
kával szolgált rá az elismerés
re.

K. L.

Pályázati felhívás •

A Vasutasok Szakszervezete a hagyományokhoz híven. 
1978-ban is megrendezi a XXVIII. országos vasutas képzőmű
vészeti kiállítást. A műveket a budapesti kiállításra 1978. jú
nius 6-ig kell eljuttatni a következő címre: 1801 Budapest VIÍI| 
Népszínház u. 29.

A pályázók a következő művészeti ágakban nyújthatják be 
alkotásaikat: festészet, szobrászat, ipar- és népművészet. A leg
jobb műveket hivatásos művészekből álló zsűri bírálja. eL 
A szakszervezet elnöksége 1000 Ft-tól 2500 Ft-ig terjedő pénzr 
jutalommal díjazza a legjobb alkotásokat.

Kllön díjat tűzött ki — 1000 Ft-tól 3000 Ft-ig — az elnök
ség az olyan műalkotásokra, amelyek jellemzően ábrázolják f  
vasút fejlődését, a megváltozott élet-  és munkakörülményeket

A kiállításon részt vehetnék a vasutas képzőművészeti koí 
rök tagjai, a tényleges és nyugdíjas vasutasok és azok család
tagjai festményekkel, grafikákkal, szobrokkal, domborművek* 
kel és népművészeti tárgyakkal.

A z  ö r e g
Ttfindig tiszte-
*** lettel köszön

tőm az öreg V-t. 
Van alkalmam rá: 
gyakorta összefu
tunk a lépcsőház
ban, a villamos
megállóban, az ut
cán. Kétszeresen 
megérdemli bárki 
tiszteletét. Egy
részt láthatóan 
hajlott kora miatt. 
Másrészt azért, 
mert még mindig 
dolgozik.

— Hát, mit csi
nálják, itthon ül
jek? — válaszolta 
egyszer érdeklődé

semre. — Ha nem 
foglalja el magát, 
hamar unatkozni 
kezd az ember.

Valaha pálya
mester volt, évti
zedeken keresztül 
szolgált tisztesség
gel, becsülettel. 
Munka után volt 
hova megtérni, a 
felesége mindig, 
várta türelmesen, 
meleg étellel, szí
ves szóval. Most 
már üres a lakás, 
meghalt az asz-  
szony. V.-nek ér
telmetlen lenne az 
élete, ha egyedül 
kellene téblábőlni.

— Nincs rósz* 
szabb, mintha ha
szontalannak érzi 
magát az ember g# 
filozofált egy szét (£ 
villamoson. — Mán 
csak ezért is úttal 
kelek reggelenm 
ként, nyolcvám 
esztendő terhével 
a vállamon. Per
sze, persze, most 
is a ‘vasútnál va
gyok. Fuvarleve
lekkel foglalkm 
zom ..  •

Hiába, az őrölj 
szerelem nem ér 
véget soha!

Mesélj nekünk; nagypapa!

ikor elbuktunk tizenki- 
gf* lencben, nem szégyenkez
tünk, hanem • fájt. Pirulásra 
nem volt okunk, hiszen kitar
tottunk az utolsó pillanatokig.

Augusztus elseje volt, nap
felkelte. A vöröskatonákat a 
városba szorították a román 
király katonái. Nem bírtunk a 
túlerővel. Seregélyes Pista 
bátyádnak mondom, szaka
szunk parancsnokának:

—■ Még együtt vagyunk, csi
náljunk valamint, Pista! Ven
dégeink hadd emlegessék meg 
a szolnoki Festő utcát. Látod, 
errefelé tartanak, hegyivadá
szok.

— Benne vagyok! — mond
ta. — És ti, elvtársak?

Mindenki bólintott szótlan 
keservével. Seregélyes előbbre 
lépett:

— Figyeljetek! ök  jóval töb
ben vannak. Nekünk pedig a 
bekerítésükre nincs lehetősé
günk. Mindjárt ideérnek. 
Ezért a következőképpen csi
náljuk. És elmondta tervét.

A kapu mögül célba vettem 
a hegyivadász tisztet. Felbu
kott. Utána robbantak közöt
tük a vöröskatonák gránátjai. 
Rémült kavarodás támadt az 
intervenciósok között. Rájuk 
rontottunk, s kegyetlen kézi
tusa kezdődött. Elkeseredetten 
ütöttük, vágtuk, aprítottuk a 
jövevényeket. Közülünk is 
többen elterültek. A fájdalom 
a torkomat szorongatta. Hol
naptól az urak prédái leszünk, 
s főleg miattatok, piszkok be
tolakodók.

— Otthon mennyi földed 
van, Corneliu? Sok, mi, te ro
hadt burzsuj?! Itt is kapsz a 
város szélén!

És leterítettem. Egy másik
hoz fordultam, aztán a harma
dikhoz. — Bajtársaim is oszto
gatták a „városszéli földet” . . .  
Az életben maradt hegyi vadá
szok elfutottak. De távolabb 
újabb és újabb egységek tűn
tek feL Közülünk öt vöröska
tona maradt az utca kövén. 
Néma tekintettel búcsúztunk 
tőlük, közben mi, a túlélők, 
kezet szorítottunk.

Kézszorításunkból nemcsak 
akkor, hanem a későbbi, a leg
nehezebb években is sarjado- 
zott a meg-megújuló remény. 
Bíztam akkor is, amikor a 
Szapádi utca huszonötbe vit
tek. Hej, pedig ott sok kegyet
len órát töltöttem. Előbb ütöt
tek, aztán kérdeztek:

— Merre jártál a vörös ura
lom alatt?

— Miskolc nál megsebesül
tem május másodikén, és ha
zajöttem. Csak három hétig 
voltam katona.. •

Hej, kisunokám! Szerencsére, 
te nem tudod, milyen érzés 
éhesen lefeküdni, naphosszat 
járni-kel ni korgó gyomorral a 
kilátástalan világban. Olyan
kor csak a remény segített. 
Eszembe jutott a kézfogás, 
amellyel vöröskatona bajtár
saimtól búcsúztam, és hittem, 
hogy egyszer* minden megvál
tozik. Reménykedtem akkor is, 
mikor éhbérért Inségmunkán 
dolgoztam, mikor három napig 
árkot tisztítottam négy kiló 
kenyérért. Lapátoltam a sarat, 
és olyan világról ábrándoztam, 
amilyen azóta már meg is 
valósult.

Egyszercsak ezt hallottam az 
árok széléről:

— Fene rátarti legény ez a 
komcsi! Nem is köszön! Mit

neki egy magyar királyi cseri 
dőr-szakaszvezető. Ö vörös agi
tátorokkal paroiázik.

Kakastollasok álltak ott, kaj 
rabélyra tűzött szuronnyal.

— Na! Gyere már ide! Vágj 
süket vagy?!

Kimásztam az árokból, Kőé 
zájuk léptem:

— Itt vagyok, szakasz vezetj 
úr!

És ekkor irtózatos fájdalma  ̂
éreztem. A sárban kiázoj 
mezítelen lábamra ejtette ne 
héz karabélyát. Aztán vigyoá 
gott „dicső”  tettén. Elvesztet 
tem önuralmamat Ököllelj 
képébe vágtam, és a térdem 
mel pocákon gyomroztam. Ad 
dig ütöttem, míg társa lecsftj 
pott a fegyver agyával. MikqjL 
feleszméltem, csuklómat bi
lincs szorította. Rúgásokkal se 
gftett talpra:

— Mire vársz! Indulás befe? 
lé! — hördült rám.

— Mire várok? Arra, hogjj 
ismét fegyverük legyen a I 
munkásoknak. .  •

így ismétlődött hosszú éve
ken át. Nem voltak nyugodal
mas perceim a csendőröktől, 
és kínozott a szegénység is.
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Pongrácz
Antal

Élmény és tudatformálás

Rendhagyó irodalmi órák
KIÁLLJA-E A PRÓBÁT A MŰVÉSZ ALKOTÁSA?

A z egészség  őrei
B eszé lg e tés  dr. Fellner Magdolna 

kö zégészség ügyi felügyelővel

Pongrácz Antal főtanácsos, 
Mátészalka al!omás<főnöke feb
ruár 14-én váratlanul elhunyt. 
Hivatásszeretettől vezérelt 
munkássága elismeréseként a 
köztiszteletben álló vasutast az 
MSZMP Mátészalka városi Bi
zottsága és a MÁV Debreceni 
Igazgatósága saját halottjának 
nyílvánította, s a városi Ta
nács díszsírhelyet adományo
zott részére.

Pongrácz Antal felelősségtel
jes vasúti szolgálata közben az 
évtizedek során közéleti sze
mélyiséggé formálódott, és 
mindvégig megmaradt sze
rény, a beosztottaival együtt
érző, velük szüntelen törődő, 
értük fáradozó, közvetlen em
bernek. Nehéz sorsú vasutas 
család kilencedik gyermeke
ként született 1924. november 
28-án. Püspökladányban. A hi
vatást öt fiútestvérével együtt 
nagyapjától és apjától örököl
te. Iskoláit Püspökladányban, 
majd vonaton bejáró, diákiként 
Szolnokon és Nagyváradon vé
gezte, míg végül érettségi, bi
zonyítványt szerzett. 1944-ben 
lett forgalmi napidíjas Püspök
ladány állomáson. Rövid kato
na! szolgálat és hadifogság 
után azonnal jelentkezett hon- 
állomásán, s nem sókkal ké
sőbb már rendelkező forgalmi 
szolgálattevőként dolgozott.

Síakmai hozzáértése, ráter
mettségé folytán kinevezték 
Nyíregyháza állomás helyet
tes-főnökévé, majd 1962-től 
tragikus hirtelenséggel bekö
vetkezett halála pillanatáig 
Mátészalka állomás-főnöke 
volt. Tudását szüntelenül fej
lesztette. tanult és tarkított. v

A közügvek intézéséből is 
kötelességét meghaladó mér
tékben vette ki részét, aminek 
egyik bizonyítéka, hogy csak
nem egy évtizeden át tagja 
volt a járása, illetve a városi 
pártbizottságnak, s közben a 
városi pb fegyelmi bizotfcságá-i 
bak tagjaként to tevékenyke
dett. Munkásságáért többször í 
kapott kitüntetést Kiváló vas- 
titas, tulajdonosa a MÜiikéS'ér- 
demrend tyronz. fokozatánakJ 
az Árvízvédelmi Emlék-  I 
éremnek, az arany törzsgárda- 
jelvénvnek.

Családi élete is harmonikus, 
kiegyénsúlyozöit volt. felesé
gével, három gyermekükkel és 
az unokákkal. -* együtt nemso
kára a házasságkötés 25. évfor
dulóját ünnepelték volna.

Emlékét kegyelettel őrzi 
nemcsak a család, hanem a 
város, a vasutas&ág. nagy kö
zösségé is.

Milyen előadások és műso
rok vonzzák leginkább a mű
velődni vágyó munkásfiatalo
kat? Nincs erre kész „recept” , 
de bizonyos, hogy leginkább 
nem a passzív részvételre 
kényszerítő előadási formákat 
kedvelik. Szívesen vesznék 
részt az alkotó vitában, ha er
re Lehetőséget adunk számuk
ra.

Ilyen jellegű' előadásformá
kat keresve született meg Gál 
Istvánnal, a Magyar Rádió if
júsági osztályának vezetőren
dezőjével folytatott beszélgetés 
közben az ötlet, amit a Törek
vés Művelődési Központban, a 

! rádióval közösen, meg is való
sítottunk.

Zsúfolt teremben
Rendhagyó irodalmi órák 

címmél indítottunk művelődé
si sorozatot. Minden alkalom
mal egy rádiójáték .meghallgat 
tását tűztük műsorra. Ezekre 
az előadásokra meghívtuk a 
rádiójáték rendezőit -r- Gál 
Istvánt és Siklós Olgát —*, az 
írókat, többek között Simonffy 
Andrást. Gyakran vendégül 
láthattuk a rádiójátékban fő
szerepet alakító neves színé
szeket, például Velencei Ist
vánt, a Nemzeti Színház mű
vészét is. A hallgatóság több- 
,s*ége az Északi Járműjavító 
munkásfiataljaiból, valamint 
„az .intenzív gimnázium ta
nulóiból állt;* akik minden 'al
katommal zsúfolásig megtöl
tötték a művelődési központ 
■kamaratermét.

A fiatalok már az első rend
hagyó, irodalmi órán. miután 
meghallgatták Simonffy And
rás Tartályvonat című rádió- 
i átékáit, a kérdések özönével 
fordultak az íróhoz, a rendező
höz. Fehzzott a yita. Kezdet
ben csak az alkotók és a hall
gatóság 'között folyt az eszme- 
csere, később, a fiatalok ev?v- 
mássár is vitatkozva^ formáltak 
,véleményüket',-a f^rádiótéték 
műveszi értékeivel kapcsolato
san.

Értő közönség
A vitát lezárva Gál István 

készséggel és örömmel elis
merte: „Ebben a vitában az 
volt a termékeny és értékes, 
hogy miközben mi a művészi 
szuverenitást, alkotói elkérne- 
léseinket védtiik és képvisel
tük* szemben találtuk, magun
kat á nagyon friss, a társadal

mi igazságokra roppant érzé
kenyen reagáló, egészséges
.moralitással. El kell ismer
nünk, hogy nem minden kér
désben nekünk* alkotóknak 
volt igazunk •,

S valójában ezzel már érin
tette is a vita legfőbb tanulsá
gát: a munkásfiatalok nem
csak értik és szeretik a mű
vészetet, hanem képesek hatni 
is rá. Képesek meggyőzni igaz
ságukról az alkotókat is, olyan 
érvek és élmények alapján, 
amelyek arány- és szemlélet- 
módosításra késztetik az alko
tókat az újabb társadalmi kér
dések művészi megválaszolá
sakor.

Milyen kérdésekről folyt ez 
a vita?

A rádiójátékok, így a már 
említett Tartályvonat, azután 
Nyerges András Ezer szó ma
gyarul és Schwajda György: 
Rövidzárlat című rádiójátéka 
is a mai magyar társadalom 
aktuális problémáit, szociális 
ellentmondásait, konfliktusait 
boncolgatja, plasztikusan meg
jelenített, élő emberek és szi
tuációk bemutatásával. Közös 
jellemzőjük az izgalmas cse
lekményszövés, ugyanakkor a 
korszerűtlen társadalmi jelen
ségek bátor bírálata, a szocia
lizmussal ellentétes nézetek, 
tendenciák feltárása és lelep
lezése.

Ezekre a kérdésekre reagál
tak leginkább, a leghevesebb 
elutasítással a munkásfiatalok, 
így a felelősség alóli kibúvás
ra, a paragrafusokhoz, előírá
sokhoz való lelketlen ragasz
kodásra (Tartályvonat), amely 
végül katasztrófába visz. 
őszintén elítélték az elvtelen 
megalkuvást (Ezer szó magya
rul) és az egzisztenciához való 
kicsinyes, értelmetlen és ko
nok ragaszkodást (Rövidzár
lat).

Szembesítés 
a  valósággal

A vitatkozó munkásfiatalok 
bátran szembesítették az iro
dalmi anyagot a valósággal, 
egyéni tapasztalataikkal, a 
maguk erkölcsével. Ha az iro
dalmi alkotás' kiállta ezt a 
próbát: elismerték értékeit,
művészi és társadalmi igazsá- j 
gait. Számos esetben viszont, 
ha ezt kevésnek, a valóságtól 
távolinak érezték, akkor bírál
ták és elvetették. Egyszóval: 
nem kímélték az alkotókat 
sem, ha hibát vétettek.

- .\ 1 . -----  ■-----  "
Lett fegyverünk. Leókét is 

kantunk az idők során, hogy 
tudjuk jól, mire használjuk. 
Megvédeni vele. amit terem
tettünk a munkánkkal, s  amit 
rátok hagyunk majd örökre, 
kisunokám. Nincs énnél fonto
sabb. Ezért mindig készen ál
lunk. nehogy az életünket 
Visszájává fordítsák, ötvenhat
ban előbújtak'; megpróbálták 
és...
•--‘ Túdom, nagyapám!

Emiatt lettél munkásőr, pedig 
már akkor is öreg voltál. 
Mondd, nagyapám! Engem 
meg Ferikét bántották volna-e 
azok* akik miatt te fegyvert 
fogtál? Igen?

— Hogy bántottak volna-e 
titeket" is? Attól fügfi... Az 
viszont biztos,, hogy ugyanazt 
á - sorsot szánták nektek is, 
mint amilyen azelőtt az enyéríi 
volt. Vagyis a múltat akarták 
visszahozni. Ezért jelentkez
tem fegyverért a legelsők kö
zött Akkor hetvenéves vol
tam. Napokig elidőztem a pa
rancsnokságon. mert örültem, 
hogy egymás után jöttek a 
munkások, férfiak és nők 
©gyárán ti Némelyik ■ ta nácsi a -L 
ianul nézegette a pisztolyt hí- • 
szén először vplt fegyver a ke-; 
zében.

— Add csak időt' Figyelj 
rám! így kell szét&edn! — és 
megmutattam. — ’ Tydod-é» 
melyik a fegyver legfontosabb 
tartozéka? Nem? Akkor meg-7 
mondom: a szív! A szíved 
fiam, amelyik idehozott érte. 
Arra vigyázz, a többit majd 
megtudod.

Meg is tanulták. Nem ment 
simán, az igaz. de túljutottunk 
rajta. Gyakran mentem a lő

térre, és oktattam, segítettem. 
A munkásőrségnél a golyószó- 
ró a nők kedverice. Szeretik* 
mert fixen áll, és csak forgatni 
kell. Ennyi persze kevés, mi
vel célba kell vele találni. 
Eleinte minduntalan a csilla
gok felé eregették a sorozatot, 
Dikóne is panaszkodott a „csö
könyös” golyószórójára.

—. Mutasd, hogyan csinálod? 
Majdnem szabályos, csak job
ban simulj hozzá. No, ne en
gem nézz, hanem az irányzé- 
kot s  a célt! És nem mindegy, 
mire gondolsz- Érted? Most 
nem nyomtatott céltáblát látsz 
magad előtt, hanem az ellensé
get, akit gyűlölsz.

Megértette a lényeget, mert 
nemsokára kiválót lőtt.

L- • ★
Azóta is mindig kérdeznek, 

én meg tőlük, a fiataloktól ta
nulok. Szeretem őket. Jó kö
zöttük lenni. A megélt kilenc
ven esztendőmből húsz az iga
zán szép. Az a két évtized, 
amelyet a munkásőrségben 
töltöttem. Csak egyszer hoztak 
ki a sodromból, mégpedig 
most, a múlt héten.

Még pirkadat előtt volt, 
szunyókáltam. Lépteket hallok 
félálomban, aztán hosszú-csün
gje t-es. Ki lehet ez? Nem tud 
aludni?. Komótosan félhúzom 
á papucsomat, a ; háziköpenye
met, és ajtót nyitok. Hám Jó
zsi murikásofáÜ a? ajtóban.

Riadó! Azonnal vonulj 
be, Laci bányám! J ■

- Ideges lettem:
' ; —; Hópyat csöngettél, Jóska?

— Egyet, Laci bátyám i
— Szép dolgot művelsz! 

Megmondtam mindannyiótok- 
rrafc hogy riadó esetén a meg
adott jel szerint csengessetek. 
Akkor már az ágyban megtu
dom, hogy közülünk jött vala

ki riadóparanccsal. Most mi
attad perceket veszítettem.. .

Aztán gyorsan felöltöztem, 
magamhoz vettem, ami kell, és 
a parancsnokságra siettem. 
Ott meg az egységparancsnok 
bosszantott fel. Eléje állok:

— Parancsnok elvtárs! Kál
mán munkásőr jelentkezem!

Kezet nyújt, rámcsodálkoz
va:

— Ejnye, Laci bátyám, de 
gyorsan beértél. — És mikor 
az ajtó felé megyek, hallom 
ám, mit mond:

— Kímélni kell Laci bácsit! 
A rádiósokhoz osszátok be!.

Felkaptam a fejem, és visz- 
szaléptem:

— Engem akarsz te kímél
ni? Engem, aki géppisztollyal 
tegnapelőtt is kiválót lőtt? 
Engem, aki három kézigráná
tot összekötve is odadob, 
ahová kell?

Aztán meggondoltam ma
gam. Ha a rádiósokhoz külde
nek, hát odamegyek. A pa
rancs, az parancs!

★
Az unoka áhítattal hallgatja 

nagyapját, majd megkérdi:
— Igaziból haragudtál a pa

rancsnokra? Nekem elárulha
tod . . ;  !'

— Hát*.,  nem sokáig. Kö
zülünk. valóval nem illik ha- 
ragosdit játszani. Meg aztán 
odajött hozzám, s kert, hogy 
ne nehezteljek Mondtam ne
ki: — Rajtad múlik! Ne kezd
jél engem kimélgetni, és szent 
a béke! Megígérte.

— ígérd meg te is, nagya
pám, hogy eljössz az iskolába. 
Várnak az úttörők és Bán ta
nár néni! Ugye eljössz...? A 
múltat nekünk is kötelessé
günk ismerői, és sohasem fe
lejteni . . .

Rendhagyó Irodalmi óráink 
ezáltal lényegesen többet je
lentettek munkásfiataljaink 
számára az ismeretek passzív 
befogadásánál, hiszen mélyre
ható művészi élményt adtak a 
közös meggyőződés alapján.

Szirmai Jenő 
a Törekvés Művelődési 

Központ igazgatója

A  vasúton január Írtől .a 
közegészségügyi felügyelősé
gek a MÁV Közegészségügyi 
Intézettől a területi egész
ségügyi központokhoz kerül
tek. Ezzel egyidejűleg területi 
rendezés is történt. 1978 ja
nuárjától a közegészségügyi 
felügyelet igazgatóságonként 
látja el feladatát. Az intézke
dés lényegéről beszélgettünk 
Szombathelyen dr. Fellne*

ÖREGEDŐ TÁRSADALOM ?

Magdolna közegészségügyi fel
ügyelővel.

— 1978-ig a szombathelyi 
felügyelőséghez tartózott Vas- 
és Zala megy©, Porpáctól n 
csornai vonat Vas «hegyében 
levő állomásai kivételével 
mondja* —■ Mi ellenőriztük’ á 
20-as vonalat Veszprémig, to
vábbá a Celldömölk—Tapolca 
-í-Balgtonszen tgyörgy és h
Szombathelytől Sopronig ter
jedő vonalszakaszt. Január
tól a felügyelőség dolgozóinak 
feladata a szombathelyi igaz
gatóság területének egészség- 
ügyi ellenőrzése lesz.

Nem munkaképtelen, 
aki nyugdíjba megy

Az iparilag fejlett országok 
sok közgazdászát, szociológu
sát nyugtalanítja a „társada
lom elöregedésének” folyama
ta. A nyugtalanságot nemcsak 
maga a folyamat okozza, ha
nem a társadalmi élet reali
tásai is, amelyek ezt a jelen
ségéit sajnálatosan tükrözik.

Az amerikai US News and 
World Report című hetilap kö
zelmúltban megjelent egyik 
cikke az USA kongresszusa ál
tal megvitatott, a 70 évnél 
nem idősebb dolgozók nyug
díjba küldését megakadályozó 
törvénytervezet amerikai üz
leti körökben nagy visszhan
got keltett. Az üzletemberek 
lázasan keresik az új törvény 
kibúvóit. Az újság megállapít
ja, hogy az USA-ban „ bevett 
szokássá vált, hogy a dolgo
zóktól 60 éves korukban meg
szabadulnak” .

A Szovjetunióban az öregségi 
nyugdíjban részesülők száma 
1960 és 1975 között ötszörösé
re emelkedett. Az új szovjet 
alkotmány szövegében az 
„életkori nyugdíj’ - fogalmát 
vezették be, mert az öregsé
gi nyugdíj kifejezés nem tük
rözi helyesen a megérdemelt 
pihenéshez való jogot.

A gazdasági tervezésben is 
aktuális ennek a problémá
nak a figyelembe vétele, mert 
a nyugdíjasok számának nö
vekedése megváltoztatja a ke
resők és az eltartott család
tagok arányát.

Vajon lehet-e a nyugdíjaso
kat a munkaképtelenek közé 
sorolni? Természetesen nem. 
A társadalomban a jó  életkö
rülmények, a munkanélküli
ség hiánya, a pihenéshez való 
jog sok nyugdíjas munkaké
pességét a késő öregkorig 
meghosszabbítja.

Cégér
A jó bornak is kell. Hi

szen néma gyereknek . . .  
A régi vasutastelep ABC- 
áruháza csaknem vadona' - 
új. A Gyáli út felé néző ol
dalán kézzel írott — ponto
sabban rajzolt, festett köze
pes nagyságú plakát: A 
Ferencvárosi Vasutas Dol
gozók Művelődési Háza 
társastánc-tanfolyamat in
dít, a Péceli utca 2. szám 
alatti színházteremben. Bé
res Ferenc tart nótaestet, 
verset, prózát mond Bits- 
key Tibor, vagy éppen díj
talanul megtekinthető egy 
diapováma-előadás.

A plakátok nemcsak az 
áruháznál, hanem a Fe
rencvárosi rendezőpályaud
var környékén is számos 
helyen láthatók — például 
az Aszódi úti telepen, a 
Merényi Gusztáv kórház és 
rendelőintézet bejáratánál. 
A különböző színnel festett 
sorok vonzzák a tekintetet, 
sokan közelebbről is meg
nézik, elolvassák, mit hir
det.

Rövidre fogva: hiába
dolgozik számtalan népmű
velő sokszor erejét meg
haladva, ha tevékenységül: 
híre nem jut el az embe
rekhez. De Ferencvárosban 
jól csinálják.

Kell tehát a „cégér” . Sőt 
még több kellene belő
lük . . .

A szocializmusban a nyug
díjasok részvétele a termelő 
munkában olyan kérdés, 
amelynél a társadalom és az 
egyén érdekei egybeesnek. A 
szocialista társadalom érdekelt 
a nagy tapasztalattal, magas 
szakképzettséggel rendelkező 
nyugdíjas szakemberek foglal
koztatásában.

A Szovjetunió Miniszterta
nácsa 1964 és 1973 között há
rom alkalommal foglalkozott a 
munkát vállaló nyugdíjasok 
anyagi ösztönzésének és ked
vező munkafeltételeik megte
remtésének kérdéseivel. A 
dolgozó nyugdíjasok munka
idejét 6 órára mérsékelték, 
fizetett évi szabadságukat fel
emelték, a munkanormát a 
fizetés változatlanul hagyása 
mellett szintén csökkentették. 
Mindemellett természetesen 
még teljes, illetve részleges 
nyugdijat is kapnak. A Szov- 
unióban jelenleg 46 millió 
nyugdíjas van, közülük ötmil
lió dolgozik.

A speciális vizsgálatok ered
ménye szerint a nyugdíiba- 
vonulás. az életforma gyöke
res megváltoztatása kedvezőt
lenül hat az ember egészségé
re, hangulatára. A tudósak vé
leménye szerint az élettartam 
meghosszabbodásának titka az 
aktív tevékenységben rejlik.

Döntő előtt 
— Zalában

Március 6-án a zalaegerszegi 
ifjúsági és úttörőházban Zala 
megye legjobb szakmunkásta
nulói gyülekeztek. A Zala me
gyei tanács V. B. művelődés- 
ügyi osztálya, a megyei KISZ- 
bizottság és a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsa itt rendezte 
A szakma kiváló tanulója me
gyei győzteseinek díjkiosztó 
ünnepségét.

A MÁV nagykanizsai vonta
tási főnökség végzős dízel
lakatos tanulói közül Földi 
György első, Novak Zoltán 
második, Bogdán Imre pedig a 
harmadik helyen végzett Az 
országos döntőbe Földi György 
jutott

B. B.

Hogyan készüllek fel 
erre a munkára?

— Három ellenőr járja az 
igazgatóság területét. Munká
jukat öt egészségőr is segíti. 
Egységesebb így az irányítás 
és hatékonyabb az ellenőrzés. 
Minden héten megbeszéljük a 
feladatokat, és azok teljesíté
séről be kell számolni mun
katársaimnak. Létszámunk ha
marosan még egy orvossal 
növekszik majd.

— Az ellenőrzéseken kívül 
fontos orvosi feladat a beteg
ségek megelőzése, az egészség 
megóvása. Milyen Intézkedé
seket tettek eddig ezzel kap
csolatban?

— Rendszeresen oktatjuk 
azokat, akik élelmiszerekkel 
és mérgező anyagokkal dol
goznak. Az elmúlt évben 145- 
en vizsgáztak a tanultakból. 
Felügyelőségünk segítségével * 
a terület vasútorvosai rend
szeresen ellenőrzik a foglalko
zási ártalmaknak kitett dol
gozók — festők. hegesztők. 
—- egészséoét. 1971 -ben pél
dául a megvizsgált 295 vasutas 
közül 34 orvosi kezelésre szo
rult, ötöt pedig el kellett til
tani a munkájától. Tavaly 
1300 szűrést végeztünk. Ebből 
83 dolgozó egészségét talál
tuk veszélyeztetettnek,, tizen
öt vasutasnak pedig hosszabb* 
rövídebb ideig szüneteltetni 
kellett a munkát. Az igazgató
ság területén javultak a szo
ciális körülmények. A beteg
ségek megelőzésének ez Is 
! egvik fontos tényezője. Csak 
néhányat említek: sok mun
kahelyen van már például 
kézmosási lehetőség. hűtő- 
szekrény és üzemi konvha. 
Ezek mind az egészséges élet
módhoz tartoznak.

— A felügyelőségeknek ren
delkezési és utasítási joga van. 
Mit jelent ez?

— Az egészségügyi előírá
sokat durván megszegő szol
gálati főnökségek vezetői el
len fegyelmi eljárást javasol
hatok. Erre azonban a tízesz
tendős praxisom alatt csak 
néhánv alkalommal került 
sor. Ételmérgezés sem történt 
a felügyelőség területén.

A szombathelyi közegészség- 
ügyi felügyelőségnek, január 
1-től — az eddigi 1034 helyett 
— 1674 szolgálati helyet, 
konyhát, bölcsődét, laktanyát 
kell ellenőriznie. Az eddigi ta
pasztalatok alapján továbbra 
is megbízhatóan őrködnek a 
vasutasok egészsége fölölti. . .

Sz. Jakab István

Ulti
Le a kalappal a sokat 

dolgozó, á  terheket, áldoza
tokat vállaló vasutasok 
előtt Ha tollat fogunk, 
hogy egyeseket bíráljunk 
közülük, azt is csak a  na
gyobb társadalmi megbe
csülésükért tesszük.

A Nyíregyházától Buda
pestig közlekedő vonaton 
történt A hosszú út ese
mény telenségét unni kezd
ték az utasok. A jegy vizs
gálók is, akik az unalom
űzésnek nem a legfeleme- 
lőbb módját választották. 
Hárman és egy negyedik 
egyenruhással beültek az 
első kocsi első fülkéjébe, és 
zsugázni kezdtek. Ultiztak.

Ütötték a blattot. Kemé
nyen és hangoskodva, de 
kitartóan. Hajdúszoboszló
tól Zuglóig.

Legyünk Igazságosak: 
nem egészen hanyagolták 
el a kötelességüket. Az ál
lomásokon figyelték a le- 
és felszállókat, el-elmentek 
kezelni a jegyeket De 
mintha kissé gyorsabban, 
felületesebben dolgoztak 
volna, mint általában szok
tak a kalauzok. Bár lehet, 
hogy ez csak szubjektív vé
lemény. Az azonban lizto«., 
hogy o látvány — a négy 
ultizó vasutas látványa — 
nem váltott ki osztatlan el
ismerést az utasokból. , .

— újházy —
Tihanyi János
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SZttVASY-EMLÉKVERSENY

Birkózók találkozója, a Körcsarnokban
Valamennyi súlycsoportban szoros küzdelem után dőlt el a helyezések sorsa

A  londoni! olimpia kötött
fogású birkózó döntőjének 
váltósúlyú száméiban a svéd 
Andersson és a magyar Szil
vást/ Miklós küzdött az 
aranyéremért. Gigászi csata, 
fej-fej melletti harc volt! 
Andersson minimális éLőcrcnyeli 
nyerte a mérkőzést így ő  lett 
az olimpiai bajnok.

Szilvásy Miklós négy évig 
csak erre a döntőre emléke
zett Négy évig minden per
cét, minden mozdulaitát ennek 
aiz összecsapásnak az emléke 
hatotta á t  Bizonyításra, visz- 
czavágásna készült

150-en a szőnyegen
1952-ben a helsinki olimpia 

Váltósúlyú döntőjében An
dersson és Szilvásy ismét 
szembekerült egymással. De 
ezt a találkozót már a ma
gyar birkózó nyerte. . .

Szilvásy Miklós olimpiai 
bajnok lett!

Tragikusan rövid életének 
hátralevő esztendeit is a bir
kózásnak szentelte. A szőnyeg 
mellől ragadta el a halál, 
1969-ben, negyvennégy éve
sen.

A  kitűnő birkózó igazi 
öportémíber vo lt Nemcsak a 
Versenyeken, hanem a min
dennapi életben is bebizonyí
totta nagyszerű emberi tulaj
donságait. Viselkedése akkor 
sem változott, amikor már 
olimpiai bajnoknak mondhat
ta magát.

Az ő emlékére rendezi a 
Budapesti Vasutas Sport Club 
az esztendő egyik legjelentő
sebb hazai kötöttfogású bir
kózó eseményét, a Szilvásy- 
emlékversenyt. Az 1970 óta 
évente rendezett viadal' győz
teseinek az egykori olimpiai 
bajnok szülei adják át a tisz
teletdijaikat

Három év óta a verseny 
nemzetközi jelzővel büszkél
kedhet, & a rendezők szeret
nék, ha a jövőben a Szilvásy- 
emlékverseny megkapná a 
Nemzetközi Birkózó Szövet
bégtől az A-kategóriás jelzőt. 
A  kétnapos találkozó időpont
ját a rendezők — a, ikoráJbbi, 
kevésbé kedvelt nyári lebo
nyolítás helyett —  márciusra 
tették. Az idén már csaknem 
másfél száz birkózó nevezett 
a küzdelemre, jóllehet map- 
táregyeztebési hiba miatt ép
pen ebben az időpon tban ke
rült sor a minszki és az ost- 
ravai nemzetközi találkozóra, 
amelyen magyar versenyzők 
is részt vettek.

A  BVSC birkózó szakosztá
lya, amely színibe egyidős a 
sportág hazai meghonosodásá
val, pillanatnyilag nem tarto
zik a szoros értelemben vett 
élvonalhoz. A lemaradás el
sődleges oka a létesítmény
hiány. Noha a vasutas szak
osztály egyike azoknak, ame
lyek már jó  ideje önálló te-

A klub egyik nagy ígérete, Gaál Károly (balról) Kocsis 
(Budapesti Honvéd) ellen küzd

gos találkozón való szereplés 
elengedhetetlen feltétele a ki
emelkedő eredményeiknek. 
Még akkor is, ha pillanatnyi
lag nem az egyesület ver
senyzői aratják le a babéro
kat.

A  Szilvágy-emlékverseny 
természetesen több egyszerű 
egyesületi, szakosztályi „ma
gánügynél” . Az egész magyar 
birkózósport érdeke azt kí
vánja, hogy minél több ehhez 
hasonló színvonalas találkozót 
rendezzenek idehaza.

A BVSC példát mutatott!
★

A  Szilvásy Miklós nemzet
közi kötöttfogású birkózó em
lékversenyről hiányoztak
ugyan a Minszkiben és Oszt- 
ravában küzdő válogatottak, 
mégis sok érdekesség, izga
lom, meglepetés akadt. A fia
talok előretörése jellemezte 
az egyes súlycsoportokat. A  
Körcsarnokban lebonyolított 
találkozót olasz, jugoszláv és 
NDK-beli birkózók indulása 
avatta nemzetközivé, a vezető 
szerepet azonban a magyar 
versenyzők játszották A 
montreali. <űimp?^ bronzér
mes NDK-beli Götzét például 
Lengyel kétváüal győzte le. 
Nagy örömöt okozott a szak
embereknek a fiatal Soós ki
tűnő birkózása, Farkas javuló 
formája és Nagy József küz- 
dőképessége is.

Szinte valamennyi súlycso
portban szoros mérkőzések 
után dőlt csak el a győzelem 
és a helyezések sorsa.

A verseny 
eredményei

48 kg (8 induló): 1. Sántha 
(Ú. Dózsa), 2. Sudár A. (Szon
di SE), 3. Sudár I. (Bp. Hon
véd). 52 kg (6): 1. Fodor Sz. 
(Szegedi VSE), 2. Caltaíbiano 
(olasz), 3. Domonkos (jugo
szláv). 57 kg (13): 1. Soós I. 
(Bp. Honvéd), 2. Molnár 
(Gamz-MÁVAG), 3. Kiss 
(BVSC). 62 kg (14): 1. Zsákai 
(Szondi SE), 2. Kollarik (Ü. 
Dózsa), 3. Felice (olasz). 68 
kg (19): 1. Rácz J. (Szondi 
SE), 2. Csaba (jugoszláv), 3. 
Barát (Vasas). 74 kg (23): 1. 
Torna M. (Vasas), 2. Withuhn 
(NDK-beli), a bronzérmet 
nem adták ki. 82 kg (19): 1. 
Nagy I. (Gamz-MÁVAG), 2. 
Hegedűs M. (Vasas), 3. Csa
pó (BVSC). 90 kg (17): 1. 
Lengyel (Szondi SE), 2. Növé
nyi (Ü. Dózsa), 3. Séllyei 
(Vasas). 100 kg (13): 1. Far
kas (Vasas), 2. Danyí (jugo
szláv), 3. Csábi (BVSC). +100 
kg (5): 1. Nagy J. (Eger SE), 
2. Lajos (DVTK), 3. Tóth L. 
(Ű. Dózsa).

Pilhál György

EGY eV  m é r l e g e

Kapaszkodás és feljutás 
a Ferencvárosi VSK-nál

rémmel rendelkeznék, a  je
lenlegi versenyzői gárda — 
százhatvan birkózó — már 

¡̂kihízta”  a helyiséget. Az új 
birkózócsamok, amely az 
egyesület Szőnyi úti sportte
lepén épül, várhatóan 1980 j 
végére készül éL

A szakosztály gondjai kö
zé sorolható az is, hogy a két 
fogásnem között jelentős szín- 
vonalbeli különbség tapasz
talható — a kötöttfogás ja
vára. Természetesen a ¡követ
kező évek feladatai között 
szerepel a  szabadfogás fej
lesztése is.

Mindamellett a vasutas 
szakosztály fölfelé íve lj arjait 
az utánpótlás korcsoportoikiba 
tartozó fiatalok szereplése is 
bizonyít. Gaál Károly, Goda 
József és Szűcs Kornél neve 
már ma is ismerősen cseng...

A BVSC példát 
mutatott

Minden remény megvan ar
ra» hogy néhány éven belül a 
BVSC újra a vasutas birkó
zás egyik pillérének mond
hassa magát. A  szakosztály 
vezetői — dr. Kosztyú Tibor, 
Erdélyi Lajos és Orgonási 
Sándor — nagyon bíznak eb
ben.

A  Szilvásy-emlékverseny is 
W t a célt szolgálja. A  ran-

A kosárlabda szakosztály bi
zonyult 1977-ben a Ferencvá
rosi Vasutas SK legeredmé
nyesebb szakosztályának. Női 
és férfi csapatuk egyaránt baj
nokságot nyert, és bejutottak 
az N$ II-be. Ezért csak gratu
lálhatunk a játékosoknak és a 
két edzőnek: Fenyődi Bélának 
és Bukta Józsefnek.

Az asztaliteniszezők nem di

ni A G Y  AB V A SU TA S

a Vasutasok Szakszerveztének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visl Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest Vl., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 10—71.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

1964 Bpest VII., Rákóczi út 64. 
Telefon: 224—819.

Felelős kiadó: dr. Sutb Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszámlaszámunk:

MNB 215 — 11 859 
78—1198. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

csekedhetnok ugyan bajnoki 
címmel, de az utánpótlás ne
veléséből jeleit érdemelnek! 
Ifjúsági csapatuk második lett 
a Budapest I. osztályban. Fel
nőtt együttesük bejut-e az 
idén az NB Il-be? — Remél
jük, igen. Az áhított cél eléré
séért sokat tehetnek az Erdős 
testvérek: Sándor és Lajos.

Teniszben bajnok lett és a 
Budapest I. osztályba került a 
férfi csapat. Az idén már az 
NB III-ba való feljutásért küzd 
a csapat, Szikora Béla szak
osztályvezető irányításával.

A kézilabdázók kiestek az 
NB Il-ből, de nem csüggednek 
— ismét a feljutás a céljuk.

Á  Péceli úti, illetve az annak 
közelében levő sportlétesítmé
nyeiket több száz dolgozó láto
gatta rendszeresen a múlt esz
tendőben. A társadalmi akti
vistákat és az egyesület veze
tőit egyaránt dicséret illeti a 
tömegsport fejlődése érdeké
ben kifejtett áldozatos tevé
kenységért.

U.Gy.

Hol jobb?
Maradók és elpályúdk
Böngészem az új siker

csapat, az MTK—VM játé
koslistáját. Két tagja, Var
ga és Turoczky — egyaránt
22 évesek. A BVSC-ből jöt
tek. No és az edző, Mezey 
György . . . A  Hungária kör
úti gárdának még egy volt 
vasutas játékosa is van, a
23 éves, gólerős középcsa
tár, Fülöp, a MÁV Előré- 
ből.

Klubjainkból bizony sok
szor eltávoznak a tehetsé
ges fiatalok. Három éve 
még a Szőnyi úton rúgta a 
labdát Törőcsik, egy esz
tendeje még itt játszott 
Hosszú, a PMSC hátvédje 
és valaha Út számított a 
kapusok rémének Horváth 
Béla, a Rába ETO egyik 
vezetője. Innen indult el 
Tichy Lajos és Lantos Mi
hály is.

Fel sem merem sorolni, 
hogy a Debreceni VSC-ből, 
vagy a szombathelyi Hala
dásból hány játékos került 
máshová. Pedig milyen 
szép lenne, ha alkalomad
tán sikerülne jobb belátás
ra, azaz maradásra bírni a 
távozni készülőket, mint 
például tavaly nyáron Hau- 
zert Szombathelyen. Mert 
kevésbé „ villogó” csapatok
ban is lehet szép dolgokat 
művelni. Ne is menjünk 
messzebbre a válogatott 
Kereki Zoltán példájánál...

Vajon érdemes-e minden 
esetben más csapathoz 
menni? Mert hányán csa
lódtak már vágyaik egye
sületében! Szabó Sándor 
Alig jutott „szóhoz”  a Va
sasban. Sokak szerint Bo- 
donyi is Jobban tette volna, 
ha a Honvéd helyett a 
Nagyerdő mellett dönt.

Apropó, DVSC! Ha a fel
jutási remények nehezen 
válnak is valóra, az mégis
csak örvendetes, hogy újab
ban kevés az elpártoló, an
nál több az odamenő játé
kos: például Menyhárt, Tí
már, Dunai II. Remélhető
leg nem átfutó vendégek 
lesznek Debrecenben....

(újházi)

Isaszeg iskolája
Az lsaszegi pályamesteri 

szakasz 15 tagú Petőfi Sándor 
brigádja több éve patronálja a 
falu általános iskoláját A tár
sadalmi munkáért járó bérből 
legutóbb diavetítőt vásároltak 
a tanulóknak.

A közelmúltban négy új tan
teremmel bővítették az isko

lát. Ennek építésében is segéd? 
keztek. Az iskola vezetői elha
tározták, hogy esti tagozatát 
szerveznek, és elsőként fogadj 
ják azokat a pályamunkásoka^j 
akik még nem végezték el az 
általános iskola felsőbb osz
tályait.

— Ünnepi taggyűlés. A győ
ri vasúti csomópont 360 tagú 
vöröskeresztes-szervezete a 
közelmúltban ünnepi taggyű
lést tartott. Mednyánszky Ist
vánná titkár számolt be az 
eredményekről. Az elmúlt év
ben 105-en végezték el az el
sősegélynyújtó tanfolyamot, az 
üzemorvos pedig 17 egészség- 
ügyi félvilágosító előadást tar
tott. A  szakszervezettel közö
sen kismamatalálkozót is ren
deztek.

nak 60. és a Magyar—SzoyjÉÍ 
Baráti Társaság megalakulásai 
nak 20. évfordulója tiszteleté 
re. Korponai Lajos, az elriög 
ség tagja mondott köszöntőt 
majd Gál József igazgató is
mertette az üzem fejlődéséi

— Barátságest. A  Landler 
járműjavító művelődési házá
nak eszperantócsoportja műso
ros nemzetközi barátságestet 
rendezett március 14-én. Részt 
vettek az eseményen a Land
ler, az Északi és a MÁV Ter
vezőintézet meghívott brigád
jain kívül a hazánkban tanuló 
ecuadori, Costa Rica-i és dá
niai fiatalok is. A  színvonalas 
műsort szovjet, magyar kubai 
és görög nemzeti dalokból ál
lították össze, amelyeket ma
gyar és eszperantó nyelven 
adtak elő.

— Előadás Csehszlovákiában 
Dr. Ferenczy Imre győri vas] 
útüzemorvos, az Eszperantist 
Orvosok Világszövetségénél 
európai titkára március 14-éi 
és 15-én a csehszlovákiai QtjJ 
mouc és Ostrava városok vas 
utas eszperantóklubjaiban tar
tott előadást Izlandról.

— Szerelmesek kalam 
Nagykanizsán, a vasutas- 
művelődési házának nyugcH 
jasklubjában március 16-ái 
előadói estet tartott Kérj 
Emil színművész „Szerelmesjj 
kalauza” címmel. A  színvonal 
las műsort valamennyi klub
tag megtekintette.

A  szerkesztőség üzeni

— Brigádsiker. A  MÁV 
Távközlő és Biztosítóberende
zési Építési Főnökség rákos
rendezői üzemegységének 
Martos Flóra szocialista bri
gádja 1974-től három alka
lommal nyerte el az ezüstko
szorús fokozatot. Az elmúlt 
évben terven felül elkészítet
ték egy jelfogó állvány huza
lozását, és beszabályoztak 400 
különböző jelfogó berendezést.

Nováki Imre, Győr; Sepsi Gyűl— 
Pál István, Miskolc; Várfalvi Gyt 
la, Nagykanizsa; Kovács Sándd 
Chemez Dénes, Budapest; Rapi J(
jsse£?_Szücs_Fa^nc?_Hatyan; Pix
tér Lajos, Vácrátót; Sándor 
vánné, Pásztó; Pacz József, Cui 
tici Zsoldos Barnabás, Mátési 
ka; Vágvölgyi Zoltán, Dunakes 
id. Kovács Béla, lfj. Kovács Ééíl 
Debrecen: leveleiket Lapunk anya 
gához felhasználjuk. .a

Vadas Pál, Székesfehérvár: leve 
lét illetékes helyre továbbítottuk.1

L a k á sc se re
— Aktívaülés. A debreceni 

járműjavító MSZBT-tagcso- 
portja aktívaülést tartott a 
szovjet hadsereg fennállásé-

Baj van a focival Szegeden

Elcserélném két szoba, összkojt 
fortos MÁV nevelőotthoni lakásé 
mát szombathelyi tanácsi kiutal 
sú lakásra. Álláslehetőség férj, fi 
les ég részére: ólai kazánfűtő, il| 
letve konyhai dolgozó. Cím: Raj 
mán Géza, 9730 Kőszeg, Fel! 
körút 4. sz.

Elcserélném két és fél szobái 
összkomfortos félemeleti MÁ 
szolgálati lakásomat kisebbre, a  
deklődni levélben: 1155 Búd)
pest, Vasutas-telep u. 11. sz. J I

A közelmúltban tartotta be
számoló közgyűlését a Szegedi 
Vasutas SE. Az elnökségben 
helyet foglalt Sajtos Péter 
igazgatóhelyettes, az egyesület 
elnöke, Ácsai Mihály, a terüle
ti bizottság titkára, Mari Kai- 
mán, ^ C ^ j^ á ^  megyei Test- 
nevelési és Sporthivatal el
nöke, valamint Borbély And
rás, a városi sportfelügyélőség 
vezetője.

A megnyitó után Halász An
tal, az egyesület ügyvezető el
nöke értékelte az elmúlt év 
eredményeit, és ismertette az 
idei feladatokat Elmondotta, 
hogy

tavaly új elnökséget vá
lasztottak.

Tagjai tevékenyen segítették 
az egyesület munkáját.

A Szegedi Vasutas SE 527 
¡igazolt versenyzője 54 olimpiai 
és 205,5 egyesületi pontot szer
zett. Tizenegyen elsőosztályú, 
36-an másod-, 37-en harmad-, 
16-an pedig negyedosztályú 
minősítéssel rendelkeznek.

Az ifjúságiak közül kilen
cen arany, huszonnyolcán
ezüst és negyvenketten 

bronzjelvényesek.
A „C” kategóriás atlétikai 

szakosztály tavaly ismét az 
egyesület legeredményesebb 
szakosztálya lett. Sokat fejlőd
tek a női kQzéptávfutók és 
diszkoszvetők, a gyaloglók pe
dig egyéni és csapatverseny
ben nyújtottak kiemelkedő tel
jesítményt. A jó  eredmények 
az edzői és a versenyzői gárda 
példamutató együttműködésé
nek köszönhetők.

A „B” kategóriás birkózók 
1976-ban a legtöbb olimpiai 
pontot szerezték. 1977 már
ciusától Csikós Ferenc szemé
lyében új vezetőedző került a 
szakosztály élére. Irányításá
val.

tovább javult a birkózók 
teljesítménye.

A kerékpárosok az elmúlt 
évben 25 versenyen vettek

részt. Mégis némi visszaesés 
tapasztalható, mert az után
pótlás nem biztosított.

A kosárlabda szakosztály 
1977-ben alakult.

Az új szakosztály eredménye
sen dolgozott, hiszen a nők ve
retlenül nyerték a megyei baj
nokságot, és az idén már az 
NB II-ben játszhatnak. A fér
fiak a megyei bajnokság 2. he
lyén végeztek. A szakosztály 
utánpótlás-bázisa a szegedi 
Radnóti Gimnázium.

A labdarúgó szakosztály
ban a legtöbb gondot a 

„nagycsapat”  okozza. 
Tavaly sikerült az NB III-bán 
bentmaradni, a jelenlegi ered
ményekkel azonban a szak
osztály vezetői nem elégedet
tek. A játékosokból hiányzik a 
lelkesedés.

A sakkozók biztosították az 
OB II-ben való bentmaradást, 
a tájékozódási futók viszont 
gyengébben szerepeltek, mint 
az előző években. A tekézők 
nem tudták kiharcolni az NB 
I-be való visszatérést.

Az egyesület vezetői ki
emelt feladatnak tekintet
ték az utánpótlás nevelését. 

Az elmúlt hetekben több sze
gedi közép- és szakmunkás- 
képző iskolával együttműkö
dési szerződést kötöttek. Ha
sonló céllal kerestek fel több 
általános iskolát E szerződé
sek az utánpótlás mellett se
gítik a tanulók sportolását, 
egészséges fejlődését 

Halász Antal szólt a tömeg
sportról is. Elmondotta, hogy 
az asztalitenisz, a labdarúgás, 
a sakk és a teke sportágakban 

egész évben pezsgő élet 
folyt,

számtalan versenyt, bajnoksá
got rendeztek.

Sikeres volt az Edzett Ifjú
ságért mozgalom is, amely sok 
fiatalt vonzott

Gellért József

Elcserélném Budapest,. VEI 
Festetics u. 4. sz. I. emeleti kj I 
szoba plusz személyzeti szobi I 
komfortos 100 négyzetméter alá] I 
területű MÁV bérlakásomat. I 
rek egy másfél szobás’ komforté I 
plusz egy szobát, vagy szó! | 
konyhát, Budapesten. Érdeklőd I 
egész nap a 839—152 számú' í  I 
leíonon.

Elcserélném másfél szobás, • s< * 
tét-konyhás, erkélyes összkon ij 
fortos MÁV bérlakásomat ni i 
gyobbra, vagy kertes házra> Cin I 
Győrfi József. 1155 Budapest, ■  I 
kos út 100. VIII. 50.

Elcserélném szoba, félkómforti I 
emeleti lakásomat szoba kom™ I 

| tosra Budapest területén, Cííí I 
Martényi Pál, 1147 Budapest, .T | 
lépés u. 35/b. II. em. 2.

Elcserélném Keletinél levő h f 
romszobás 120 négyzetméteres; ( 
szoba kialakítható), gázfűtése I 
összkomfortos MÁV lakásomat k 
1,5 szobás (esetleg hallos) tan u 
esi összkomfortos lakásra Búd I 
pesten. Városközpontban lakók J I 
a Metróhoz közeliek előnybe I 
Telefon: 17 órától 330—260.*« I

Elcserélném Ercsiben levő lm  I 
! szoba komfortos, 57 négyzetn I 
teres szolgálati lakásomat gazd; I 

| sági udvarral budapesti egy |zj I 
ba összkomfortos lakásra. Éráéi I 

llődni: a 136—885, vagy az űzi " 
mi 66—56 : 66—57 telefonon» L< $ 
hoczky Ákos.

Elcserélném kettő szoba össi í* 
komfortos. 50 négyzetméter alai I 
területű MÁV bérlakásomat bt i| 
dapesti egyszobás komfortniffl I 
lire is. Érdeklődni levélben: Hl! I 
Sándor, 1097 Budapest, Gyáli < I 
15. sz. IV. ép. I. 8.

Eladom Érdligeten. 120 négj | 
szögöles telken levő, kétszintű I 
közművesített, négyszobás ovi I 
komfortos házamat, plusz a gí | 
rázst. Cserét beszámítok. Szóig! I 
lati lakás is lehetséges. Mindé | 
megoldás érdekel. Érdeklődni: ti | 
lefonon 53— 58. Érd-alsó. Levfl I 
cím: Zslgmond István 2030 Érd I 
liget, Zagyva u. 1/1.

Elcserélném budapesti, Laridíe I 
lakótelepi, száz négyzetméterei | 
háromszobás összkomfortos, jteléfc I 
nos vállalati bérlakásomat kétsátj I 
bás, esetleg másfél szobás ÉM I 
komfortos, telefonos lakásra é I 
egy szoba-konyhás bérleményt I 
Budapesten. Ez utóbbi lehet taiiá I 
esi vagy szabad rendelkezésük ia e 
Érdeklődni lehet: este 8—9 ón j 
között a 152—288-as telefonon | 
Kiss István.



ÁLLAMI ÉS 
LÓRÁND DÍJASAINKEÖTVÖS

A szocialista társadalom 
nagyra becsüli a vasutasok 
munkáját. Ez ju t kifejezésre 
abban is, hogy a hazánk fel- 
szabadulásának 33. évfor
dulója alkalmából Állam i- 
és Eötvös Loránd Díjban ré
szesített dolgozók között 
vasutasok is vannak.

Állami D íjat kapott: Be- 
rendi Tibor, Budapest— Fe
rencváros állomásfőnöke, 
Gyenge Károly, a M ÁV Ve

zérigazgatóság osztályveze
tője és a MÁV Szentesi Épí
tési Főnökség Dózsa György 
sínhegesztő szocialista bri
gádja, amelynek vezetője: 
Vörös István, tagjai: Béré- 
nyi Ferenc, Bálint István, 
Kovács Ottó, Nemcsok Jó
zsef, Szabó András, Zana Já
nos, Seres István hegesztők, 
Agárdi Vidom é raktárkeze
lő, Szűcs József lakatos« és 
Kovács László építő-pálya- 
mester.

Az Eötvös Loránd Díj ki
tüntetettjei: Jándi Károly, a 
MÁV Vezérigazgatóság szak
osztályvezetője és Déghy 
György, a Vasúti Tudomá
nyos Kutató Intézet tudo
mányos főmunkatársa.

★

. Az április 4.-e alkalmából 
kitüntetett vasutasok további 
névsorát lapunk 3. oldalán kö
zöljük.

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

MagyaF vasüTAS
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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EGYÜTT A CSEHSZLOVÁK VASUTASOKKAL
ELKÉSZÜLT A  M ÁV JAVASLATA

Több lépcsőben vizsgálják 

a korkedvezmények jogosságát

Szob, Komárom,, Rajka 
jobbnak bizonyult

Minisztertanácsi határozat 
alapján a népgazdaság egész 
területén felül kell vizsgálni a 
korkedvezményes nyugdíj -
rendszert. Ezen belül felül kell 
bírálni a MÁV-nál már meg
levő korkedvezmény jogossá
gát, figyelemmel az emberi 
szervezetet érő káros hatások
ra, a munkakörülményekben 
eddig bekövetkezett változások 
csökkentő hatására. Javaslat 
tehető a már meglevő kedvez
mény mérséklésére vagy meg
szűntetésére, illetve új munka
kör felvételére.

A felülvizsgálat céljából a 
Vasúti Főosztály munkaügyi 
és szociálpolitikai szakosztálya 
bizottságot alakított, a Vasuta
sok Szakszervezete társada
lombiztosítási, közgazdasági, 
munkavédelmi és szociálpoliti
kai, valamint egészségügyi al
osztálya képviselőinek bevoná
sával.

A bizottság március 31-én

m áv- v o lX n

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Veszprémben 
a vándorzászló

Veszprém állomás MÁV—
Volán komplexbrigádja 1969- 
ben ért el utoljára „dobogós” 
eredményt az igazgatósági 
szintű versenyben. Közben 
szinte már az is örömmel töl
tötte el a brigádnak szurkoló 
veszprémieket, ha sikerült a 4 
—5. helyet megszerezni. A jobb 
helyezéstől többnyire a ké
setten kezelt kocsik magas szá
ma ütötte el őket. Aztán ta
valy, a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 60. évforduló
ja tiszteletére indított munka
verseny új lendületet adott a 
brigádnak.
: Tagjai a szeptemberben 
megtartott értekezleten vállal
ták a késetten kezelt vagonok 
28-ról 23 százalékra való csök
kentését. Felajánlásukhoz a 
szombathelyi igazgatóság terü
letén működő 21 komplexbri
gád is csatlakozott

Az év végi értékelésnél ki?- 
derült, hogy a veszprémiek a 
vállalt 5 százalék helyett tény
legesen 13 százalékkal csök
kentették a késetten kezelt ko
csik számát, s egyéb eredmé
nyeiket is figyelembe véve: 
elsők lettek az őszi forgalmi 
versenyben.

A győztesnek járó jutalom 
átvétele után sem hanyatlott a 
lendület, így az 1976. évi 12,4 
órás, egy kocsira jutó átlagos 
rakodási időt 1977-ben 8,9 órá
ra csökkentette a veszprémi 
brigád, elnyerve ezzel az első 
helyezettet megillető' vándor
zászlót, a velejáró jutalommal 
együtt ,

A március 7-én megtartott 
ünnepélyes átadás alkalmával 
a MÁV részéről Kapronczai 
János igazgatóhelyettes, a 
Volán vállalat vezetősége ne
vében Droszt Mihály megbí
zott igazgató gratulált Veszp
rém állomás MÁV—Volán 
komplexbr igád j ának.

Somoskőújfalutól elhódították a zászlóttartotta ülését a Vasúti Főosz
tályon, Szemők Béla szakosz
tályvezető-helyettes elnökleté
vel. A bizottság feladata volt 
a szakszolgálati ágak által ki
dolgozott javaslatok fölülvizs- 
gálata, ezért az ülésre meghív
ták az építési és pályafenntar
tási, a gépészeti, a forgalmi, 
valamint a járműjavító szak
osztály képviselőjét is. Meghí
vottként ott volt az értekezle
ten a GYSEV Vezérigazgatóság 
és az Utasellátó Vállalat ille
tékes vezetője is. Megállapí
tották, hogy a bizottság elé ke
rült javaslatok, igények reáli
sak és kellőképpen megalapo-

öszibarackj áról híres a Sze
gedhez közeli település, Saaty- 
maz. Itt és a kunsági homo
kon termő zamatos gyümölcs 
elszállítása minden évben, nagy 
munkát ad az állomás dolgo
zóinak, Barack persze az idén 
még soká lesz, de feladat van, 
az egész esztendőre.

Az elmúlt évben 6383 kocsi 
fordult meg az állomáson, az 
idén ennél többre számítanak. 
A megyei ZÖLDÉRT szatymazi 
tranzitraktárát ilyenkor táro
lásra használják. Tavaly nagy 
mennyiségű. só, cukor és más

zottak. Ennek tulajdonítható, 
hogy a vélemények egyezteté
se után a bizottság kialakítot
ta az Államvasutak végleges 
javaslatát.

A korkedvezményes nyug
díjrendszer felülvizsgálatában 
a bizottság munkája az első 
lépcsőfok volt. Ezt miniszté
riumi, központi szakértői bi
zottsági felülvizsgálat követi. 
Az egyeztetés után kerül majd 
sor a végleges javaslatot tar
talmazó tervezet elkészítésére.

A nyugdíj-korkedvezmény 
új rendszeréről szóló jogsza
bály várhatóan 1980-ban je
lenik meg.

áru érkezett, amit a téli táro
lás után most küldtek szét az 
ország minden részébe. Ezen
kívül heti húsz kocsit adnak 
fel a HÓDGÉP közeli gyáregy
ségének termékeiből. A zöld
ségféléket most csak a káposz
ta képviseli. Naponta egy-két 
kocsival küldenek exportra. 
Április végén megkezdik a 
primőr karalábé szállítását is.

Jelenleg az üres ládák, vala
mint a szomszédos sándorfalvi 
ÁFÉSZ építőanyagainak — 
tégla, sóder, mész, cserép és 
betonjárdalap — kirakása ad

A budapesti vasútigazgató- 
ság területén lévő nemzetközi 
határállomásokon dolgozó vas
utasok körében szinte már ha
gyománynak számít, hogy 
minden év márciusában érté
kelik a nemzetközi határfor
galmi munkaversenyt. Négy 
határátkelőhelyen — Szob—
Sturovón, Komárom—Komár- 
nóban, Rajka—Rusovcén és 
Somoskőújfalu—Filakovón — 
állnak versenyben egymással 
a magyar és a csehszlovák vas
utasok.

sok munkát Az utóbbi hóna
pokban az állomáson gyűjtik, 
tárolják az üres .nyitott kocsi
kat, amelyeket vonatokká ren
dezve indítanak útnak a ka
vicsbányákba.

Folyamatos az állomásépület 
felújítása is. A második éve 
tartó átalakítás során az uta
sok részére új előcsarnokot,
várótermet, a vasutasoknak 
pedig négy lakást és jobb 
munkahelyi körülményeket te
remtettek.

(gallért)

A  Szob—Sturovo közös 
üzemváltó állomáson rendezett 
ünnepségen megjelent Szemők 
Béla, a Vasúti Főosztály szo
ciálpolitikai szakosztályának 
vezetőhelyettese, Jan Hansel, 
a CSD bratislavai aligazgatósá_ 
gának vezetőhelyettese, Fülöp 
Lajos, a budapesti igazgatóság 
forgalmi osztályának vezetője. 
Az ünnepi beszédet Halász Er
nő, a MÁV sturovói képvisele
tének vezetője tartotta.

— Szob—Sturovo közös ha
tárállomás fontos szerepet tölt 
be az európai vasúti közleke
désben — hangsúlyozta Halász 
Ernő. — Ezért mindennél fon
tosabb nálunk, hogy az itt dol
gozó vasutasok a lehető leg
nagyobb Összhangban végezzék 
munkájukat. Ennek egyik ösz
tönzője a szocialista munka
verseny, amely idestova 30 
éve tart a két állomás vasuta
sai között. Mint ezt beszédes 
számok is igazolják, 1977-ben 
az elszállított tonnamennyiség 
Szob—Sturovón 12,83 száza
lékkal emelkedett, az előző 
évhez viszonyítva. Hasonlóan 
nőtt a kocsáforgalom. Ezt a tel
jesítményt még az ís növeli, 
hogy az említett eredményt 
mintegy 10 százalékkal kisebb 
létszámmal értük el. Hogy a 
vándorzászlót elnyertük, ebben 
különös szerepet játszott az a 
huszonöt szocialista és egy 
komplex brigád, amelynek tag
jai mindenkor szemmel tartot
ták mindkét ország népgazda
sági érdekeit; arra törekedtek, 
hogy a forgalom menete a ha
tár innenső és túlsó oldalán 
egyformán zavartalan legyen.

Komárom—Komámo határ

állomás versenyében az el
múlt évben végzett munka 
alapján ugyancsak a magyar 
vasutasok bizonyultak jobb
nak. A  három fő pontban meg
határozott vállalásból ponto
sabban betartották a menet
rendet, s nagyobb mértékben 
csökkentették a mozdonyok 
fordulási idejét A kocsik ke
reskedelmi okból történő visz* 
szautasítására szintén keve
sebbszer adtak alkalmat, és 
kevesebb vonatot várakoztat
tak engedélyre.

Rajka—Rusovcén ugyancsak 
a magyarok vitték el a pálmát 
de most igen-igen szoros volt 
a küzdelem. A vonatközleke
dési terv teljesítésében például 
a csehszlovák vasutasok kerül
tek előnyösebb helyzetbe. Le
maradtak viszont a vonatok 
tartózkodási idejének csökken
tésében, ezenkívül a fuvarle
veleket is a magyarok átlago
san mintegy 50 perccel rövi- 
debb idő alatt kezelték.

Az igazgatóság negyedik, 
egyben a legkisebb magyar— 
csehszlovák határállomásán, 
Somoskőújfalu—Filakovón a 
hazaiakHak most nem sikerüli 
megtartani a vándorzászlót 
Mint ezzel kapcsolatban Mo
csári Ferenc állomásfőnök el
mondta: az utóbbi években a 
magyarok több esetben nyer
tek, ézért a versenytársak ta
valy nagyobb intenzitással ver
senyeztek, végül sikerült is ne
kik mindent jobban teljesíteni. 
A mieink 245,5 pontjával szem
ben 322,8 pontot szerezték, ez
zel elhódították Somoskőújfa
lutól a vándorzászlót.

Séra Sándor

Ifjúsági nagygyűlés a Törekvésben
Vörös vándorzászlót kapott

S Z A T Y M A Z I  Z A M A T O K

Primőr áru indul 
a kunsági homokról

Göngyölegek gyűjtőhelye 0 K-szerelvények 
a kavicsbányákba ® Javuló munkakörühnénvek 

az állomás dolgozóinak

Váltóállítás a gurítóban

MIskolc-Rendező gurítódombjának váltóállító központjában Gere Pál szabályozza a guruló
kocsik irányát (Képriportunk a 4. oldalon.)

az Északi Járműjavító KISZ-bizottsága
Az Északi járműjavító Tö

rekvés Művelődési Házában 
március 30-án. ifjúsági nagy
gyűlést tartottak. Az ünnepsé
gen megjelent Kardos Tibor, 
a vezérigazgatóság járműjaví
tó szakosztályának vezetője, 
Zarnócz József, a X. kerü
leti pártbizottság titkára, dr. 
Tarcsi Gyula, a budapesti 
KlSZ-bizottság titkára és 
Farkas Péter, a X. kerületi 
KISZ-bizottság első titkára.

Az üzem KISZ-fiataljainak 
jó munkáját, eddigi eredmé

nyeit dr. Tercsi Gyula mél
tatta, majd ennek elismerése
ként átadta a KISZ KB vörös 
vándorzászlaját az üzem 
KISZ-bizottságának. Ezt kö
vetően Kutas Márta KISZ- 
titkár mondott ünnepi beszé
det, majd Balogh László igaz
gató kitüntetéseket, jutalma
kat adott át a munkában 
élenjáró fiataloknak.

A nagygyűlés a MÁV lakó
telepi általános iskola műso
rával ért végett.

Kötetlen beszélgetés 
az elnökségben

Március 30-án ülést tartott szakszervezetünk elnöksége, 
amelynek napirendjén a szokásostól eltérő téma szerepelt. 
Koszorús Ferenc főtitkár vitaindítója után az elnökség tag
jai kötetlen beszélgetés formájában fejtették ki véleményü
ket a szakszervezeti munka elmúlt évi tapasztalatairól, a 
munkastílus továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Részletesen 
elemezték a szakszervezet termelést segítő tevékenységét, va
lamint az üzemi és a szakszervezeti demokrácia helyzetét, ki- 
szélesítésének módjait

Az elhangzott javaslatokat, tapasztalatokat az elnökség 
munkája során hasznosítja majd.
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PER SEM SZEGHETI KEDVÜKET

Találékonyság: takarékosság
29 5  vasutasnak adták át a Kiváló újító kitüntetést

Mester Alajos vezérigazgató-helyettes 
újító kitüntetés arany fokozatát Brann 

pályaudvar műszaki kocsiszolgálata
$ .. (Laczkó Ildikó felvétele)

átadja a Kiváló 
Józsefnek, a Déli 
dolgozójának

A Vasúti Főosztályon már
cius 30-án ünnepség keretében 
adták át 295 vasutasnak a Ki
váló újító* kitüntetést. Mester 
Alajos vezérigazgató-helyettes 
ünnepi beszédében méltatta a 
mozgalom fejlődését, eddigi 
eredm ényeit

A  vasúton már majdnem 
harmincéves múltja van az 
újitómozgalomnak. Az újítók 
hozzájárultak a vasút fejlesz- 
téséhez, segítették a szállítási 
feladatok végrehajtását és a 
kulturáltabb utazás feltételei
nek megteremtését.

A  tárcán belül a IV. ötéves 
terv időszakában hasznosított 
újítások 42 százaléka, a meg
takarításnak pedig 35 százalé
ka a vasút újítómozgalmából 
származik.

Tavaly 9044 újítást javas
latot nyújtottak be, 583- 
mal többet, mint 1976-ban.

amelyet hatvan napon belül 
nem bírálnak el. Sok időt vesz 
igénybe a szakvéleményezés és 
a javaslatok felterjesztése. 
1976-hoz viszonyítva

nem csökkent a bírósági 
peres ügyek száma sem.

Nem kielégítő továbbá az ú jí
tások értékesítése és a tapasz
talatcserék szervezése.

A szállítási feladatok telje
sítése szempontjából továbbra 
is fontosak azok a célkitűzé
sek, amelyek áz áru- és sze
mélyszállítás színvonalának 
fejlesztését, a munka- és üzem- 
szervezés javítását, az import
anyaggal való takarékosságot 
és a környezetvédelmet szol
gálják. Ezeknek a célkitűzé
seknek a teljesítését a szak- 
szervezeti bizottságoknak is fi* 
gyelemmel kell kísérni!

ÜNNEPI ESEMÉNYNEK SZÁMIT

Nagyobb felelősséggel
B iza lm i-k ü ld öttértek ezlet a  d eb recen i vontatásnál

A szakszervezeti szervek be
számolója a tagság képviseleté
ben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről: mindig ünnepi 
esemény. így volt ez a debre
ceni vontatási főnökség szak
szervezeti bizalmi-küldöttérte
kezletén is, ahol a szakszerve
zeti bizottság titkára Kiss 
László, 11 évi sikeres munka 
után utolsó alkalommal adott 
számot a választóknak az 
eredményekről és a gondokról.

rű gép, a nehéz fizikai mun
kát könnyítő eszköz sem.

A gazdasági célkitűzések si
keres teljesítéséhez hozzájárult 
az is, hogy a vezetők nem hall
gatták el a dolgozók előtt azo
kat a gondokat, amelyek gátol
ták a még eredményesebb 
munkát. Az elmúlt évben is 
sok embercentrikus intézkedés 
történt.

Vállalva a nehezét
A beszámoló részletesen ele

mezte a szakszervezet terme
lést segítő tevékenységét Ezen 
a főnökségen is vannak még 
korszerűtlen technikai beren
dezések, rossz munkakörülmé
nyek, de nem kevés a korsze-

Kiss László hangsúlyozta 
többek között, hogy az alap
szervezet vezetői, a tisztségvi
selők milyen erőfeszítéseket 
tettek azért, hogy a mostoha 
körülmények ellenére folyama
tos és hatékony legyen a moz
galmi munka. Továbbra is el
sődleges követelmény a bizal
miakkal való foglalkozás, a 
jog- és hatáskörök hatéko
nyabb érvényesítése. A mun-

SZOLNOKON RENDEZTEK

Szakm unkástanulók 
országos versenye

A szolnoki 605. számú szak
munkásképző intézetben és a 
MÁV járm űjavító üzemben 
rendezték a vasúti járműsze
relők és a dízelmozdony-laka
tosok szakmunkástanulóinak 
országos versenyét. A  döntőbe 
a megyei versenyek legjobbjai 
kerültek; a vasúti járműszere
lők közül 21-en, a dízelmoz
dony-szerelők közül pedig 
19-en.

A  MiiM, a KISZ és a SZOT

Az elfogadott javaslatok szá
ma 4516 volt. Az újításokból 
származó haszon meghaladta a 
százmillió-háromszázezer fo
rintot

A javaslatok mintegy ötven 
százalékát elfogadták. Egy-egy 
hasznosított újítás átlagos ér
téke az 1976. évi 20 169 forint
tal szemben tavaly 21778 fo
rint volt

A legtöbb újítást s  jármű
javító üzemek dolgozói 

nyújtották be.
Az elmúlt évi eredmények 
alapján 233-an részesültek Ki
váló újító kitüntetésben.

A gondok között említhető, 
jiogy sok még az olyan újítás,

Nyugdíjasok értekezlete
Március 21-én bizalmiérte

kezletet tartott a Keleti pá
lyaudvar szakszervezeti bi
zottságának nyugdíjascsoport
ja. Torda József főbizalmi is
mertette az elmúlt év eredmé
nyeit.

Patai János, a budapesti 
területi bizottság nyugdíjas 
szakbizottságának vezetője 
hozzászólásában ismertette 
azokat az intézkedéseket ame
lyeket a nyugdíjasok az előző 
taggyűlésen sürgettek.

Az értekezlet Torda József 
zárszavával ért véget

M agyar hálókocsik 

tíz nem zetközi járuton
fa Utasellátó ai idén tovább növeli szolgáltatásainak színvonalát
Az idegenforgalom állandó 

növekedése szükségessé teszi, 
hogy az Utasellátó Vállalat (a 
nemzetközi színvonalnak meg
felelő mozgószolgálati ellátást 
nyújtva) elkísérje az utasokat 
a szomszédos és a távolabbi 
országokba is.

Az Utasellátó étkezőkocsijai 
már hosszú ideje rendszeresen 
közlekednek a Balt-Orient, a 
Meridian expressz vonatokkal,

idegen nyelveket is beszélő 
szakemberekre van szükség A 
vállalat szervezetten segíti a 
dolgozók tanulását, az idegen- 
forgalmi tapasztalatok meg
szerzését

Az NDK-beU társvállalattal, 
a MITROPA-val, 1972-ben kö
töttek hosszú lejáratú szerző
dést, évente 47 dolgozó külföl
di foglalkoztatására. Berlin
ből Ausztriába, az NSZK-ba,

ez év májusától, illetve júniu- ' Svájcba és a Benelux álla
sától pedig a Metropol, a Nord- 
Orient és a Trákia expresszel 
Rostockba, Brassóba, illetve 
Lipcsébe is elkísérik az utaso
kat a magyar étkezőkocsik. Ét
kező- és bisztrókocsik felvált
va közlekednek Budapest— 
Varsó viszonylatban a Báthoii 
expresszel. Június 16-tól szep
tember 17-ig bisztróellátás lesz 
a Rákóczi expresszen. Magyar 
hálókocsi szolgáltatás tíz nem
zetközi járaton vehető igény
be. Az idén először közlekedik 
hálókocsi május 28-tól Buda
pest—Belgrad—Athén viszony
latban.

Ahhoz, hogy az utasellátás 
m egfeleljen a nemzetközi kö
vetelményeknek, jó l képzett,

MISKOLC-TISZAIN:

Ifjúsági vetélkedő
Miskolc Tiszai pályaudvaron 

március 15—17-én tartották a 
fiatalok szellemi vetélkedőjét. 
Három kategóriában 57 fiatal 
nevezett a versenyre.

A  Kiváló Ifjú Munkás kate. 
gór iában Pálinkás László lett 
az első, Kalupka Ferencné és 
Mészáros Mária kocsi takarítók 
előtt.

A  Kiváló Ifjú Szakmunkás 
kategóriában Juhász Júlianna

győzött. Nagy Lajosné és Kár
páti Tibor jegyvizsgálók a 2., 
illetve a 3. helyet szerezték 
m eg

A  Szakma Ifjú Mestere ka
tegóriában Kerékgyártó Lajos 
és Hollóst Tibor forgalmi szol
gálattevők előtt Székely Edit 
naplózó végzett az első helyen.

A fiatalok vetélkedőjének 
lebonyolítását a Béke szocia
lista brigád tágjai segítették.

mokba közlekedő vonatok ét
kező-, háló- és fekvőhelyes ko
csijain látják el a szakszolgá
latot. A kiküldött dolgozókkal 
elégedettek a MITROPA ve
zetőt Ezt az is bizonyítja, hogy 
a szerződéseket évről évre 
megújítják velük. A két vál
lalat évente négy vezetőt, kö
zépkádert is cserél, hogy köl
csönösen megismerjék egymás 
szakmai tapasztalatait. Meg
szervezték a 40 napos szakem
bercserét is, amelyben mindkét 
részről nyolc dolgozó vesz részt 
október 14-től november 23- 
ig

A  téli idényben — október 
1-től március 31-ig — a jelent
kezéstől függően 30—40 dolgo
zó megy ki az NDK-ha mun
kát végezni. Ez azért is hasz
nos, mert így „átmentjük” az 
idéhyjelleggél foglalkoztatott 
munkaerőt, másrészt a magyar 
dolgozók megismerik a német 
testvérvállalat munkáját> szer
vezettségét és gyakorolják a 
német nyelvet Tapasztalatcse
re jellegű kapcsolat van a len
gyel utasellátóval

Az idei év második felében 
35 fekvőkocsit” , 20 hálókocsit 
és 10 étkezőkocsit szerez be 
a MÁV. Ezek az UIC szab
ványnak megfelelő új ko
cáik lehetővé teszik majd azt, 
hogy az étkező- és hálókocsi 
szolgáltatást néhány nyugati 
vonalra is kiterjesszük.

Drégely Vilmos

által hirdetett versenynek már 
hagyományai vannak; hazánk 
felszabadulásának tiszteletére 
rendezik. Az idén a vasúti jár
műszerelő szakmában ez volt 
a 25., a dízelmozdony-szere
lőknél pedig az első. A ver
seny résztvevőit Rácz Gyula, a 
605. számú szakmunkásképző 
intézet igazgatója üdvözölte, 
majd Bálint László és Császár 
Bertalan — a versenybizottság 
elnökei — ismertették az írás
beli és a gyakorlati feladato
kat. . ■ ~ ' - --

A  versenyzők gyakorlati 
munkája aratta a legnagyobb 
sikert. A  vasúti járműszerelő 
szakmában első lett Együd 
Lászlód a MüM 201-es számú 
szakmunkásképző intézet és a 
dunakeszi járműjavító üzem 
tanulója. Második Gyetvai Ist
ván, harmadik pedig Zlatoczki 
István lett. Mindketten a MüM 
605-ös számú szakmunkáskép
ző intézet és a szolnoki jármű
javító tanulói.

A  dízelmozdony-lakatos 
szakmában 1. Bíró Károly, a 
605-ös *sz. szakmunkásképző és 
a szolnoki járműjavító tanuló
ja, 2. Sípos Károly, a MüM 
327-es szakmunkásképző és a 
székesfehérvári vontatási fő
nökség tanulója; 3. Tarján Fe
renc, a MüM 8-as szakmunkás- 
képző és az Északi járműjaví
tó tanulója.

Az első helyezettek jutalma 
kéthetes külföldi üdülés és 700 
forint. A második helyezettek 
kéthetes belföldi üdülésben és 
500 forint jutalomban része
sültek. A harmadik helyezet
tek 800 forint jutalmat kaptak. 
Ezenkívül előbb vizsgázhat
nak, és május l-től már szak
munkásként dolgozhatnak.

A legeredményesebb ver
senyzők szakoktatói pénzjuta
lomban részesültek, és meg
kapták a KISZ KB dicsérő ok
levelét.

A Vezérigazgatóság jármű
javító szakosztályának vezető
je  külön jutalomban részesí
tette a járműjavító üzemekben 
tanuló első őt helyezett ver
senyzőt, valahnint azok tanmű
helyvezetőit és szakoktatóit.

Ügyintézők
jutalmazása

kaveraeny lendületének foko
zása céljából fontos feladat a 
vállalások teljesítéséhez szük
séges feltételek biztosítása.

Szemtől szembe...
A hozzászólók különösen a 

termelési, szállítási feladatok 
teljesítését segítő, és a dolgo
zók nevelésében kifejtett szak
szervezeti tevékenységet érté
kelték kedvezően. Szóltak a 
hatékonyabb szakszervezeti 
munkát gátló körülményekről 
is. Dézsi Ferenc műhely bi
zottsági titkár elismerően nyi
latkozott a bizalmiak munká
járól, s azt is megemlítette, 
hogy az érdekek egyeztetésé
ben az eddigieknél határozot
tabban kell állást foglalniuk. 
A vontatási főnökségen sokat 
foglalkoznak a fiatalok élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sával. Törődnék azzal, hogy a 
fiatalok jól érezzék magukat a 
munkahelyen.

Keczkó Ferenc, a szakszer
vezeti bizottság tagja nem tar
totta megnyugtatónak, hogy a 
főnökség dolgozóinak 20 száza
léka nem végezte el az általá
nos iskola nyolc osztályát. Ja
vasolta, hogy a szakszervezet 
segítségével ezt csökkentsék 10 
százalékra.

Lember István főbizalmi a 
szolgálati ágak szakszervezeti 
szerveinek jobb együttműködé
sét sürgette. Nemcsak gazda
ságtalan — hangsúlyozta —, 
hanem nagyobb fizikai meg
terhelést is ró a mozdonysze- 
mélyzetre, ha 16 óra alatt a 
korszerű mozdonnyal mindösz- 
sze 30 kilométert tesznek meg.

Faragó Zoltánná bizalmi 
azt kifogásolta, hogy többen a 
jog - és hatáskörök kiszélesíté
sének csak a - népszerűbb? ré
szét ismerik. Nem általános 
még a bizalmiak körében az a 
gyakorlat, hogy megmondják 
azt is, miért nem javasolják a 
rendkívüli segélyt, a magasabb 
bért és egyéb juttatásokat, 
azoknak, akik azt nem érde
melték meg.

Elismerés
Az értekezleten Molnár 

György, a Vasutasok Szakszer 
vezetőnek titkára’ méltatta a 
nyugdíjba vonuló Kiss László 
szb-titkár munkásságát és át
adta a Szakszervezeti Mun
káért aranyfokozatú kitünte
tést.

Sz. Tóth András

Zsuzsi”
Széles körű társadalmi 

akció bontakozott ki Deb
recenben, hogy az elmúlt 
évben megszüntetett debre- 
cen—nyirbélteki keskenyvá- 
gányú vasút egy részét a 
gyerekek kapják meg „üze
meltetésre**. A  programsze
rint a vasúti pályának 17’ 
kilométeres szakaszát mát 
ez év nyarától úttörővasút- 
ként veszik használatba.

A „Zsuzsi” -nak becézett 
kisvonat a debreceni erdős 
puszták jóléti erdeibe viszi 
majd a kirándulókat, tábo
rozásra a gyerekeket.

Propagandisták,
kerékasztalnál

A  miskolci igazgatóság terü
letén a szakszervezeti iskolák 
propagandistái részére kerék
asztal beszélgetést rendeztek.

Megjelent a fórumon dr. Fo
dor László, aiz MSZMP KB 
agitációs és propaganda osztá
lyának helyettes vezetője is, 
aki a belpolitikai kérdésekké 
válaszolt. Fábián Ferenc, . a 
Magyar Újságírók Országúi 
Szövetségének főti-tkárheíy^f 
tese az aktuális külpolitikái 
eseményekről tartott tájéke^ 
tatót. Dr. Pásztor Pál, a mis
kolci igazgatóság vezetője gaz
daságpolitikai jellegű kérdői 
sefore adott felvilágosítást.

A  megjelent több mint száz- 
szakszervezeti propagandista 
a fórum tapasztalatait jól 
hasznosíthatja a politikai oki 
tatások során.

DIJAT NYERTEK 
A SZOLNOKIAK

A KISZ-szervezet 
története

A KISZ Köfcpohti Bilot tsáil 
tavaly előtt pályázatot hirdet 
tett az if júsági szervezetek törd 
ténetének megírására. A  beér
kezett pályamunkákat a közel 
.múltban értékelték, s ennek 
során harmadik dijat kapott a 
MÁV Szolnoki * Járműjavító 
Üzem IV. számú alapszervezéj 
tének, illetve az üzem KISZ- 
bizottságának történetét félt 
dolgozó pályázat.

A  háromezer forintos díjban! 
részesített két vaskos kötet sok 
érdekes adatot tartalmaz 
1957—1977 közötti i. időszakról 
Az elkészült 65 ■ példányból 
egyet-egyet juttatott a KIS1§ 
bizottság az egykori alapítóig 
goknak, akik közül többen mái 
más munkaterületen dolgoz! 
nak.

A miskolci igazgatóság veze
tői március 23-án, a vontatási 
főnökség újítóinak klubjában 
továbbképzéssel egybekötött 
értekezletet tartottak az újítási 
ügyintézők részére.

Hernádi István, az igazgató
ság helyettes vezetője az érte
kezlet után a legjobb újítási 
ügyintézők között 16 ezer fo
rint jutalmat osztott ki.

P Á LY Á ZA T I FELH ÍV Á S
munkavédelmi szak- és üzemmérnöki 

képzettség megszerzésére

A SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézete felvételt 
hirdet az 1978—79-es tanévre a munkavédelem valamely 
ágában dolgozók (biztonsági megbízottak, társadalmi 
munkavédelmi felügyelők, munkavédelmi tudományos' 
kutatók stb.), továbbá műszaki vezetők és más, műszaki 
képzettséggel rendelkezők részére.

Szakmérnöki tagozatra okleveles mérnökök, üzemmér-■ 
nöki tagozatra pedig a műszaki főiskolán üzemmérnöki 
oklevelet szerzett do-lgozók jelentkezhetnek.

A foglalkozásokat Budapesten tartják.
A tanulmányi idő a szakmérnöki szakon 4 félév, üzem

mérnöki szakon 3 félév. Az oktatás levelező rendszerű. ;
A tananyag elsajátításához előadások, konzultációk, 

laboratóriumi gyakorlatok, jegyzetek, illetve tanköny. 
vek nyújtanak segítséget.

A hallgatók a tahtervben előírt vizsgarend szerint fél
év végén kollokviumot, meghatározott tárgyakból szigor-, 
latot tesznek. A tanulmányok elvégzése után a szakmér
nök-jelöltek diplomatervét nyújtanak be, és államvizsgát 
tesznek. Sikeres államvizsga esetén munkavédelmi szak
mérnöki oklevelet kapnak. A munkavédelmi üzemmér
nök-jelöltek az államvizsga letételével a munkavédelmi 
üzemmérnöki képzettséget igazoló bizonyítványt szerzik 
meg.

A tandíj félévenként 300 forint. A félévben elért ki
tűnő vagy jeles eredmény a'következő félévre tandíj- 
mentességre jogosít. Az intézet hallgatóit megilletik a le
velező hallgatókra vonatkozó kedvezmények.

Jelentkezni az A.Tü.821.r.sz. nyomtatvány kitöltésével 
lehet. A jelentkezési nyomtatványokat a szükséges mel
lékletekkel együtt az alábbi címre kell beküldeni: SZOT 
Munkavédelmi Továbbképző Intézet, 1368 Budapest, Pos- 
tafiók; 200. Jelentkezési határidő: 1978. május 15.

A SZOT Munkavédelmi Továbbképző 
Intézet Igazgatósága

\



1978. Á P R IL IS  S. MAGYAR VASUTAS 3

Egykisállomás 
nagy eredményei

Monor állomás dolgozói az A  hét végén érkézé vago- 
elmúlt évben 8250 vagont nők kirakása azonban még 
raktak ki, illetve továbbítót- nem folyamatos. A monori 
tak áruval megrakva, 750-nel állami gazdaság a közelmúlt- 
többet, mint 1976-ban. A ko-  bán helyezte üzembe a sze- 
csikihasználást tizennyolc mestermékeket elszívó beren- 
tonnáról húsz tonnára emel- dezéseit, amelyek megkönnyí
tők. Jó a kapcsolatuk a lég- tik a kirakást és így a kocsi- 
nagyobb szállíttatóikkal, a forduló idő csaknem egyne- 
FÜSZÉRT-tel, a TÜZÉP-pel, gyedére csökkenthető. 
az állami gazdasággal és a ve- ^  utóbbi években megnőtt 
tómagtermeltető vállalat mo-
nori központjával. Jó együtt- f 2 ^emélyforgalma
működésüknek köszönhető, *s* Havonta több mint har- 
hogy három és félmillió fo- mincezer jegyet adnak el, 
rintról tavaly két és félmii- amelynek értéke meghaladja
lió forintra csokiként a fekbé- az egymillió forintot, 
rek összege. — O  —

A ceglédi szertárfőnök
— 1950-ben lettem vasutas 

8— mondja. — A pályafenn
tartási főnökségen kezdtem se
gédmunkásként, majd később 
a szertárhoz helyeztek. Vol
tam segéderő, bérelszámoló és 
számadó is. 1969-ben neveztek 
ki szertárfőnöknek, A  csalá
dom nem örült ennek. Ügy 
gondolták, hogy letorkolnak 
majd a munkatársak és az 
ügyfelek, mert nő vagyok. 
Szerencsére ez nem így tör
tént. A  munkatársak nemcsak 
a főnököt, hanem a nőt is 
tisztelik bennem.

A budapesti igazgatóság az 
elmúlt években Komáromban, 

A Ceglédi vontatási főnök-. Vácott, Salgótarjánban és Ta- 
ség szomszédságában egy cse- tabánya-felsőn is nőt nevezett 
réptetős kis épület látható. ki szertárfőnöknek. Juhász 
Körülötte gondozott virág- Etelka példája bizonyítja, 
ágyak és utak vannak. Itt hogy ez a megtiszteltetés nem 
dolgozik Juhász Etelka, akit a érdemtelen, 
budapesti igazgatóság terület — Negyvenöt munkatársam 
tén — a nők közül — első- van — folytatja. — Negyven 
ként neveztek ki szertárfő- százalékuk lánjr és asszony, 
nőknek. Az idén, a nemzet- A  férfiak általában a nehe- 
közi nőnap alkalmából A  köz-  zebb munkakörökben dolgoz- 
Iekedés kiváló dolgozója cím- nak. Vasutas családból szár- 
mel tüntették ki. mazom. Az öcsém  a szolnoki

szertárban számadó, a nővé
rem pedig Budapesten telje
sít szolgálatot. Édesapám — 
nyugdíjba vonulásáig — a 
vontatási főnökségen teljesí
tett szolgálatot. Fűtő volt 

Juhász Etelka —  a középis
kolai tanulmányok befejezé
se után — levelezőn végezte 
el a tisztképző általános tago
zatát Utána a marxista—le
ninista esti egyetemen tanult 
Közben lelkiismeretesen telje
sítette társadalmi megbízatá
sát is. Huszonöt évig volt a 
szakszervezeti bizottság gaz
dasági felelőse, illetve kultu
rális ügyeinek intézője. Ered
ményes munkájáért eddig hét
szer kapott Kiváló dolgozó 
kitüntetést és egyszer igazga
tói dicséretet A  legutóbbit — 
a Közlekedés kiváló dolgozó
id kitüntetést a kollektíva si
kerének is tartja. Egyedül — 
mint mondotta — keveset te
het az ember. Munkatársai 
segítése nélkül aligha lehetne 
eredményes a szertárfőnökség 
munkája.

(kőhíd!)

„A szívem
Ferencbe
húzott...*

Lengyel József, Ferenc- 
város-Rendező pályaudva
rának forgalmi szolgálatte
vője még csak 28 éves, de 
már egy évtizede vasutas.

—  Érettségi után kerül
tem a vasútihoz — mondja. 
—  Édesapám is itt dolgo
zik Ferenciben, árupénztá
ros. Én a Keletiben kezd
tem a mimikát, majd a 
tisztícépaö következett, az
tán hárem é r  szolgálat 
Lepsényben, ahol lakást is 
kaptunk. Mégis Ferencvá
rosba vágytam, A  szívem 
ide húzott Tavaly sikerült 
tanácsi lakást szerezni Pes-

j ten, és vissza jöhettem.
I Másfél éve ismét terenxd 

vasutas vagyok.
Lengyel József szocialis

ta brigádban dolgozik. Vo
natátvevők és vonatelöké- 
szítők alkotják a brigádot. 
Vállalásaikat csak precíz 
együttműködéssel tudják 
teljesíteni Ferencben nem 
könnyű vasutasnak lenni. 
Ott csak az érvényesülhet, 
áld a munkát hivatásnak 
tekinti A rendelkező aszta
lánál ü ln i nemcsak nagy 
megtiszteltetés, hanem óriá
si felelősség is. A  fáradtsá
got, az idegi megterhelést 
a munka szépsége és a bri
gád eredményed kárpótol
ják. Lengyel József jó 
munkáját mások is észre
vették. Nemrég adták át 
neki a Kiváló dolgozó ki
tüntetési

— A  KISZ-nek aktív tag
ja voltam a Keletiben is — 
folytatja. — A  tisztképcsőn 
vezetőségi tagnak válasz
tottak. Remélem, hogy je
lenlegi munkahelyemen is 
bekapcsolódhatom majd az 
ifjúsági munkába.

— Mivel tölti a szabad 
időt?

— Olvasással, tanulással 
és természetesen két gyer
mekemmel A  tavaszi és a 
nyári szabadnapokat pedig 
kenesei telkemen, ahol ki 
lehet pihenni a szolgálat 
fáradalm ait...

K . L .

Vasutasokat tüntettek ki 
április 4. alkalmából

Hazánk felszabadulásának tizem ; Kollár István hegesztő, Bp.oo . ^ ___Ferencvárosi vont. főn .; Körmendy33. évfordulója alkalmából k i- vonalfőn. vez., Tapolca vo-
tüntetésben részesítették a naiiőn.; Luczai László lakatos, 
szákm ai és a társadalmi mun- Debrecen Bizt. bér. fenntart, főn.;
lráKan AIati iárn dolgozókat A  Nyári István géplakatos csop. vez., kában eaen. ja ro• aoigozou m L A  Bp GépJavító tizem ; papp
korm ánykatüntetéseket a z  Or— István esztergályos csop. vez.,
székházban, a szakm ai k i tűn - MÁV Északi j j . Üzem;. Potyók
tetéseket a KPM-ben és a hfjos vezT’I Debrecen vont.
Vasúti Főosztályon adták át. pécsbánya-rendező áll. főn .; Sár- 

a vári János előmunkás, Nagyka-A  vezérigazgatóságon már- nizsa pft. főn.; Szegvári Péter ve- 
ciu s 31-én rendezett központi zénylőtlszt, Bp. Ferencváros áll. 
ünnepségen megjelent Urbán  főn .; Tarján Jenő ügyint., Szóm
ra .™  körlA lcívl^ - noíEtnüffvi bathely Vasúiig.; Wlnczhedm Ká- lmjos K ozieK eo^ - es p op a u gy i roly oszt> Vez., Gyöngyös m á v
m inisztérium i államtitkár, M o- Kitérítőgyártő üzem ; Zentai Béla 
ró István, a VI. kerületi párt- oszt. vez., m á v  Anyagén, ig. 
bizottság első titkára, Szűcs . .  v ic t t t a o
Zoltán vezérigazgató és Kajcsa íUVALü VAbüTAS
JózseJ, a vasútas-szakszervezet f é s ü l t :
titkára.

Az ünitóEöéget Wuít«  Károly, , t o í f B?cSPJóISi' «£ £
a  V asúti F őosztály partbizOitt— számlakatos, Miskolc jj . üzem ;
ságának titkára nyitotta  m eg, Bokor István ütközőkész. jav.
m ajd  Szűcs Zoltán vezérigaz- csop. vez., szómba th e iy jj.ü z e m ;„  _ _  . .. .. _  . .____r*. , Botos Nándorné személyzeti vez.,
gató mondott ünnepi beszédeit. Bp. Távközi. és Bizt. bér. Közp!
Ezután került sor a  kitünteté- főn .; Fed éri cs János von. reszor-
sek átadására. A K özleked és  tos» Záhony vont. főn .; Fiók Já-
KiválA Dnlnn?Ain. kitii<nrfWÁ<d- £<? nos ü§yiat. csop. vez., KPM Vas-tt.ivato u oigozo ja  K im oieiest es útl Főoszt.; Firta László üzem-
a minisztert dicséretet U rbán lakatos csop. vez., m á v  V ili. vo-
L ajos államtitkár a vezérigaz-  nalíelügy., Bp. Landler J. á ll.; vács Lajos szb-titkár, Szombat- Pécs tér. b iz.; Vékást János pá-
na+At dircérofj>t Galló András pb-titkár, MSZMP, hely JJ. Üzem; Kováts Vendel lyaőr, Zalaegerszeg pft. fon .;
pu-ioi u tcseretei fzu e s  Nyíregyháza üzemi biz.; Kardos üzemi főkönyvelő. Dunakeszi JJ. Márkus Jenő üzemvez. h., Utas-
Zoltán vezérigazgató nyújtót- Tibor szakosztvez., KPM Vasúti Üzem; Lóki Béla vontatási főnök, ellátó VáU. Bp. lg .; Nádudvari La-
ta át. Főoszt.; Kovács János tolatás vez., Szentes vont. főn .; Lakos Balázs josné pavilonkez., Utasellátó Váll.

Pécs áíl. főn .; Kecskeméti Lajos váltókezelő, Kiskunhalas áll. főn .; Pécs lg.
A MUNKA ÉRDEMREND számadó árupénztáros, Győr áll. Magyart Mihály gépi egyensúlyo-

főn .; Kiss József áll. főn., Veszp- zó, MÁV Északi JJ. Üzem; Ma*
rémvarsány áll. főn., G. Kiss Mi- tiszkó Károly szakvonali oktató,

arany  fokozata  k i tüntetésiben hály mozd. vez., Dombóvár vont. Sátoraljaújhely pft. főn .; Már Fe-
részesü lt: főn .; Kovács János munkavez., renc hegesztő, Záhony pft. főn .;

MÁV Hídép. főn.; Lőrinc Dezső Mohán József szb-titkár, Záhony
N. Herccff Tánon karáneénész mű vez., Debrecen ép. főn .; Maczkó vont. főn .; Műnk József villany- —— —̂ r—  - —r~-

MSkolc vont főn • H e r c e g i  András személyzeti ügyint. Mis- szerelő, Bátaszék vont. főn.; Papp nők JJ. Üzem; Ács János vonat-
Gyula osztályvez DebrecenSvas- kolc Vasütig.; Milánovits István József kocsirendező, Balatonszent- vez., Vámosgyörk áll. Ión.» Bakos

Urbán Lajos államtitkár átadja a Közlekedés kiváló dol
gozója kitüntetést Borsos Istvánnak, a pécsi biztosítóbe

rendezési fenntartási főnökég művezetőjének
(Laczkó Ildikó felvétele)

VEZÉRIGAZGATÓI 
DICSÉRETET

kapott:
Asztalos Ferenc művezető, Szol-'

Vasútíg • " Tóth István áll főn renc műszaki-gazd. tanácsadó, falvi Antal dízel mozdonyvezető, kol<* P*** » Berényi Andráané
Győr áű. főm ; Urbán Sándor Szeged Vasúiig. ------------------- h.  gondozónő. Hatvan naoközi ottho-
szakosztályvez., KPM Vasúti Fő
oszt.

A Mimika Érdemrend ezüst
A  KÖZLEKEDÉS 

KIVÁLÓ DOLGOZÓJA
kitüntetésiben részesü lt:

K o m á ro m  vont. • főn .; dr. Ritoók gondozónő, Hatvan napközi ottho- 
Pál műszaki-gazdasági tanácsadó, n°s  óvoda és bölcsőde; Bezdl Jó-
KPM Vasúti Főosztály; Rohonyl ssefné számvit. vez., Szombathely 
Antal szolgálati főnök, Sopron vont. főn .; Bodó András műve— 
pft. főn .; Rozsnyai László munka- zető, Bp. Szak- és Szer. ip. főn .; 
vezető, Miskolc pft. főn .; Samu Borcsiszky Károly főmérnök, MÁV 
Gellért csapatvezető előmunkás, Északi JJ. Üzem; Bordás Kálmán 
Kiskunhalas pft. főn .; Szabó :fokozatát kapta:

Fehér Miklós r a k n m t a -  Baranyai Lászlóné tervoszt. vez., László osztályvez., Jászkísér MÁV ® °ros x fsnácné számfejtő. Mura- 
pesti Vasúiig Osztószert főn • Szombathely JJ. Üzem; Béres Do- építőgépjav. Üzem; Szamosi Alá- keresztúr áll. főn .; Botos Jánosnó 
Harmati íHimmeri István szak- monkos kazánfűtő, Veszprém vont. dár oszt. vez., MÁV Tervező Int.; műszerész, Szeged-Rokus Bizt. bér. 
oszt. vez. h. KPM* Vasúti Főoszt • főn., Borsos István mű vez., Pécs Szalontay Zoltán állomásfőnök, Fenntart, főn .; Buda Zoltánnő 
Horváth An'talné személyzeti csőd* Blzt* ber* Fenntart, főn .; Császár Hernádnémetl-Bőcs áll. főn .; Szeli M ^kolc vont. főn .;
vez Kecskemét nft főn • Hor- Ferenc ügyintéző, Szeged Vasútig.; Lajos áll. fónökhelyettes, Kecske- Csonka Lajos üzemszervező, Sze-

f c S  csegöldl Sándoníé .üA lntéz«, Bp! mét 411. fon .; Szeles Ferenc ofc-

tevő, Szolnok áll. főn. 
Gyula igazgató, Budapest 
Nyári István művez.vont főn • «taltna nÁKor w én w i«. zeio, Jtsp. ívyugáti pu.; Hajdú ion .; xoui najos musaam xocsop. , “—“
S  Záhony án ?ön - íő  Lászlóné részlegvezető, Bp. Szám- vez., Debrecen Épület- és Híd-
zsef villanvszerelő oson. viteI4 Jön .; Házling_er Ferenc élő- fenntartó főn .; Tóth Sándor mű- fö"** ^SS?fce.iS

Bp. Ép. 
Kálmán ko-

keszi j j .  Üzem; Szamosvölgyi v in - üzemvezető, Szeged Bizt. ber. Kutatóf m h ^ T h ^ zy  S ^ á n  vmud- löp Zoltán motorv^z., P écs 'v on t 
ce lakatos csop. vez., Bp. Keleti Fenntart. Főn.; iváncsik Dénes be- biztos Pécs* vS ú tíe  • u a S r í s 2 í- főn .; Gaál Gyula felépitm. munka
vont. főn .; Tömöri Miklós tűzi-, tanított munkás, Szombathely S o r v & a u S S ő ,  Bé- 2 « .. Veszprém pft. főn .; Gazdag 
kovács csop. vez., Miskolc j j .  Távközl. és Bizt. ber. Ép. Főn.; késcsaba pft. főn .; Ungvári Pál Sándor tíőmunkás, Bp. Ép. főn..; 
Üzem; Tőrök Károlyné ügyinél Járányl Antal forg. szóig, tevő, művezető, Debrecen Oktatási főn .; S l J S Í L J S ? '  S 0z? 01í^ f í l l  
Budapesti Vasúüg. K apuvár ÍU. főn .; Juhász Lajos K ^ f ^ l .  L óig . £ £ £ ■

A  Marnlkn álL főn- helyettes, Bp. Angyalföld 5 !™ ? J m  ü S d í t ó  V  i  szentmihály áll. főn .; Holenczky
A  M uim a É rdem rend bronz áll. főn .; Katona Lajos állomás- bathelyl Tér lg  • tj>íratná István Mihályné takarítónő, Bp., Benczúr 

fokozata kitüntetésben része - főnök, Hajdúszoboszló áll. főn .; cukrász, Utasellátó v. Miskolci u- MÁV-bölcsőde; Hollós László 
«?[[+ 3 Kiss János tolatásvezető, Püspök- lg .; Nagy Tibom é üzemvez. h. szakyomiU oktató,^ Bp. N jru^g

iadány áU. főn .; Kiss László mű- Utasellátó V. Budapesti lg .; Né- K toSá^véz
Boncaár LáazM án. ffln., Szó- vezető. Bp. Ferencváros p ft  főn .; T 'L m á r o m  N ^ S d  ̂

renos állomás; Fülöp Gábor fő - Keszthelyi Zoltán dízel villamos- megyei Tér X -  Réz FeSenc ra í- felvevő, Kiskunhalas áll. főn .; Hi- 
nöks. vez., Debrecen pft. főn .; lakatos, Miskolc vont. főn .; K o- tárvez., Utasellátó V .; Simonyi Bé- szi Sándor vonalgondozó, Kisúj- 
Györkl Mihály motorvez., Szeged cs*a József építésvezető, Szombat- láné szakács, Utasellátó V. Komá- f Jf®n*’ Jánosaié
vont. főn .; Halász Mihály térfél- hely Épület- és Hídfenntartó főn .; rom, Nógrád, Pest megyei Tér. jg ?L gg--*™ 1*!-K attan
vigy . Székesfehérvár á l  « n ‘ ; Kocsi PKároly tolatásvezető. Ajka’
jaczkó József számlitástechn. üze- áll. főn .; Kovács András pálya- utasellátó V Szolnoki lg  - K o- vitelellátó, Vasutasok Szaksz.; Kiss 
meltet&i vez., MÁV Számitástechm. mester, Mátészalka pft. főn .; K o- joszár Ödön * vonetvezető, * GYSEV 5̂almár István ügyintéző, Bp. Vas-

Sopron áll. főn .; Szabó György ? Kál mán ügyint., Sző- 
ügyintéző, KPM Vasúti Főosztály; Hze2*íxtiK1í ? ekdr. Kassai Ferenc főkönyvelő, Tr̂ n^?r ^áltókez., Szob áll. f&v.; 
KözL Dók. Váll. Kuzma Antal műszerész, Bp. Jobb-

a terepasztalon MINISZTERI DICSÉRETBEN 
részesült:

A forradalmi ifjúsági napok rendezvénysorozat keretében a szegedi Bébrits Lajos 
Szakközépiskolában bemutatták a Magyar Vasútmodellezők és Vasutas Barátok Or
szágos Egyesülete 3-as számú szegedi körének működő terepasztalát. Az érdekes mo

dellt sok fiatal tekintette meg. (Nagy József felvétele)

parid Bizt. ber. Fenntart, főn., 
Lajos István autogénhegesztő, Bp. 
Északi JJ. Üzem; Magyar József 
külsős forg. szóig, tevő, Miskolc 
Tiszai áll. főn .; Major Sándor rak- 
tárvez., Pusztaszab öles Szertár- 

Béres László vonatfékező, Bán- *ön.; Mócz Károly munkás Cell- 
céve áll. főn .; Czipauer Ferenc al- óömölk osztószertár főn .; (Nagy 
vázlakatos, Dunakeszi JJ. Üzem; Gusztávné adm., Bp. Kele- 
Egresi Gábor térfőnök, Diósgyőr- tl vont- főn .; Nagygyörgy Im - 
Vasgyár áll. főn .; Fónagy László re vez. váltókez., Hódmezővásár- 
munkaügyi előadó, MÁV Közp. hely áU. főn.; Pethő Károly anyag- 
Felépítményvizsg. főn .; Forgács cf°P* vez., Debrecen Számvit.’ 
László raktárnok, Bóly áll. főn .; főn*: Polónyi Antalné fénymásolói, 
Hackler Lajos anyagraktár, vez., *®ÁV Tervező Int.; Rozsnyó Fe- 
Szolnok JJ. Üzem; Hamar Emilné £enc szertárfőn., Dorog Szertár- 
bérszámfejtő, Miskolc Tiszai álL fön*í Seres Albertoé ügyintéző, 
főn .; Horváth Géza tolatásvez., KPM Vasúti Főoszt.; Simon 
Celldömölk áll. főn .; Istókovics rendelkező forg. szolg. te-
józsef műszerész, Pécs Bizt. ber. "  Sfijflí^ | ifi  " lr i[  fi 
Fennt. főn .; Jankó Mihály ügy
intéző, KPM Vasúti Főoszt.; Jusz-

vő, Zalaegerszeg áll. főn .; Sönper- 
ger Imre kocsivizsg. Eger vont.

P M H P H H P E ____  __ főn .; Szabd József művez;; Bp.
tin Sánfior ügyintéző" "szeged ”vas- Baiparti ̂ Bizt^ ber^Fenntartó főn.|| 
útig.; Kis pata ki Ferenc kocsi- dfifiál ■ ■¡■jSÉl | ÉÉfij
vizsg. lakatos, Bp. Nyugati Müsz.

Szabó Károly építésvez., Szeged
___P _____ |  P P P E  üü|| Épület- és Hídfenntart, főn .; Szat-
K oclíszo lg ."főn .f *Kódai~ István márt Károly rendelkező forg. 
munkavéd. és tűzrendészeti fel- ®|OIS- tevő, Bp. Soroksári út áll. 
ügy., Bp. Vili. Felsővez. Ép. főn.; Szántó Tibor ügyin*., Sze-
Körmendi Gyula szénszerelő, Ta- Séd Vasúti«.; Szekula István mozd. 
polca Szertárfőn.; Kulcsár Péter lakatos, Kiskunhalas vont. főn .;
gépkez. csop. vez., Záhony Gép. 
Rak. főn .; Majoros János vonat
ni enesztő térfelvigy., Debrecen áll.

Szíjártó Gyula raktárkez.. Dom
bóvár Osztószert, főn .; Tar Ká
roly ügyint., MÁV ügykez. és

főn .; Orbán Vencelné adm., Bp. Gazd- m v .; Toklászka István pá-
Ferencv. áll. főn .: Rabb János kő- lyamester, Szekszárd pft. főn .;
műves, Bp. MÁV Magasép. főn .; Torda István műszerész, Bp. Ke- 
Szabó Mihály kábelszerelő, Bp. leti Vili. fenntart, főn .; Tóth Ernő
jobbparti Bizt. ber. Fenntart, főn .; szolg. főn., Pás2tó áll. főn .; Tóth
Szász István művezető, Debrecen e . ’ * “
Bizt. ber. Fennt. főn .; Székely Jó- raktárnok; Salgótarján
zsefné technikus, Szombathely í S t - í f c f f i É  ,U1Y f 2“  Jő? eláruirányító, Szolnok áll. főn .; Va-

lovlcs István forg. vonalbiztos, Bp. 
Vasútig.; Varga János raktárnok,

Távközl. és bizt. berend. Ép. főrí.;: 
Szűcs József mozdonyvez., Balas
sagyarmat vont, főn .; Tenkeiy jó -
zsefné anyaggazdálkodó, Debrecen Veszprém áll. főn .; várkonyi Ist- 
Szert. - főn .; Trischler Györgyi ván munkavez., Hatvan-Füzes-
munkaügyi vez., Dunaújváros pft. ®hony pft. főn.; Wéber Ferenc
főn.; Tóth Sándomé kisegítő, MÁV műszerész. Szombathely Bizt. ber. 
Anyagén. lg .; Werling Jenő köz- Fenntart, főn .; Zsömle József vo* 
gazd. biz. ver., Vasutasok Szaksz'. nalgondoző, Tapolca pft. főn.

/
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Miskolc-Rendezőben
Észak-Magyarország érkéző és induló áruküldeményeinek fel
dolgozó pályaudvara Miskolc-Rendező. Naponta átlagosan 
csaknem két és fél ezer vasúti kocsi fordul meg itt, nehéz fel
adat élé állítva a különféle munkakörben dolgozó vasutasokat

Jakab István állomásirányító az egyik széles látókörű szolgá
lati vezető, aki mindenről tud, ami a rendezőben történik

Két és fél évtizede tőit be gurításvezetői posztot Győri László. 
A pályaudvar II. Rákóczi Ferenc szocialista brigádjának is ő a

vezetője

A forgalmi irodában Harsány! Pál és Lengyel József felügyele
te alatt ismerkedik az integra-dominó biztosítóberendezés ke
zelő asztalával az „utánpótlás” , ez esetben Szabados Ambrus

áé forgalmi gyakornok

Szolgálat előtt vagy után gyakran vállalkoznak társadalmi 
munkára a rendező dolgozói. Képünkön az aranykoszorús Bé
ke szocialista brigád tagjai láthatók vágánytakarítás közben. 
Az Idei évre vállalt 350 óra társadalmi munka egy harmadát már 

teljesítették. Előtérben Bokros! Mihály, a brigád vezetője
(Kozák Péter felvételei)

„ K É S Z Ü L T S É G B E N ”  A R A K O D O K

Csongrád állomáson nincs 
veszteglő vasúti kocsi

Brigádok vállalták az exportáruk gyors továbbítását

A kilenc rakott kocsit, ame
lyeket a 7491-es számú tola
tás tehervonat 16.45-kor ho
zott Csongrád állomásra, gyor
san beállították a kezelési 
helyre. Hopp József forgalmi 
szolgálattevővel megfigyeltük, 
hogy a gömbfával és szénnel 
rakott kocsikat úgy várták 
pótkocsis vontatóikkal és 
markológépükkel a rakodó- 
munkások, mint zsákmányra 
éhes vadászok. Szinte alig 
győzték kivárni, hogy a tola
tás! műveleteket befejezze az 
M44-es dízelmozdony.

Együttműködés
— Gyorsan intézkedtek a 

Volán kirendeltség és a Pe
tőfi Tsz illetékesei is, akiknek 
jeleztük az áru érkezését. Ez
ért várták a kocsik beállítá
sát teljes „készültségben” a 
rakodók — magyarázza Hopp 
József. — A kocsik beállítása 
a vártnál néhány perccel to
vább tartott, mert hat üres 
kocsit ki kellett húznunk a 
rakodóhelyről. Ezeket azonnal 
küldjük Kiskunfélegyháza ál
lomásra.

Amíg a tolatós tehervonat a 
3. vágányon ismét összezárt, 
a sárgára festett Castor, a 
Volán rakodógépe már bele 
is markolt az imént érkezett 
szénbe és megkezdte az átra
kást egy ZIL teherautóra.

Az áruk kirakásának jó  
megszervezésére Csongrád ál
lomáson nagy gondot fordíta
nak, mert a leadási forgalom 
itt mintegy négyszerese a fel
adott árumennyiségnek.

— A  fuvaroztatók belföldi 
kocsdigényének kielégítése ná
lunk nem okoz gondot — 
mondja Varga Sándor állo- 
mósfőnök. — Annál nehezebb 
feladat a szállítási tonnaterv 
teljesítése, mert a csongrádi 
gyárak főként bútorokat; hű
tőgépeket és épületgépészeti 
berendezéseket adnak fel. Az 
üzemekkel való jó  együttmű
ködés eredményeként az el
múlt évben sikerült 100,57 
százalékra teljesíteni az áru- 
szállítási tervet.

— A  könnyű áruk miatt bi
zonyára gondot okoz a kocsik 
raksúlykihasználása — jegy
zem meg.

— Az egy kocsira eső átlag 
tíz tonna. Mezőgazdasági ter
ményekből keveset adnak fel 
állomásunkon. Néha a helyi 
malom küld néhány vagon 
lisztet exportra. Tavaly növe
kedett az igény az exportra 
alkalmas kocsik iránt. Sajnos 
kevés külföldi kocsi érkezik 
hozzánk, ezért többször is az 
igazgatóság kocsiintézőinek se
gítségét kellett kérnünk, hogy 
az exportra gyártott szellőző- 
berendezéseket, a nagy hűtő
vitrineket és bútorokat ide
jében továbbíthassuk külföld
re.

Túlóra nélkül
Csongrád állomáson az el

múlt évben a kocsitartózko
dás terén érték el a legjobb 
eredményt. Kereken három 
órával csökkentették az egy 
kocsira jutó tartózkodási időt, 
pedig naponta csak egypár 
tolatás tehervonat állt rendel
kezésükre ahhoz, hogy továb
bítsák a kiürített vagy az áru
val megrakott kocsikat Az 
útépítési anyagokat hozó 
irányvonatok gyors beállítását 
a Petőfi forgalmi szocialista 
brigád segítette a leghatéko
nyabban. Nagy gondot oko
zott az ömlesztett műtrágya 
és a mész kirakása. Pár hete 
érkezett az első gumikonté
nerbe rakott ömlesztett áru. 
A  rakodómunkások örültek 
ennek a legjobban, mert por
mentesen lehetett rakodni.

A  városban sok a személy
autó, a Volán is több buszjá
ratot indított. Ezért csökkent 
56 ezerrel azok száma, akik 
az állomáson szálltak vonat
ra. Ez mintegy 170 ezer fo 
rint bevételcsökkenést oko
zott. A Kiskunfélegyházán el
érhető Szeged és Napfény- 
expressz járataira háromezer 
helyjegyet adtak ki.
— Hogyan érvényesül Itt az 

üzemi demokrácia? — kérde
zem Kakicska György szak-

CIKKÜNK NYOMÁN

Látogatók az otthonban
Olvasóink bizonyára emlé

keznek még a lapunk január 
28-i számában megjelent tör
ténetre, amely arról szólt, hogy 
a karácsonyi szünetre a kő
szegi MÁV-nevelőotth ónból
hazalátogató P. A .-t nevelő
anyja látni sem akarta, majd 
a szünet végén megígérhette a 
gyerekkel, hogy a tavaszi szü
netet nem fogja otthon tölte
ni.

Új kapcsolatok
A  cikk megjelenése után na

pokig csengett a szerkesztő
ségben és a nevelőotthonban 
a telefon. Mindenki P. A. 
iránt érdeklődött.

Bulik Gézáné pomázi lakos 
— egy 17 és egy 13 éves fiú 
édesanyja — meghatottságtól 
remegő hangon kérte, hogy ta
lálkozhasson a kisfiúval. Haj
nalban kelt, nagyfiával érke
zett Kőszegre, hogy láthassa 
azt a gyereket, akit a hozzá
tartozói „nem kívántak látni”. 
Ök bizony rögtön megszeret
ték, s barátságot kötöttek ve
le. A  tavaszi szünetre meg
bízták Pomázra. A  kapcsolatot 
tartják, leveleznek, van ki
nek beszámolni, elmondani 
mindent, amit eddig nem le
hetett senkinek.

Levélben jelentkezett a ke
resztmama is: „Az, hogy én
veled találkoztam, nagyon ré
gen volt. Te bizonyára már 
nem is emlékszel rám. Tu
dom, hogy jó tanáraid, neve
lőid vannak. Én mégis szeret
némr, ha a tavaszi szünetet ná

lam tőltenéd, hiszen a kereszt
anyád vagyok, és nagyon sze
retnélek látni. A nagymamá
nak is nagyon hiányzol, nővé
reddel együtt. Egy újságcikk
ből tudtuk meg, hol vagy. Bi
zonyára meg fogunk barátkoz
ni. A  te számodra nálunk-sok 
új lesz. Meglátod, nem fogod 
megbánni, ha el jössz”  — hang
zott a levél.

Pár nap múlva személyesen 
is meglátogatta a keresztmama 
a fiút. Valószínű, hogy P. A. 
a nyári szünetben eleget tud 
majd tenni a szíves invitálás
nak.

Zsebpénz,
/ ajándék

A  szobi . állomási őnökség 
Kossuth Lajos szocialista bri
gádja már két ízben volt Kő
szegen P. A.-nál. A  fiú azóta 
tudja, mi a zsebpénz. Aján
dékkal is elhalmozták. A  nyá
ri szünetre a brigád tagjaitól 
szintén van meghívása. A  
gyerek térképen nézegeti, hol 
van Sturovó, mert megígérték 
neki, hogy átviszik Csehszlo
vákiába.

A  cikk keltette visszhangból 
ítélve, nem közönyösek az 
emberek. Sokan eljutottak a 
telefonig, és egyetértésüket 
fejezték ki a szerző szándéká
val. Egyesek csak meghatód
tak és sírtak. Voltak azonban 
tettrekész emberek is, akik 
vállalták, hogy pótolják a csa
ládi szere tetet.

Megmozdult tehát valami

szervezeti bizalmit, aki most. 
a tisztképzőn tanuló Pető íz 
lésűét helyettesíti.

— Minden lényeges dologról 
tájékoztatjuk a tagokat Az ál
lomásfőnök is jó partner. Vé
leményt kér tőlem a jutalom, 
bérfejlesztés elosztása, vagy 
kitüntetésre való felterjesztés 
előtt. Erre több alkalommal 
került sor az elmúlt év végén. 
A túlóráztatás nálunk szeren
csére nem gyakori. Feladata
inkat az elmúlt évben is túl
óra felhasználása nélkül ol
dottuk meg.

— Milyen a szociális hely
zet?

— Nemrég mosdót építet
tünk az új hidroforház mel
lett, a málházó helyiséget pe
dig öltözővé alakítottuk át. 
Beállítottunk egy hűtőszek- 
r '  ""t  is, aminek különösen a 
v jkről bejáró dolgozók örül
nek. A  szociális körülmények 
tehát nálunk kedvezőek.

Szökőkút és sziklakért
A  felvételi épület melletti 

kertben már nyílnak a tava
szi virágok. Az állomásfőnök
től tudom, hogy tavaly elsők 
lettek az igazgatóság által in
dított „ Tiszta, virágos szol
gálati helyért”  mozgalomban.

— Az idén még szebb lesz 
a kertünk — újságolja Béré- 
nyi János váltókezelő. — El
határoztuk, hogy szökőkutat 
létesítünk meg egy kis szikla- 
kertet. Mindezt természetesen 
társadalmi munkában való
sítjuk meg.

Az állomás kollektívái per
sze nemcsak a tisztaság és a 
környezetvédelem tétén ver
senyeznek. Az első negyedévi 
termelési tanácskozáson a 
brigádok vállalták, hogy az 
eddiginél jobban törődnek az 
exportkocsiigényék kielégíté
sével és az idegen kocsik 
gyors továbbításával. A rak- 
támokok is szeretnék növelni 
a teljesítményt. A  darabszám
lálást vonatmentes időben 
segítik majd a jegypénztáro
sok is ...

L. J.

P. A. körül. Hirtelen egy szá
mára teljesen szokatlan nép
szerűségbe pottyant. Ismerő
sök és ismeretlen emberek 
„pátyolgatják” . Jól esik neki 
ez a szokatlan mennyiségű 
szeretet Mégsem vagyunk tel
jesen elégedettek a történtek
kel. Mert képzeljék él, meny
nyivel szebb lenne a folytatás, 
ha megjelenik a papa és a ne
velőanya Kőszegen, aztán el
mondják:

— Te kis butái Hát hogyan 
gondolhattad komolyan, hogy 
mi téged nem szeretünk? Hi
szen olyan gyermekünk vagy, 
mint a testvéreid. Csak meg 
akartunk ijeszteni, amiért be
törted azt az ablakot. . .  Aztán 
egymás nyakába borulnak és 
minden rendben.

Nem magánügy
Ez azonban elmaradt. Vajon 

miért?
Bizonyára a  papa munka

társai is ráismerték a szerep
lőkre. Senki nem mert rákér
dezni? Talán a munkahelyi 
főnöke is azt gondolja, hogy 
ez magánügy? Csupán családi 
dolog? A  telefonbeszélgetések 
és a levelek tucatjai bizonyít
ják az ellenkezőjét

P. A . különben nem akarja 
zavarni a nélküle „harmo
nikusan" élő családja életét 
Szorgalmasan tanul. Vidám, 
tele ambícióval. Mosolyogni is 
fényesebb szemmel tud, mint 
régebben.

Készül a nyári vakációra* .•

A GASZTRONÓM IA  

MESTEREI

Vendéglátás 
a síneken

A szocialista országok háló- . 
és étkezőkocsi vállalatai min
den évben megrendezik a nem- j 
zetiközi gasztronómiai vetélke- J 
dót Szakács, cukrász és fel-| 
szolgáló szakmában mérik ösz-J 
sze felkészültségüket, illetve! 
mutatják be étkezési kultúrául 
jukat a résztvevő vállalatok 
csapatat Az Utasellátó Válla
latot az „Utasellátó Kupa” 
szakmai versenyében első he- ; 
lyezést elért szakmunkásai! 
képviselik. Ebben az évben 
Szófiában rendezik a nemzetei 

í közi gasztronómiai versenyt. A 
\ gasztronómiai napok a síneken, 
az utazóközönség előtt zajla
nak.. Bemutatják a baráti or
szágok ételkülönlegességeit 
vendéglátását gasztronómiát: 
szokásait

1978. március 21—26. között 
j Budapest—Miskolc— Nyíregy- ; 
háza útvonalon (a „Tokaj Ex- 
press” -en) a román társvállalat 
a CFR—ROMVARED által
üzemeltetett étkezők öcsi ja  köz
lekedett A román konyha jel
legzetes ételeit tálalták fel az 
utazóközönségnek. Ez idő alatt 
az Utasellátó Vállalat étkezői 
kocsija a román síneken öreg« 
hitette a magyar vendéglátás 
és a vállalat hírnevét A  ren
dezvények hozzájárultak a szoííj 
cialásta országok testvér vá llal 
latainak baráti együttműködői 
séhez, szakmai tapasztalatai! 
nak kicseréléséhez.

„Anyagosok! 
a Tatai úton i
— Szerény becslésem szerinl 

tizenöt év alatt mintegy har-j 
mincezer em ber építkezéséi 
támogattuk — mondja Hopp 
Béla, a budapesti igazgatóság, 
anyaggazdálkodási osztályál 
nak hatáskörébe tartozó értél 
kesítési csoport vezetője, a 
Tatai úti telepen. —• Feladói 
tünk a felesleges készletek (úji 
használt és hulladékanyagokjl 
értékesítése.

Hopp Béla elém rakja a  kért 
adatokat, kimutatásokat, jegy^ 
zokönyveket Látszik, hogy 
hozzászokott az alapos vizsgád 
latokhoz. Szóvá is teszem, bár 
nem vizsgálat céljából keres«] 
bem fe l

— Valóban így van. Az el
múlt évben volt részem sokfél 
le ellenőrzésben. Népi elleni 
őrzési vizsgálatot is tartottak, 
itt, majdnem két hónapig. Aki
kor tudtam meg, milyen előny* 
ha az ember mindig pontos a 
munkában. Sportoló voltam. A 
sport is, az önmagámmal 
szemben támasztott követeli 
mények is azt a szokást erősí
tették bennem, hogy ne tűri 
jem a pontatlanságot

A M ÁV-nái a  bontások, te« 
rületátalakí tások és egyék 
munkálatok tették szükségessé* 
ennek a csoportnak a  létrehcH 
zását Így jutottak a vasúié 
dolgozók — néha fillérekért 
használható építési anyaghau 
Természetesen mindig a szoM 
gálati utat és a  sorrendiségei 
betartva.

Idézet a telepen tartott vizs^, 
gálát jegyzőkönyvéből: „Meg
állapítottuk .hogy az értékem  
tési csoportnál az eladott, 
anyagokat helyes áron 
láztáic, az előírásoknak vrii.jfe
lelően adminisztrálták és 
anyagi előnyhöz nem juttattak§ 
senkit.”

— Nem éreztem én a vizsgálj 
latot tekintély rombolásnak —" 
mondja Hopp Béla —, de vol-| 
tak néhányan a vélt barátok] 
közül, akik összesúgtak a há- 
tam m ögött Mér csak futtáé i 
bán köszöntek. soM olva, hogy' 
„sohasem lehet tudni” . . .  Azá 
fontos, hogy továbbra is szív
ügyemnek tartom a vasutasok 
érdekeit

A legújabb utasítás szerint 
a használt selejtezett anyago
kat a  szolgálati helyek közvet* | 
lenül értékesítik. Ez egysze-1 
rűbib és könnyebb eljárás

Sz. SL
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HE LEGYEN SENKI KÖZÖNYÖS!

Rendkívüli 
a balesetek

intézkedések
csökkentésére

Munkavédelmi értekezlet a vezérigazgatóságon
A Vasút! Főosztály munka

ügyi és szociálpolitikai szak
osztálya április 1-én rendkí
vüli munkavédelmi értekez
letre hívta a vasútigazgatósá- 
gok igazgató-helyetteseit, az 
üzemek főmérnökeit és mun
kavédelmi vezetőit Részt vett 
a tanácskozáson Katona Fe
renc» a KPM szociálpolitikai 
osztályának vezetője és Lan
tom Géza, a KPM munkaügyi 
csoportjának vezetője is.

A vezetők felelőssége
A tanácskozást Gulyás Já

nos vezérigazgató-helyettes 
nyitotta meg. Elmondotta töb
bek között, hogy a SZOT il
letékesei az idén februárban 
rendkívüli munkavédelmi ak
tíva értekezleten elemezték az 
1877. évi baleseti helyzetet, 
valamint az év eleji halálos 
és tömeges balesetek okait, 
majd meghatározták a ten
nivalókat. A  MÁV és a Vas
utasok Szakszervezete szintén 
elvégezte a vizsgálatot és 
megállapította, hogy a halálos 
balesetek számának emelke
dése miatt rendkívüli, gyors 
intézkedésekre van szükség. 
Felhívta a figyelmet arra, 
hogy ne tekintsék csupán sző- 
lantoknak azt, hogy a gazda
sági vezető az első számú 
munkavédelmi őr. Ennek a 
gyakorlatban is érvényt kell 
szerezni.

Ezután Szemők Béla, a ve
zérigazgatóság munkaügyi- és 
szociálpolitikai szakosztályá
nak vezető helyettese szá
molt be részletesen az elmúlt 
évi és az idei baleseti hely
zetről.

— A  statisztikai adatok is
meretében megáll apí that j uk
— mondotta—, hogy munka- 
védelmi terveinket nem si
került teljes mértékben meg
valósítani. Igaz, hogy a M ÁV- 
nál tavaly 12-vel kevesebb 
volt az üzemi balesetek szá
ma, mint 1876-ban, de sajnos 
nyolccal több halálos baleset 
történt. Különösen a forgalmi, 
az építési és pályafenntartási, 
valamint a biztosítóberendezé
si s^ak'szplgálat területén tör
tént sok tragédia.

Tavaly 32 csonkulásos bal
eset történt, 19-el kevesebb a 
korábbi évinél. Tíz vasutas 
szenvedett súlyos következ
ményekkel járó (kar, láb el
vesztése) csonkulást. Az egy 
sérültre jutó kiesett munka
napok száma 1977-ben 30,18 
volt. A  tavalyi 33 halálos vé
gű balesetből a vasúti jármü
vek mozgatása során vesztette 
életét 26 dolgozó, a  meghal
tak több mint 25 százaléka 
egy-két éves vasúti gyakor
lattal rendelkező dolgozó volt.

Figyelmeztető tények
— Az üzemi balesetek több

sége — folytatta Szemők Béla

— az utasítás és az óvórend
szabályok megsértése, a  mun
ka biztonságos megszervezésé
nek hiánya miatt következett 
be. A  balesetek elemzése so
rán kiderült, hogy a munkát 
közvetlenül irányító Vezetők 
nem ellenőrizték a munkavé
delmi előírások betartását, el
néző magatartást tanúsítottak. 
Ez történt például Kisbér ál
lomáson is, ahol egy vonatkí
sérőt járműkapcsolás közben 
ért halálos baleset A  sérül
tek többsége lebecsülte a ve
szélyforrásokat is.

Hazánkban az elmúlt év
ben 440 halálos üzemi baleset 
volt, ebből 33 a vasútnál tör
tént. A  halálos baleseteknek 
ez csaknem nyolc százaléka, 
holott a vasútnál dolgozók 
száma nem éri el a három 
százalékát sem az összes fog
lalkoztatottaknak. Ez elgon
dolkoztató tény. Javulás csak 
akkor várható, ha a vezetők 
az eddiginél szigorúbban el
lenőrzik a munkavédelmi elő
írások betartását. Harcolni 
kell az olyan felfogás ellen is, 
hogy „engem azért fizetnek, 
hogy termeljek, kocsit rendez
zek, váltót állítsak, más en
gem nem érdekel”. Ha több a 
munka, még jobban kell 
ügyelni a dolgozók testi épsé
gére!

Sajnos a függetlenített mun
kavédelmi ügyintézőknek csak 
a fele rendelkezik felsőfokú 
munkavédelmi képesítéssel. 
Kevés közöttük a mérnök, fo
lyamatos továbbképzésük 
nincs megoldva. Kifogásolha
tó a csak termeléscentrikus 
szemlélet is. A  munkahelyi 
vezetők egy része eltűri a 
munkavédelmi előírások meg
szegését, sőt gyakran maguk 
is kezdeményezői ennek, mert 
csak a termelést tartják szem 
előtt. ‘'vn Viiv

Ellenőrzés a munkahelyeken
A  rendkívüli intézkedések 

egyike az, hogy április 20-ig 
minden igazgatóságon és a 
vezérigazgatóság közvetlen 
felügyelete alá tartozó szer
veknél rendkívüli vezetői ér
tekezleteken kell értékelni a 
munkavédelmi helyzetet és 
meg kell határozni a tenni
valókat. Utána hasonló jelle
gű értekezletet kell tartani a 
végrehajtó szolgálatnál, az 
üzemeknél és a főnökségek
nél a vezetők és a csoportve
zetők részére.

Áprilisban ás májusban szé
les körű munkavédelmi ellen
őrzésre kerül sor. A  munka- 
védelmi apparátusban dolgo
zók többet tartózkodjanak a 
munkaterületen és ne jelenté
sek irogatásával töltsék az 
időt. Ezt a gazdasági vezetők 
is ellenőrizzék.

Az értekezlet Gulyás Já
nos vezérigazgató-helyettes

zárszavával ért véget. Beje
lentette, hogy a MÁV — húsz 
európai ország kezdeményeze 
séhez kapcsolódva — április 
10. és 22. között nemzetközi 
munkavédelmi heteket rendez. 
Ez jó  alkalom lesz a' baleset
megelőző munka kiszélesítésé
re is.

Sz. F.

FERENCVÁROS, NAPJAINKBAN

Fénnyel szolgáló mécses, 
amely önmagát emészti

Állandóan csökken a vas
utasok létszáma. Képletesen 
szólva: a fénnyel szolgáló mé
cses önmagát emészti. Tavaly 
1100-zad volt kevesebb dolgo
zója a MÁV-nak, mint 1976- 
ban. Napjainkban pedig 2400- 
■¿mJ vagyunk kevesebben, mint 
hj. «-m últ évben.

— Sajnos, ilyen arányban 
fogynak nálunk is az emberek 
— mondja Bíró Lajos, Ferenc
város szakszervezeti bizottsá
gának titkára. — A  létszám
gondokon a más állomásokról

A L A G  Ú T É P Í T É S

Abaliget és Bökkösd között (a vasúti rekonstrukció ré
szeként) építik a 113 méter hosszú 2-es számú alagutat

(Laczkó Ildikó felvétele)

Nyugdíjban a főnök
„A  vezetőnek sohasem sza

bad elfelejteni a múltat, olyan 
szívvel kel j gondoskodnia az 
emberekről, mintha még min
dig a nyílt pólyán lenne. . . ”

Balogh Lajos, a szekszárdi 
pályafenntartási főnökség ve
zetője mondta ezeket a szava
kat most, amikor nyugdíjba 
ment 35 évi szolgálat után és 
elbúcsúzott munkatársaitól, a 
főnökség dolgozóitól« Balogh 
Lajos 22 éves korában lett pá
lyamunkás Szigietváron. Édes
apja kovács volt, akit nem 
egyszer szuronyos puskával kí
sértek végig a falun a csend
őrök, mert hitt egy eszmében, 
amiért akkor üldözés járt.

A felszabadulás évében  — 
25 évesen — belépett a Magyar 
Kommunista Pártba és nagy 
aktivitással kapcsolódott be a 
mozgalomba. Sok feladat várt • 
rá; pőrttitkárrá választották és 
három évig volt Szigetváron a 
vasutas szakszervezeti bizott
ság elnöke.

A  munka mellett éveken át 
tanult. A felszabadulás után 
felvették az első pécsi pálya
mesteri tanfolyamra, ahol a 
legjobb eredménnyel vizsgá

zott. Később a munkában el
ért eredményei alapján maga- 
sabb iskolára javasolták. Ba
logh Lajos nem okozott csaló
dást: mérnöki diplomát szer
zett a Budapesti Műszaki 
Egyetemen.

JJognár Károly la-  
r-J púnk régi, ta

polcai tudósítója. 
Nyugdíjasként is ak
tív közéleti ember, 
aki elismerésre mél
tóan fáradozik má
tokért, főként szü- 
kebb hazájában: Ta
polca város nyugati 
¿részében.

Nem tetszett neki 
Bem, hogy az utcák 
fasorai egyre foghí
jasabbak lettek az 

utóbbi években. 
Egyik-másik fát az 
időjárás vagy a kör
nyezeti ártalom pusz
tította ki, a többie
ket pedig a „ huligá
nok”, a meggondo
latlan fiatalok, gye
rekek.

Karcsi bácsi nem 
hagyta ennyiben a 
dolgot. Bekopogtatott 
a tanácshoz és egyéb 
szervekhez, míg be
szerezte a pótláshoz 
szükséges facsemeté-

Z y c d lííe íő L
két. Utána a vasuta
sok között szervezke
dett, bevonta a párt- 
és szakszervezeti bi
zottságot, az állo
más- és a vonalfő
nökséget. Aztán a 
megbeszélt időben el
kezdődött a faültetés.

A  férfiak ásták a 
gödröket, a lányok — 
köztük az újfelvéte
lesek tanfolyamának 
női hallgatói — vö
dörszám hordták a 
vizet, hogy minden 
elültetett csemetét, 
szakszerűen beisza- 
poljanak.

Kiderült azonban 
hamarosan, hogy a 

vízellátás nincs 
arányban a gyors 
munkával. Amíg a

benzinkút közelében 
dolgoztak, addig si
mán ment a dolog, 
meri a benzinkuta
sok nem sajnálták a 
vizet. Attól távolod
va a házakba kellett 
becsöngeini, de több
nyire zord elutasítás 
volt a válasz.

— Kicsi a konyha, 
Uem engedhettük sár
ral betaposni a kö
vezetei, a padlót — 
mondták.

— Az utcai öntöző- 
csapok hiánya egyéb
ként nagy bajjal jár
hatna egy esetleges 
tűzvész esetén — 
zsörtölődött Karcsi 
bácsi. — Meg aztán, 
hogyan lehet ilyen 
körülmények között 
majd parkosítani?

A  sopánkodás nem 
segített. Annál in
kább az Alkotmány 
utcai rendelő orvo
sa: dr. Zavaczky Ist
ván. Amint meghal
lotta a panaszt, 
nyomban a folyosó 
egyik mellékhelyisé
gébe sietett. Egy tol
dalék-gumicsövet il
lesztett a csapra, s 
mindjárt zavartalan 
lett a vízellátás.

A  társadalmi mun
kások 51 fát ültettek 
el. Közben a munkát 
irányító Bognár Kar
csi bácsi alaposan 
megfázott, mivel a 
vízhiány miatt szét
húzódott „mezőny”* 
ben sokat kellett sza
ladgálnia.

Betegségéből azon
ban a „növényked
velő”  Zavaczky dok
tor úr gyorsan ki
gyógyította . . .

Tizennyolc éve már annak, 
hogy a szekszárdi pályafenn
tartási főnökség élére került, 
ahol éveken át a vezető-m ér
nöki munkát is maga végezte. 
Szívvel-lélekkel dolgozott a 
vasútért. Munkája elismerése
ként több alkalommal kapott 
kiváló dolgozó és kiváló vas
utas kitüntetést. A  munka 
mellett mindig a család jelen
tette életének legfőbb tartal
mát. Feleségével hat gyerme
ket neveltek fel, megosztva 
ennek ezernyi örömét és gond
ját. S ma már az unokák je 
lentik számukra a legnagyobb 
öröm et. . .  (keszthelyi)

kirendelt dolgozók valame
lyest enyhítenek, bár jól tud
juk, hogy ez nem a legideáli
sabb megoldás.

Bizony, nem az, éspedig 
több okból. Először is: a vidé
ki állomásokon szintép fogy
tán van a munkáskéz. Ráadá
sul nyilvánvaló, hogy máshon
nan nem mindig a. legjobb, 
legtapasztaltabb vasutasokat 
rendelik Budapestre. Válogat
ni — amennyire lehet — még
is kell.

D icséret  
a helytállóknak

— Aki eljátssza a becsületét, 
feltételűül visszaküldjük oda, 
ahonnan jött — jegyzi meg az 
szb-titkár. —- Jóformán ez az 
egyetlén fegyelmezési eszkö
zünk, mivel a kirendeltek sem 
mozgalmi, sem munkajogi vo
natkozásban nem ide, hanem a 
honállomásukhoz tartoznak. . .

Egy másik oka a létszám 
csökkenésének, hogy már ta
vasz van. Az emberek a háztá
ji munkák miatt vonakodnak 
a kirendeléstől. Jelenleg száz
zal kevesebb „vendégmun
kásat foglalkoztatnak Ferenc
városban, mint egy évvel ez
előtt, vagyis 250—260-ról 150- 
re csökkent a  kirendeltek szá
m a

— Akik itt vannak, általá
ban dicséretesen dolgoznak — 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Dömötör László, az állomás 
gazdasági helyettesfőnöke. — 
Örülünk annak is, hogy sike
rült néhány, jól használható 
fiatalt felvenni.

Elzák a fiatalok igyekeznek 
követni az „öreg” vasutasok 
példáját

— Az öregek, vagyis a  fe
rencvárosi törzsgárda tagjai 
közé soroljuk az itteni viszo
nyokkal már megbarátkozott 
kirendelteket is. Közülük har- 
mincan-negyvenen már vagy 
Hz éve dolgoznak állomásunk- 
kon . . .H a  mód van rá, kitün
tetésre is felterjesztjük^óket. . .

Miközben a helyettesfőnök 
nagy elismeréssel beszél a 
munkában helytállókról, elin
dulunk a Gubacsi rendező irá
nyába Az úgynevezett A -vá- 
gány mentén haladunk, ahol 
hosszú tehervonat áll. Mellé, a 
B-vágányra egy másik vonat 
érkezik. A fiatal mozdonyve
zető — miután eleget tett a 
fénvielző parancsának — be
csukja a  vezérállás ablakát A 
szerelvény sorsára vár. Egye
lőre nincs szabad vágány a 
rendezőben. A sárga védősisa
kom kocsirendezők újabb fogá
sért kísérik a  tartalék m oz
donyt

Különös világ
Az  előző fogás kocsijai még 

gurulnak a dombról. Az ipar
vágányokon sarusok állnak les
ben nehéz vasszerszámaikliaí, 
a sarukkal. Két vékonydongá- 
jú  legény hosszú „speiszer” - 
ral unszolja további mozgásra 
az egyik lefogott kocsit Távo
labb kékszalagos tolatásvezető 
osztogatja a parancsokat:

— Kettő a gépen marad, az
zal összetol!

Társai értik jó l a mások szá
mára nem sokat mondó szava
kat

Hűvös tavaszi szél söpör vé
gig a kocsisorok között Külö
nös világ. Ha rövid időre 
csend támad, abban is valami 
várakozásteli szorongás buj
kál. Háromezer ember fél éle
te ez  & vasúti ,jnűhelykolosz-

Vasútépítés a Szovjetunióban
A  Szovjetunió gazdasági, 

földrajzi sajátosságai miatt a 
vasút ma is vezető szerepet 
játszik az ország közlekedésé
ben. 1978-ban 639 kilométer új 
vasútvonalat fektetnek le az 
országban.

Ebben az évben Is a Bajkál 
—Amur vasúti fővonal építése 
a legfontosabb. Az itt készülő 
létesítményekre 1978-ban sok
száz m illió rubelt fordítanak. 
Az építkezésen jelenleg közel 
90 ezer ember dolgozik.

A z idén fejezik be a To-

bolszk—Szurgút vasútvonal
utolsó, 313 kilométeres szaka
szát. Építik a Novoszergijevsz- 
kaja—Pugacsovszk vonalat is. 
A  290 kilométeres vasútvonal 
elkerüli Kujbisévet. Ukrajná
ban üzembe állítják a Dolinsz- 
kaja—Pomosnaja vonalat és 
hamarosan a Szahalin északi 
részén is átadják az Álba— 
Noglikj szakaszt.

1978-ban ezen kívül 3 ezer 
kilométer újonnan épülő, illet
ve régi vasútvonalat szerelnek 
fel önműködő térkő zbiztosítók- 
kaL

szus” . Huszonnégy óránként 
6000 vagon fut be Ferencvá
rosba és indul ismét más-más 
irányba. . .

Orrfacsaró szagok — gyárak, 
üzemek leheletei — jelzik, 
hogy megérkeztünk a Gubacsi 
rendezőbe.

Falusi Géza térfőnök irodá
ja  elárvult. A „gazda”  — mint 
mindenki — a téren, a „fedél6* 
zeten” van. A V I-os tartalék 
mozdony a kocsijavító mű
helyt szolgálja ki. A IV-és tar*> 
talék — a Nyugati-guritó 
munkáját segítve — egy cse
peli vonatot tesz ki indulóra. 
Az V-ös tartalék 25 fedett k o 
csit tol be a Vegyiművek ipar
telepére. A térfőnök is az 
egyik tolatócsapatnál serény
kedik: a Nyugati VI-os foga
dóról az 1867-es ele gyét húz
zák át a Kéleti-guritóra.

Mellettünk egy idős vasutas 
bajlódik a váltóval. EJmelgeti 
a súlykörtét, s  láthatóan nem 
tetszik neki valami.

— Akadozva csúszik a 
csúcssin a papucson — jelenti 
felettesének, aki aztán bemu
tatja a közelmúltban Kiváló 
dolgozó kitüntetésiben részesí
tett Molnár János váltókezelőt. 
Harminchat évi szolgálat van 
már mögötte.

— Ferencvárosban töltöttem  
életem nagy részét, egyébként 
Kálkápolnán van az otthonom
— mondja a kitüntetett. — 
Hetenként járók haza. Meg
szoktam ... A  gyerekek meg
nőttek, az asszonyt pedig v i
gasztalja a jó kereset. Valamit 
valamiért, nem igaz? Nem sok 
ember van a faluban, aki ha
zaviszi havonta a hat és fél ez
ret, mint é n . . .  Amióta elké
szült az új munkásszállás Fe
rencvárosban, még kevesebb 
okom van panaszra. . .

Am i pénzzel 
nem mérhető

A Keleti gurító tövében fel
épült 400 szem élyes,; m odem  
laktanyával többen is dicsek
szenek a Ferencvárosban dol
gozó vasutasok közül. A  bent
lakók 17 forint 50 fillérért na
ponta háromszor kapnak me
leg ételt. A  szolgálatiban le
vőknek — a személypályaud
varra és a  három rendezőbe — 
autóval viszik reggel, délben, 
este a  „menázsit”. A szállón 
emeletenként 2—2 hűtőszek
rény van, ám hamarosan — 
mivel megvan rá a pénz — 
minden szobában hűtőszek
rény lesz.

Beszélgetés közben, a  gurl- 
tóra kísért egyik fogás végéről 
Gyúró Lajos felhúzó lép elénk. 
Még egészen fiatal ember, aki- 
íiék Miskolc-Tiszai pályaudvar 

la  honállomása.
— Én már negyedszer va

gyok hosszabb-rövidebb időre 
kirendeltként Ferencvárosban
— szól, mintha büszkélkedne. 
Pedig bevallása szerint csak a 
jobb kereset miatt vállalja.

— Pénz beszél, kutya ugat
— mondja. — Luxusszálló, 
több forint. . .  mi kell más a 
fiatalnak? Huszonnyolc éves 
vagyok, egyelőre még nőtlen, 
8 hatezer forintot megkeres
ni nem egyszerű dolog . . .

Csakhamar kiderül, hogy 
Ferencvárost sokkal inkább a 
„vasutasszív” , semmint a borí
tékba kerülő fizetés mozgatja. 
Az áldozatvállalást ugyanis 
pénzben nem lehet mérni. így 
elkerülhetetlenül szó esik a 
szocialista múnkaversenyrőL .
. —. Nálunk, Gubacson a 
Steinmetz, a Felszabadulás és 
a Béke brigád versenyez a 
jobb eredményekért — magya
rázza a térfőnök. — A  legtöbb 
sikert eddig a Felszabadulás 
brigád érte el. Már évek óta 
ez a kollektíva vezet, de a má
sik két brigád sem sokban ma
rad el mögötte. Szécsi János 
tolatásvezető, aki a Felszaba
dulás brigádnak is vezetője, 
1970-ben kapta meg a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatát. 
Most a brigád is várományosa 
a legutóbbi értékelés alapján 
egy újabb kitüntetésnek. S Fe
rencváros kollektívái közül 
egyre többen részesülnek ma
gas elismerésben. . .

Gergely József

)
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JUBILEUMI ÉVFOLYAM 
A MÁV TISZTKÉPZŐN

Az idősebb korosztály nyomdokain halad az új nemzedék

Akit a mozdony füstje meg
csapott című rí portkönyvében 
m éltó emléket állított Moldo- 
va György a MÁV idősebb 
korosztályának a következő 
Borokkal:

Az ötven-hatvan év közötti 
vasutasok, akik még a háború 
előtt tanulták ki a vasutat, tel
jes szívvel kötődnek a munká
jukhoz. Az állomásfőnök, aki 
a pályaudvaron lakik, nem éb
red fel az egymáshoz csapódó 
ütközők dördülésére, de fel
riad, ha egy rosszul meghúzott 
csavarkapcsot hall az útátjáró 
kövéhez verődni. . .  Űjabb ha
sonló nemzedék nem jön utá
nuk. . .

A hagyományok 
szellemében
Szép megállapítás az író

tól — mondja Kun Dezső, az 
immár 90 éves MÁV Tisztkép
ző Intézet igazgatója — Igaz 
azonban az is, hogy az idézet 
utolsó mondata vitára késztet
te tanítványainkat, fiatal hall
gatóinkat. Ok uayanis eltökélt 
szándékkal kívánják őrizni a 
legjobb hagyományokat, külö
nösen azt, ami a  munka, a 
hivatás szertetét és a  szakmai 
tudás fokozását illeti.

A fiatal vasutasok — akik 
a Luther utcai épületben ta
nulnak, készülve a jövő fel
adataira — e hagyományok 
szellemében mondták k i: „ ju
bileumi évfolyam legyen az 
idei tanévi**

A z  kitézet alapítását őrző 
emléklap szerint: ,A vasúti 
tisztképző tanfolyam a Király 
utcai Geschwindt-féle házban 
levő ideiglenes helyiségben 
Baross Gábor közmunka- és 
közlekedésügyi miniszter áltál 
1887. szeptember hó 3-án nyit
tatott meg”. A  tanfolyamok 
végleges helye 1890-ben lett a 
VII. kerületi Luther u. 3. szám 
alatti épület, ahol jelenleg is 
tanulnak a jövő vasüti tisztjei.

Kilencven év hosszú idő egy 
intézmény életében, de ez is 
bizonysága annak, hogy élet
képes, a  fejlődéssel mindig lé
pést tartó intézet alakult k i
lenc évtizeddel ezelőtt.

— 'Évente mintegy kétezren 
fordulnák meg nálunk, hogy 
tanuljanak, képezzék magukat 
— mondja az igazgató. — Ez 
a szám természetesen nemcsak 
a nappali tagozatok hallgatóit 
foglalja magába, hanem azokat 
is, akiket különböző tanfolya- 
mbk keretében rendszeresen 
képezünk tovább. Jelenleg szó 
van arról, hogy változtassuk 
meg az intézet nevét, hangsú
lyozva benne a továbbképzést 
is, amelynek már szintén jó  
hagyományai vannak.

A kőoroszlán
A régmúltra jóform án csak 

a  lépcsóházbeli kőoroszlán 
em lékeztet Ezt megőrizte az 
utókor. Ha netán egy régi 
tisztképzős járná végig a ter
meket és a folyosókat, nagyon 
meglepődne. Az oktatást jelen
leg a  legmodernebb eszközök 
segítik.

— a  vasút sokat áldoz a 
tisztképzésre — mondja Török 
Béla személyzeti vezető. — 
Elég megemlíteni például, 
hogy a tanulmányi idő alatt a 
nappali tagozat hallgatói m eg. 
kapják az átlagkeresetüket. Az 
idén 350 fiatal fogja ismét ün
nepélyesen letenni az esküt. A 
fiatalokat egyébként a helyi 
igazgatóságok javasolják a 
tisztképzőre, majd végül is 
azokat vesszük fel, akik a fél
éves előképzés, feltételeinek 
m egfelelnek.. |

A  követelmények szinte év
től évre magasabbak’, hiszen 
mind nagyobb felelősség hárul

A  Luther utcai épület

a tisztekre, az intézetben kép
zett középvezetőkre.

A nevelést, a képzést a 
MÁV a legjobb elméleti és 
gyakorlati szakemberekre bíz
ta. A  „főfoglalkozású” tanárok 
száma nem sok — körülbelül 
10—12 —, viszont az intézetben 
rendszeresen oktató, előadó 
szakemberek összlétszáma 
százhúszra tehető.

— Van egy régi mondás: „az 
szóljon bele a dolgokba, aki 
ült már az asztalnak mind a 
négy oldalán” . A mi tanáraink 
pedig ültek — tréfálkozik az 
igazgató. Különben ő is volt 
hallgatója és oktatója az inté
zetnék, nem is szólva a vasút 
gyakorlati vezetésében betöl
tött korábbi tisztségeiről. En
nél fogva is hiteles megállapí
tásként fogadhatjuk el tőle, 
hogy a tisztképző intézet léte 
jogos, mert a megnövekedett 
feladatoknak, az iránta tá
masztott követelményeknek, a 
jövőben is képes eleget tenni.

S megtanulnak itt a jövő fia
tal tisztjei aktívan politizálni 
is. A  politizálás természetesen 
nem azonos az üres szólamok
kal, hiszen a politika „záloga” 
a tett. Vörösvári Ferenc, az in
tézet KISZ-szervezetének agit.- 
prop. titkára erről a követke
zőket mondja:

— Az elmúlt ősszel a tiszt
képzős fiatalok ötezer tonna 
áru átrakását végezték el Zá
honyban. Az ennek elismerése_ 
ként kapott vezérigazgatói di
cséret az igazgatói iroda falát 
díszíti. Ezenkívül árkot ástunk 
Budaörs és Törökbálint között 
a kábelhálózatnak. Az így ki
érdemelt munkabérből fedez
tük többek között a tárca fia
taljainak részvételével a közel
múltban rendezett találkozó 
költségeit. . .  A  . résztvevők 
persze — ha már megkeresték 
a mulatság árát — jót táncol
tak is . .  ♦

Tudjanak 
politizálni!

A z idei tanévben öt tagozat 
indult:, forgalmi., kereskedel
mi, gépészeti és vontatási,' épí
tési és pályafenntartási, vala
mint biztosítóberendezési ta
gozat. Ezenkívül a különféle 
szakákon havonta rendeznek 
előadásokat a levelezőknek. A 
színvonal-emelkedését jellem , 
zd többek között, hogy 1975 óta 
az itt létesített nyelvi tanszé
ken tanulnak meg évente két
százan különböző nyelveket, 
egyetemi tanároktól.

A  sportban elért eredménye
ket serlegek, kupák, díjak 
egész sora jelzi. A közlekedé
si tárca tisztképzőseinék idei 
lövészversenyét is a Luther 
utcai fiatalok nyerték. Mi több: 
két csapatukkal ők lettek az 
elsők. Most a májusi sportna
pokra készülnek. Ami pedig a 
szellemi tornákat illeti, ez is 
erősségük a MÁV Tisztképző 
Intézet fiataljainak. Csapatuk 
első lett a „K i tud többet a 
Szovjetunióról?”  szellemi ve
télkedő döntőjén. Jutalmul a 
közeljövőben utaznak Moszk
vába és Leningrádba a győz
tesek.

Az ott szerzett tapasztala
tok ugyancsak hozzájárulnak 
majd a jövő vasúti tisztjeit jel
lemző tudás gyarapításához. . .

Szalai Mária

„ ELÖL ZÁSZLÓK LOBOGVÁN . . .  **

Lebegő lo va sut 
a Kerepesi úttól Kőbányáig

Nyolc hónapig üzemelt —  A vasút teherszállító képességét igazolta :!j 

Emlékezés a reformkori kísérletekre

A  múlt század első évti
zedeiben — a reformkorban
— erőteljesen megindult a 
harc a nemzeti függetlensé
gért, nemcsak politikai, ha
nem gazdasági téren is. Hala
dó gondolkodású közgazdá
szaink tudták, hogy az ipar 
és a kereskedelem fejlesztésé
ben döntő tényező a közleke
dési hálózat kialakítása.

Egyes feltalálók olcsó vas
út építésén fáradoztak. Az 
angol Palmer ötletét fel
használva Bollinger bécsi 
mechanikus — az őt finanszí
rozó Bodmerral, a badená só
bánya igazgatójával közösen
— szabadalmaztatta „lebegő
vasút”  találmányát. Ez lénye
gében a drótkötélpályához ha
sonlított (M odellje a Közle
kedési Múzeumban látható.) A  
pálya oszlopokra erősített 
hosszgerendákból állt, ame
lyek széleire két sínszálat 
fektettek, és ezeken gördül
ték a lóvontatta kocsik. Ilyen 
rendszerű vonalat akartak 
Pesttől Szolnokig (!) építeni. 
Az ügyet József nádor támo
gatta, de elegendőnek tartotta, 
ha csupán Pest határától a 
kőbányai téglagyárig építik 
meg.

azonban a vonal fenntartása 
gazdaságtalannak bizonyult, 
ezért — 150 évvel ezelőtt — 
1828., március 20-án üzemelte-
tését megszüntették, és a lebe-
gŐvasutat lebontottak. Élet
képtelensége ellenére büsz
kén emlékezhetünk erre a kí
sérletre, mert a kudarc ismé
telt erőfeszítésre késztette azo
kat. akik a gazdasági élet 
fellendítésén fáradoztak.

Ezt követően hazánkban so
káig nem történt semmi a 
vasútépítés terén, de az előké
születekre irányuló erőfeszíté
sek dicséretesek. Ide sorolhat
juk az első magyar vasúti tör
vényt (az 1836. XXV. tör
vénycikk megalkotását),
amelyben a reformpártnak el
évülhetetlen érdemei voltak. • 

A vasútépítés következő ál
lomása a pozsony—nagyszom
bati lóvasút. Ez már talajra 
helyezett «talpfákon feküdt. A 
49,5 km -es vasútvonal létesí
tése 1839-től 1946-ig tartott. 
Gőzüzeművé 26 évvel ké
sőbb alakították á t

Közismert, hogy az első 
magyar qőzvontatású vasút 
Pest és Vác között 1846. jú
lius 15-én indult útjára. A

szeptember 1-én megnyflj 
pest—szolnoki vonalat tartl 
ják. Ezzel szemben a szojf 
nokit megelőzte a söpri 
katzelsdorfi vasút, amei 
1847. augusztus 20-án helyéi 
tek üzembe. Ezeket az e so H  
nyékét követően már gyocd 
san haladt a magyarorszf§ 
vasúthálózat építése.

szóig
'OM
elyéj

Cj tőrvény 
szellemében

azonban általában az 1847.

A már említett első vaj 
úti törvény létrejötte óta . »  
évtized telt eL Tíz évvel m  
előtt, 1968-ban jelent meg 1 
most is érvényes vasúti töw 
vény. Erre azért volit égétől 
szükség, mert a vasútra vonal 
közó jogszabályok jelentős M 
szét még a múlt század má 
sodik. vagy századunk els 
félében alkották, ezért 
túlnyomó része a kapái 
társadalmi rendszer sajáté 
gait tükrözte. Indokolttá vá 
tehát olyan jogszabály ■■ 
adása, amely beilleszke 
szocialista jogrendszer ünkhi 
és megfelel a vasút technika 
és gazdasági fejlődésének is.

Dr. Horváth Károm

Merész öllel
A vonal 1827. június 26-án 

nyílt meg, de már az első ra
kott kocsi súlya alatt eltörtek 
a keresztgerendák, mert az 
ezeket tartó oszlopokat nagy 
távolságra helyezték el egy
mástól. A  kijavítás után 
augusztus 20-án adták át is
mét a forgalomnak.

Az ünnepélyes eseményt a 
korabeli magyar sajtóból idéz
zük:

,/Szt. István napján délután 
5 óra tájban ment végre ózon 
nagy próba, mely a vasútnak 
alkalmas voltát a teherszállí
tásokra nézve igen szembetű
nő képpen megbizonyította. A 
nádor és díszes kísérete Kő
bányánál felszállt a kocsikra, 
a magyar színekkel ékesített 
két zászló elől lobogván... 
egy ló által huzatva megér
keztek a Kerepesi úthoz. Itt 
az urasságok leszáUván. 68
gramatérosök és '“közgyalogok 
egész tábori készülettel és 
68 töltéssel terhelve, felültek 
a négy kocsira, s így vissza a 
Kerepesi lineától 448 mázsa 
teherrel... húzattak.”

A  pálya 7,58 km hosszú volt. 
A  kocsik a kőfejtők és a tégla
gyárak termékeit fuvarozták a 
gyorsan terjeszkedő Pestre. 
Technikai fejletlensége miatt

Az Utasellátó Vállalat 
szakmunkás tanulóinak versenye

Az Utasellátó Vállalat min
den évben a  Keleti pályaud
var éttermében rendezi a má
sod- és harmadéves szakmun
kástanulók országos vetélke
dőjét. A  március 29-én, és 
30-án rendezett kétnapos ver
senyen 87 tanuló mérte össze 
elméleti és gyakorlati tudását 
a választott szakágakban. A  
zsűri tagjai a vendéglátóipari 
szakiskola tanárai voltak. A 
nyerteseknek járó okleveleket 
és jutalmakat Tóth László, a 
vállalat főigazgatója adta át.

A  másodéves szakácsok kfl 
zül 1. Blázer Miklós, Keld 
pályaudvar. A  cukrászok kö 
zül első Fendler Pál, Bék|j 
csaba. A  felszolgálók és a VII 
eladók versenyének győztese 
pedig Pándorfalvi Csilla, 
leti pályaudvar, illetve Tóti 
Erzsébet, Győr.

A  harmadévesek verseny! 
nek győztesei: Katona Pétéi 
Nyugati pályaudvar, (szakács) 
Szili Tibor, Keleti pályaudvaj 
(cukrász); S. Papp Lajos, Szőj 
nők (felszolgáló); Szekerdi Te 
réz, Győr, (VIP-eladó).

Elismerés a szervezésért
Hazafi Béla 1956 óta dolgo

zik a Budapesti Távközlési és 
Biztosítóberendezési Építési 
Főnökségen. A  vállalkozási fő
csoport előadója. Huszonkét 
éve foglalkozik társadalmi 
munkában a főnökség oktatási 
szervező munkájával. Huszon

egy különféle dicsérő öklevl 
és három Kiváló dolgozó jel 
vény tanúskodik arról, M  
társadalmi és szakvonali mu| 
káját elismerésre m éltó« 
végzi.

Adél egy csokorra való vi
rágot hozott a kertből. Gon
dosan megtisztította a sártól, 
újságpapírba csomagolta és 
elvitte a temetőbe. A sír — 
ahová a virágokat helyezi — 
öt lépésre van a kőfaltól és 
gyorsan megtalálja, mert ga
lambbal és nárcisszal díszített 
fehér márványkő nincs több a 
temetőben. Adél gyakran lo
csolja a virágokat, ha ott 
van, ezt sohasem mulasztja
eU ★

Kaszala Sándor:
• •

A Z  Ö Z V E G Y

A sírkövet a fia csináltatta. 
Adélnak vasúti tiszt a fia és 
Pesten él, néha meglátogatja 
őt a feleségével. A  sírkő na
gyon szép, fehér márványból 
faragták, a betűket pedig 
arannyal festették át.

Adél már készül a halálra, 
sírhelyét is pontosan kijelöl
te, hogy oda senkit se temes
senek, csak ő t . . .  A férje mel
lett fog nyugodni, ezt ő na
gyon jól tudja. Már a kőlapon 
is ott van a neve, alatta pe
dig születésének éve és egy 
kétjegyű szám: 19.. A hiány
zó számokat halála után pó
tolják majd; a fia gondoskodik 
róla, és a temetési költséget is 
rendezi. Később pedig minden 
évben egyszér elmegy majd 
a temetőbe. A  síron gyertyá
kat is gyú jt.. .

A  férje állomásfőnök volt; 
szenvedélyesen szerette a vas
utat és a virágokat. Otthon, a 
szépen gondozott rózsákért 
közepén elkészítette egy igazi 
vasút szabályosan működő 
makettjét. Gombnyomásra 
indultak a vonatok, villogtak 
a jelzők, sorompók nyíltak és 
zárultak.

Nyugdíjba vonulása után 
már csak ennek élt. Nap
hosszat elüldögélt a kertben, 
az öreg diófa alatt, és távol
ból irányította a kisvasúi for
galmát. Ügy játszadozott/ mint 
egy gyerek. Adél mellette ült 
a pádon és kézimunkázott. 
Órákig ültek így egymás mel
lett, hangtalanul — teljes bé
kességben.

Adélnak gyakran eszébe jut 
ez a kép.

★
Az esti szürkületben sokat 

sétál a keresztek között, bön
gészi a feliratokat, és gyönyör
ködik a rózsákban. Adél a 
sírásóval is találkozik néha,

és ilyenkor váltanak pár 
mondatot A sírásó mindig 
előre köszön neki, és tapinta
tosan megkérdezi, hogy el
adó-e már a kisvasút? A  fiá
nak akarja, de Adél asszony 
hajthatatlan.

Télen a temető dérütött ró
zsái a szobája ablakán csil
logó jégvirágokhoz hasonlí
tanak. Ezt ő mondta egyszer 
Lenkének, a szomszédasszony
nak, miközben a kert zúzma- 
rás gyümölcsfáit szemlélte. 
Ilyenkor otthon ül, és legtöbb
ször a pici vasúti kocsikat 
nézegeti. Eszébe jut az utolsó 
őszi délután, amikor férje 
harmincöt éves vasúti jubileu
mát ünnepelték otthon, ket
tesben. Ennek a napnak az 
emlékére férje ismét magára 
öltötte a vasúti egyenruhát. 
Felrakta a kitüntetéseit is, 
aztán a langyos, kora dél
utáni fényben kisétáltak a 
kertbe, a vén diófa alá. Sán
dor — egy kis nosztalgiával a 
szivében — megnyomta a kis
vasút indítógombját, és az

őszi nap cirógató fényében, 
mint varázsütésre — elindul
tak a pici vagonok. Ezt a pil
lanatot sohasem felejti el. Az 
a csodálatos, ráncokkal ba
rázdált arc, áttetsző, kielégült 
mosolyával — ahogy a múlt
ba nézett — olyan volt, mint 
egy lenyűgöző festmény. Adél 
elmerült, feloldódott ebben a 
mosolyban, s szinte észre sem 
vette, hogy a ráncok kisimul
tak, és a tágra nyílt szemek 
mereven nézik a hatalmas, 
őszi napot. Csak néhány perc 
múlva tudta meg — amikor 
feje oldalra billent — hogy ez 
a megbékélt, földöntúli derű 
maga a halál...

Az asszony továbbra is gon
dozza a kertet, és taláji észre 
sem veszi, hogy már őszül a 
haja. Éjszakánként álmodni 
szokott. Egyre többet álmodik 
a kisvasúiról, amely árván 
maradt ott, a rózsák között. 
Almában mindig az öreg dió
fa alatt ül, kézimunkája fölé 
hajolva, előtte pedig szaladnak 
a vonatok, villognak a jelzők, 
sorompók nyílnak és zárulnak. 
„Elindultak, megint elindul- 
t o k . . . ”  motyogja ilyenkor, és 
úgy érzi, nincs egyedül. . .

A főnökség szerteágaz 
munkaterületei és a létszám 
hiány az oktatási munkában 
sok gondot okoz. Előfordul 
már, hogy az új felvételesei 
kétszerese lépett ki, közötti 
sokan olyanok, akik tanj f l  
sáért a főnökség sokat téti 
Vagy száz dolgozó általa# 
iskolai végzettsége még a  
nyos. A tanulás érdekében |€ 
világosító munkát folytatna! 
és rendszeresen megszervtm 
a kihelyezett általános isiSaH 
tagozatot is. Jelenleg t i »  
nyolcán ismerkednek a tan 
anyaggal. A gimnázium és 
szakközépiskola k ü lö ftj» 
osztályaiba huszonnyolcán jáí| 
nak.

Hazafi Béla fontos feladatéi 
nak tekinti az oktatás szervi 
zését. Módszerei közé tartóz! 
az órák gyakori látogatja 
Gyakran beül a padba a ta{ 
nulók közé és bátorítja őket; 
növeli önbizalmukat. Nem rifc 
ka az sem, hogy a házi föl
adatokat közösen oldják meg 
Jó kapcsolata van a pedagógfi 
sokkal, a munkahelyi vezetőfejj 
kel is. Ha baj van a számtan* 
nal, vagy nem jól sikerül egjl 
egy felelet, akkor maga is be
kapcsolódik a korrepetálás#! 
Sokszor már késő este -«jH 
amikor haza megy családjog 
körébe.

önfeláldozó, lelkiismereti^ 
munkáját nemrég „A Szódíf 
lista K u ltú r á é r tkitüntetéssel 
ismerték e l . . .

(Pálinkás)
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Szovjet közreműködéssel

Szakosítják a közlekedést Bulgáriában
¡ ¡ i  1 t S?*8F\S

Ilyen korszerű dízelmozdonyok vontatják a szerelvényeket 
Bulgária több vasútvonalán

Nem régem fejezte be mun
káját Szófiában, a Bulgária és 
a Szovjetunió ¡közös munka- 
csoportja, amely kidolgozta a 
szállítás részleteit, a közlekedés 
szakosításának fő irányát Az 
okmányokat Bulgária szélűi- 
tásügyi minisztere, Vaszil Pa- 
nov és a Szovjetunió állami 
tervbázottságának elnökhelyet
tese, Viktor Birjukov irta 
alá.

Bulgária és a Szovjetunió 
közötti szállítási ¡kapcsolatok 
továbbá fejlődését jéUbemzi a 
BokoüdaM integráció, a két or
szág vízi száll,liításÁTiaik és kikö
tőinek területén. Növekedett 
a külkereskedelmi áruforga
lom a Szovjetunióval, amely 
a behozatal és kivitel összvo- 
lumemének 80 százalékát te
szi ki. Ennek nagy részét ten
geri és folyami úton szállítják 
majd.

Bulgáriában egységes szélűi- sárnak sikere. Az integrálás k i- lás alapvető dokumentumai - 
tásd technológiát alkalmaznak, szélesítése, az új módozatok znak aláírása a szállítás és a 
tökéletesítik a konténereket, alkalmazása révén a bolgár és közlekedés területén Bulgária 
közös szátlitóvállatotokat léte-  a szovjet dolgozó kollektívák és a Szovjetunió közötti ba- 
títenék, továbbá részt vesznek és szakemberek kezdeménye- rártság és együttműködés újabb 
az automatizált irányítási zőkészségéből született bizonyítéka.
rendszerek tervezésében. Nagy A  szakosítás és a kooperá- Iván Zahariev
figyelmet fordítanak a tenge
ri toűóhajók üzemeltetéséinek 
bevezetésére. Tovább fejlődik 
és szakosodik a hajópark. Az 
áruk fogadása érdekében a ki
kötőkhöz villamosított vasút
vonalakat építenek.

A  két ország tengeri gazda
ságának integrációjában fon
tos momentum lesz a közös 
szervezetek és társaságok ki
alakítása. Az lesz a feladatuk, 
begy hozzájáruljanak a hajó
park és a kikötők hatékonyabb 
Üzemeltetéséhez.

A  Szófiában aláirt okmá
nyokban nagy feladatok meg
valósítását határozták meg.
Különösen a tengerészek és a 
Itikötőmimikásak hozzáértésé
től függ a két ország szállttá-

Tinda, a BAM fővárosa
Gyarapodó társadalmi javak az őrök fagy birodalmában

Hónapok helyett 
tizennyolc nap

Március 3-án — mint arról 
lapunkban is hírt adtunk — 
baleset történt Miskolc-Tiszai 
pályaudvaron. Összeütközött a 
Hidasnémetiből Miskolcra be
haladó 1527-es számú személy- 
vonat a tárolóvágányra kitoló 
4439-es számú szerelvénnyel.

Amikor a vontatási főnök
séghez bevontatták az 1527-est 
továbbító 62 251-es dízel-

AZ QRYOS TANACSAI

Hogyan tároljuk az élelmiszereket?
Azokat a megbetegedéseket, ményeket és hidegkonyhai 

amelyeket a nem m egfelelő termékeket leghelyesebb a 
hygiénés körülmények között háztartásban azonnal felhasz- 
tárolt vagy készített élelm i- nálni. Hűtőszekrényben is 
szerekbe kerülő és elszaporo- legfeljebb egy napig tároüha- 
dó baktériumok, illetve ezek tók.
mérgező anyagcsere termékei A  különböző mélyhűtött ké- 
(toxinjai) idéznek élő; étel
mérgezéseknek nevezzük.

szítmények szabályos tárolási 
hőmérséklete mínusz 20 Cel- 

. w ii sius fok körül van. Ebből kö-
vetkezik, hogy a plusz 2. tódnbözteta ta é t e l fe d z é s e -  lusz^  Celsius loto£  hűtű- 

fc^, amelyek úgy keletk ezek , romláa veszélye

szennyeződnek. rolhatók. Ezeket az élelmisze-
__ __ reket tehát lehetőleg a vá-

Meleg időben az élelmisze-  sáriás napján készítsük és lő
rék, főleg a húskészítmények gyasszuk eL 
Wkr<m elszlneződnek. Ez ^  ételék hűtőszekrényben 
gyan jel, amely a fogyasztót történő tájolásával kapcsolat- 
óvatosságra kéU, hogy intse. soqc a téves elképzelés.
A készételeknél a romlás ^  legveszélyesebb az a hie- 
rnegá 11 apítása^ sokkal _nehe- ^ lem , hogy a hűtőszekrény- 
Mbb. Ajánlatos az ételt io - ¡}en a különböző élelmiszerek 
gyasztás előtt 40—50 Celsius korlátlan ideig tárolhatók.
örfera felmelegíteni és_naeg- A  hűtési hőmérséklet általá-
kostolni. Ezen a hőmérsékle- bon plusz 2, plusz % Celsius 
ken vehető észre leginkább az fak körül van. Ezen a hő„ 
tz és szagelváltozás. mérsékleten azonban az élel-

A kevés vizet tartalmazó miszerekben levő baktériu- 
készítmények, a különböző mok nem pusztulnák el, leg- 
töltelékáruk (szárazkolbász, feljebb lassabban szaporod- 
téliezalámi) a legtartósabbak. nak. A  készételeket lehetőleg 
özeket nem szabad hűtőszek- még hűtőszekrényben se tá- 
rényben tárolni, mert ott roljuk 24 óránál tovább. 
Könnyebben romlanak, mint a A belsőségek (máj, vese, 
száraz, szellő® helyen. A gyor- velő stb.), továbbá a főtt 
ián romló húskészítményeket tészta és a különböző gombás 
[párizsi, felvágottak) szeletel- ételek annyira romlékonyak, 
|ük fel, és szorosan zárjuk hogy főzés után célszerű 
egymáshoz, majd hűtőszek- azonnal fogyasztani, 
tényben tároljuk. Felbontott Érdemes megjegyezni azt is, 
könzérveket — különösen hogy a hűtőszekrényben zöld- 
halkonzervet —- ne tegyünk ségféléket ne tároljunk. A 
hűtőszekrénybe, mert gyorsan rajtuk levő kórokozó bakté- 
romlanak. riumok elszaporodhatnak és

A leveseknek, főtt tészták- belekerülhetnek az ételekbe, 
lak, krémeknek legtöbezör Helytelen az a tárolási mód, 
jem színük, sem szaguk nem anJf^°r ,a t“ z{ie^r
Változik még. Különösen S0T Í® ^ ?élS ?s foku ? ’
Ügyelni kell arra, hogy az íze- tartják. Ezen a hő-
jf tőanyagot (mézet, diót, lek- mérsékleten ugyanis a bakié
iért) a főtt tésztákra csak riumok ^elszaporodása meg- 
Közvetleníil fogyasztás előtt gyorsul. Ha a készétel tórolá- 
tervük rá. sót semmiképpen sem lehet

7 , _ , , elkerülni, akkor azt tegyük
Melegben gyorsan romlanak tlszta fé n y b e , fedjük le és 

i tej- és tejtermékek, »áto- helyezzük a lakás leghüvö- 
I «» “  l°zé* ,né/ fcü feszített se^  hel ére. Fogyasztás előtt 
különböze krémek Ezek mindig forraljuk £el az ételt, 
ugyams magas fehérje- fe  cu- mert így ^  elszaporodott bak- 
kortartalmuk miatt, kedvez- térium*^  elpusztulnak, 
nek a baktériumok elszaporo- H

a  kedvelt félkészít- Dr. Bogdány Barna

mozdonyt, az utazó személyzet 
körében az a vélemény ala
kult ki, hogy pár hónapig is
mét nélkülözni kell egy moz
donyt. Egy mozdony felújítása 
ugyanis a járműjavítóban ál
talában 5—6 hónapot vesz 
igénybe.

A vontatási főnökség veze
tői és a dízelműhely dolgozói 
úgy döntöttek, hogy a balese- 
tes mozdonyt nem küldik az 
Északi járműjavítóba, hanem 
a Tanácsköztársaság 59. évfor
dulója tiszteletére maguk ja
vítják ki.

A vállalást tett követte. 
Szabó Barna művezető és 
Czeglédi Sándor csoportvezető 
irányításával mégkezdődött a 
munka. Ebben kiemelkedő tel
jesítményt nyújtott a dízel
mozdonyszín Vörös Csillag, 
Dózsa György és Jedlik Ányos 
szocialista brigádja.

A  62 251-es mozdony már
cius 21-én ismét üzemképes 
lett. Czimma János, az igazga
tóság vontatási osztályának 
vezetője a közelmúltban mon
dott köszönetét a dízelműhely 
dolgozóinak és a javításban 
részt vett vasutasokat megju
talmazta.

Évente mintegy 20 város — megteremtse a lakosság számá- 
ez a szovjet városépítés jelen- ra a társadalmi javak magas 
légi üteme. Különösen ültén- színvonalát, 
zlv KE a folyamat az Uraitól Milyennek látja VoleriJ 
keletre, ahol 12 m illió négyzet- Grassenkoy Tinda főépítésveze- 
küométemyi területen a társa- tóje a város közeli jövőjét?
dalmi-gazdasági építés komp
lex programja valósul meg. 
Olyan óriási területekről van 
szó, ahol különböző és bonyo
lult természeti-éghajlati vi
szonyok uralkodnak. Itt a vá
rosépítés hihetetlenül költséges 
sokkal inkább, mint a Szovjet
unió európai részén. Kiszámí
tották például, hogy ebben a 
környezetben egy-egy ember 
letelepedése az államnak 11—18 
ezer rubelba (mintegy 15—24 
ezer dollárba) kerül.

A  város a térképén
még nem található

Vajon nem fékezi-e ez a nagy 
költség a szociális program fej-

— A  város a mikronegyedek 
elve szerint fog fejlődni. Szá
muk összesen 40 lesz. Egyesek 
már megkezdték kialakulásu
kat, például a 30 hektár terüle
ti központi negyed. FŐ eleme 
az Úttörő körút lesz.- Széles 
szalagja megkerüli az ezen a 
területen uralkodó kialudt vul
kánt. A  körúton arccal a folyó 
felé sorakoznak: a Művelődési 
Palota, a filmszínházak, a ke
reskedelmi központ, a több- 
emeletes szálloda. Ide épülnek 
majd a BAM-igazgatóság több- 
emeletes épületei, s a főposta 
épülete. Hangsúlyozni szeret
ném: a városnak csaknem vala
mennyi kerületét többemeletes 
házakkal akarjuk beépíteni. Ez 

lődését? És nem tükröződik-e a sok okból kifolyólag célszerű, 
lakosság reáljövedelmén pél- de elsősorban csökkenti a hő- 
dául úgy, hogy magasabb a la- vezetékek fektetésével kapcso
ké sok, az ipar- és élelmiszer- latos kiadásokat, amelyek igen 
cikkek ára, a szolgáltatások dí- nagyok az örök fagy birodal- 
ja? mában.

A  fiatal szibériai város, Tin- Ám, a gazdasági célszerűség 
da példájával válaszolunk erre nem mindig a fő  érv abban a 
a kérdésre. Tinda az ország ke- vitában, hogy mit és hol kell 
leld részében épülő Bajkál— építeni. Ha a lakosság szükség- 
Amúr vasútvonal (BAM) „fő - létéiről, igényeiről van szó, a 
városa” . A  térképen egyelőre gazdasági előnnyel kapcsolatos 
nem található ilyen nevű város, elképzelések gyakran háttérbe 
Van egy Tindinszkij nevű tele- szorulnak. Például a többemé- 
pülés, amelyben az 1971. évi letes épületek mellett családi
adatok szerint mintegy 3 ezren 
laktak. Főleg földszintes fahá
zakban. Ma Tinda lakosainak 
száma megközelíti a 70 ezret.

Az új elágazás, amely össze
köti a várost a Transzszibériai 
vasútvonallal és az épülő baj
kál—amúri vasútvonallal,
mintegy „zöld-utat” jelez a te
lepülés fejlődésének. Miután 
Tinda egyik központja lett a 
BAM-anyiag, berendezés és 
gépellátásának és két évvel ez
előtt városi rangra emelkedett,

házak is épülnek. Éz nagyon 
drága (az egy lakosra eső ma
gas műszaki kommunikációs 
költségek miatt), de mivel van
nak olyanok, akik ilyen házak
ban kíyának lakni, nem fukar
kodunk a pénzzel és ma is, és a 
jövőben is építünk családi há
zakat

Hogyan él 
a Grigorjev család?

Egyáltalán nem a gazdaságikezdett roham c^n Wépülnr s ontok vezéreinek ben- 
Gyakorlatilag minden építő- -u i™  — » --------
anyagot és műszaki berende
zést, ide kellett szállítani. Ez

nőnket akkor sem,, amikor a 
kulturális és szolgáltatóipari 
létesítmények, parkok, iskolák,megdrágította az építkezést, de ővodák &  bölcs6déki fcórházak 

mitsem változtatott a tervbe építését tervezzük. Az a óé
veit szociális program megva- lünk, hogy a legkedvezőbb szo-
lósításán.

Erőteljesen épül 
a városközpont

elmúlt ötéves IdőszakAz 
alatt
többemeletes lakóház, szolgál
tatóipar! vállalat, iskola, kór
ház, klub és filmszínház, óvoda

ciális viszonyokat teremtsük 
meg azok számára, akik a 
BAM-építkezés tindai felvonu
lási területére érkeznek.

— Milyen körülmények kö
zött élnek jelenleg a vasútvo-
nal építői? Erre a kérdésre egy a  városban többtucat ..... . , . .többemeletes lakóház egyik la
kásában kaptam választ. Ebben 
a lakásban a Grigorjev család 
lakik: Szergej és Galina, Ólja és 

és bölcsőde épült. A város fe j- Szása nevű gyermekeivel. Né- 
lődése tehát arra irányult, hogy hány szót a lakásról: lakóterü

lete 40 négyzetméter. (A  Szov
jetunióban a konyha, előszoba? 
fürdőszoba, WC és a mellékhe
lyiségek területe, vagyis csak
nem 15—20 négyzetméter nem 
számit bele a lakóterületbe és 
nem kell érte lakbért fizetni.)

A  házban van meleg- és hi
degvízszolgáltatás, központi fű
tés, gáz- és vülanyszolgáltatás* 
szemétvezeték, felvonó. A  szo
bák és az előszobák falai ki 
vannak tapétázva, amelyeknek 
színe mindig a megvilágítással 
szinkronizál. A mennyezet sok
kal magasabb, mint Oroszor
szág középső övezetének laká
saiban. Az ablakok nem dup
lák, hanem triplák. A  beépített 
bútor nyersfaszínű, vízhatlan 
műanyagborítású. A  lakás be
rendezése a család érdeklődé
si köréről tanúskodik: modern 
bútorok, szőnyegek, televízió, 
nagyon sok könyv.

Megfigyeléseimet szeretném, 
Galinának, a lakás háziasszo
nyának elbeszélésével kiegészí
teni:

— Ügy élünk, mint mások. 
Férjem buldózerkezelő. Kere
sete a távolsági pótlékkal 
együtt havonta átlagosan 650 
rubel. Az én keresetem 250 ru
bel (Galina bérelszámoló az 
építkezésen). Ólja az első osz
tályba jár. Szása pedig óvodá
ba. A z iskola és az óvoda itt 
van a házunk közelében, ami 
nagyon kényelmes a számunk
ra.

Havonta 15—20 rubelt
költenek lakbérre

— Mennyibe került nekünk
a lakás? — folytatta —. Mint 
mindenki mi is ingyen kaptuk. 
A lakbér és a kommunális szol
gáltatások dija havonta átlago
san 15—20 rubel. Hogy sokat 
köl tünk-e táplálkozásra?
Mindent megengedhetünk ma
gunknak, de hiszen az ember 
úgy sem tud többet megenni, 
mint annyira jólesik. Ha fi
gyelembe vesszük, hogy az élel
miszerek . ára gyakorlatilag 
ugyanannyi, mint Moszkvában, 
az' én keresetem teljesen ele
gendő ahhoz, hogy kifizessük a 
lakbért, az óvodai szolgáltatá
si díjat és biztosítsuk belőle a 
család egész havi élelmezését. 
De ha még az összes többi «ki
adásainkat is hozzáadjuk eh
hez, még akkor is szép össze
get tehetünk félre. A pénzt ta
karékban tartjuk. így pár év 
alatt jelentős összeg gyűlt ösz- 
sze, amelynek egy részéből ko
csit szeretnénk venni, a másik
ból pedig befizetnénk egy kül
földi útra.

Vlagyimir Szinyedubszlj 
APN

Ha szerda, akkor az hétfő
A bonyodalmaik 

utolsó keddjén
március 
kezdőd

tek, vagyis húsvét után, mi- 
koris a hét első munkanapja 
a hét második napjára esett 
(vagy ha úgy tetszik, harma
dikra, hiszen nem is oly rég a 
naptárszerkesztők — ki tudja, 
milyen meggondolásból — 
vasárnappal kezdték a hetet, 
talán ekként kívánván bizo
nyítani, hogy ők materialis
ták). Égy szó mint száz: azon 
töprengtem az üzemi étkezdé
ben, hogy a „ fapados menüre” 
szóló jegynek melyik szelvé
nyét tépjem le, amikor Klá
rika — a kedves tálalólány — 
e szavakkal világosított fel.

— Kedden a keddi szel
vényt adjuk át, nem?

— D e .. .  — rebegtem nem 
túl nagy meggyőződéssel.

— És miért a keddit, miért 
nem a hétfőit?

— Mert kedden ugyebár 
kedd van. . .

— Ezért, de nemcsak ezért. 
Hanem hogy vasárnap, amely 
szombat lesz, átadhassuk a 
hétfői jegyet.

Ezt követően emelt fővel, 
jóízűen faltam be a jobb he
lyeken serpenyős burgonyának 
nevezett paprikás krumplit.

Aztán eljött április első 
hete. Április: bolond hónap, 
méltán mondják. Az első 
munkahét úgy kezdődött, 
hogy szerda. És lévén e hé

ten szabad szombatunk, úgy 
végződött, hogy péntek. Ez 
már a kánaánl — mondották 
egyesek lelkesen (feledékeny 
módon nem gondolva a forga
lomban részt vevőkre, akik
nek édesmindegy, hogy vasár- 
nap-e, vagy csütörtök: ekkor
is, akkor is szolgálatban van
nak), s azt is megindokolták, 
miért oly fönséges eme álla
pot. Mert ugye, az ember a 
hét első munkanapján még 
csak kipiheni az ünnep' fára
dalmait (s ez az első nap nem 
a munka lázában telik el), a 
második naptól kezdve dolgo
zik, az utolsón viszont már a 
közelgő hétvége Örömeire 
gondol. Mely naptól mely na
pig tartott tehát április elején 
a munkakedv? A második nap 
reggelétől az utolsóelőtti mű
szakzárásig, vagyis csütörtök
től csütörtökig. Egynapos 
munkahét! Ennél ideálisabbat 
még az utópisták sem képzel
hettek el. Aztán jön még a 
május is — szép hó, jó  hó, a 
szerelem hava —, amely a 
munka szempontjából ismét 
úgy kezdődik majd, hogy 
kedd, mivelhogy hétfőn an
nak rendje-módja szerint, a 
munkát ünnepeljük.
. Hol vagyunk már a hajdani 

háromszor nyolcas harcaitól, 
mikoris azért küzdöttek nagy
apáink, hogy ne kelljen lá
tástól vakulásig a gépek mel
lett állni. Az elmúlt évtize

dekben odáig is eljutottunk, 
hogy nem mi állunk, hanem a 
gép — anyaghiány (szerszám
hiány, műszaki tervhiány, 
munkaerőhiány; a nem kívánt 
rész törlendő) miatt, mi pedig 
a gép mellett ülünk és ke
resztrejtvényt fejtünk (Fra- 
di-meccsről vitatkozunk, tíz
óraizunk, tizenegyóraizunk, 
targoncát toló, ifjú segéd
munkás lánynak kurizálunk; a 
nem kívánt rész törlendő).

Igaztalanok lennénk, ha el
hallgatnánk: persze ma is van
nak nyomasztó gondjaink. 
Még kény ér gondjaink is van
nak — és ez kiváltképp az 
ilyen több napos ünnepek tá
ján érzékelhető. Mivelhogy 
ilyenkor gyakorta több napos 
a kenyér, s nem olyan om
lós, ropogós, illatos, mint 
amilyen akkortájt volt, ami
kor milliók egyáltalán nem 
juthattak kenyérhez (olykor 
még akkor sem, ha története
sen kenyérkeresők voltak). De 
hát ismétlem: nemcsak ke
nyérgondjaink vannak. Pél
dául Mátrai kollégám amiatt 
panaszkodik, hogy még nem 
érkezett meg a Merkúrtól a 
kiutalás egy Lada 1300-asrá, 
pedig most lenne megfelelő 
vevője a kiérdemesült Tra
bantra. Tátrai kollégám azért 
van nagy-nagy gondban, mert 
a már csaknem kész hétvégi 
házába nem talál olyan szí

nű és mintájú tapétát, mint 
amilyen Fátrainak van (aki 
mindezt egy francia maga-  
zinból ollózta ki.) De Fát- 
rai is elégedetlen és dühének 
heve az egekbe csap: képzel
jék el, nem kapott már he
lyet arra az IBUSZ-utazásra, 
amelynek szerencsés résztve
vői tíz nap alatt Franciaor
szágba, Olaszországba, és 
Spanyolországba is ellátogat
hatnak. Drávái gondja-bosz-  
szúsága még ennél is nagyobb: 
ő ugyan a szerencsés utazók 
közé tartozik, de légkondicio
nált hotelszobájának ablaka 
nem a tenger felé néz majd, 
ráadásul a tenger több mint 
300 méterre van a Riviérán 
levő szálloda bejáratától.

Itt van hát már a kánaán? 
Nézőpont dolga — kinek mi 
a kánaán. Annyi bizonyos, 
hogy ama nap előtt néhány 
héttel, amelyről akkor még nem 
tudtuk, hogy minden április
ban ünnep lesz, úgy véltem: 
kánaán lesz a javából, ha az 
életben még egyszer ehetek 
zsíros kenyeret hagymával és 
ihatok hozzá valódi — és nem 
plántál — teát cukorral. Az
tán ama áprilist követően 
ehettem zsíros kenyeret is, és 
ihattam teát cukorral. . .  és 
felsóhajtottam: hej, ha még 
egyszer az életben vajas ke
nyeret ehetnék sonkával és 
cukros teát ihatnék citrom
mal I

S most azon gondolkozom: 
elérhető-e egyáltalán a kána
án?

F. T.
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Négy csapatban 
száz labdarúgó

A  ferencvárosi vasutas sport
kör Irányítói remélik, hogy a 
Budapest III.; osztályban sze
replő labdarúgócsapat megis
métli tavalyi teljesítményét és 
a tizenhatos mezőnyben ismét 
előkelő helyen végez. Június 
második feléig sokat kell tenni 
ezért, de Tihanyi József edző 
és segítőtársa Kimmel Gyula, a 
második csapat mestere, biza
kodóak. Remélik, hogy tavasz- 
szal összeszedi magát a gárda. 
/Nagy szükség van erre, hiszen 
jelenleg a középmezőnyben fe
dezhetjük fel a Ferencvárosi 
Vasutas nevét

—  A  távlati cél: fél jutni a 
Budapest 1. osztályba —  szö
gezi le Polócz Ferenc ügyve
zető elnök. —  Ott kezdődik a 
színvonal. .  •

No, persze, lehet szép dolgo
kat produkálni a harmadik 
osztályban is. A legszebb em
lék: 1974-ben csak nehezen 
nyert a későbbi MNK-győztes 
és Kupagyőztesek Európa Ku
pája ezüstérmes Fradi, a Köny
ves Kálmán körúton. A nép
szerű zöld-fehér gárda már 
ekkortájt kezdett felfigyelni a 
gyorslábú jobbszélsőre, Kékesi 
Rezsőre, akit két évre átiga
zolt Igaz, a játékos azóta már 
Dorogon rúgja a labdát..,*

Gyógyírt jelent a „nagyok” 
mérsékelt szereplésére az ifjú
ságiak remek küzdeni tudása 
és az, hogy a második csapat 
helytáll az NB III-as tartalék
bajnokságban. Az utánpótlás 
helyzete megnyugtató: négy
csapatban közel száz labdarú
gó hódol kedvenc sportágának. 
Az előrelépéshez azonban két 
tényező feltétlenül szükséges. 
Az egyik: a ferencvárosi cso
móponton dolgozó tehetséges 
fiatalok közül az eddiginél na
gyobb számban jelentkezzenek  
focizni akarók az egyesületnél 
A másik: sokkal több legyen a 
szurkoló a mérkőzéseken, mint 
mostanában.

A közösségi szellem erősíté
se, a hangulat javítása érde
kében sokát dolgozik, s  töb* 
bek között a Fér. Vas
utas Labdarúgó Híradóját 
szerkeszti — véleménynyilvá
nítási fórumot adva más 
szakosztályoknak is —, továb
bá színvonalas plakátokkal 
hívja fel a játékosok figyel
mét a legfontosabb teendőkre.

Jövőre ünnepli fennállása 
hatvanadik évfordulóját a Fe
rencvárosi Vasutas SK. Polócz 
Ferenc ügyvezető elnök már 
gyűjti a régi újságcikkeket, ér
meket, okleveleket, kupákat, 
serlegeket. Emlékkönyvet ké
szítenek majd és kiállítást 
rendeznek az évforduló alkal
mából.

Üjházy György

PÁRATLAN BRAVÚRSOROZAT

Bárom nranyai szerzett 
eyy Európa-bajnokságon
Gergely Gábor vallomása a duisburgi sikerről

Egyetlen korábbi ? Európá
ba jnokságon sem szerepeltek 
olyan sikerrel a magyar asz- 
tali teniszezők, mint ez óv már
ciusában a duisburgi sereg 
szemlén, ö t  arany-, három 
ezüst-  és két bronzérmet 
nyerve, abszolút elsők lettek 
Európában. És ennek a párat
lan bravúrsorozatnak legje
lentősebb szereplője Gergely 
Gábor, a BVSC 25 éves játé
kosa volt. Előbb társaival a 
csapatban, aztán a csehszlovák 
Milán Orlowskival a férfi pá
rosban, majd az egyéniben is 
győztes lett.

Futballt cserélt 
kaucsuklabdára

Már eltelt egy-kéthét, ami
kor ismét találkoztunk.- Az ün
nepelt játékos boldogan eleve
nítette fel a duisburgi napo
kat, s azt az utat, amely pá
lyafutása kezdetétől a csúcsra 
vezette.

— A  véletlennek köszön
hetem, hogy asztaliteniszező 
lettem, és nem maradtam az 
MTK labdarúgója — kezdte 
emlékezését a BVSC Szőnyi 
úti csarnokában. — A nagy 
múltú klub úttörőcsapatában

kergettem a labdát Egyszer 
megláttam egy feltűnő plaká
tot. „A Központi Sportiskola 
felvételt hirdet az asztalitenisz 
iránt érdeklődő gyerekeknek” 
— olvastam. Édesapám régóta 
játékvezetőként tevékenykedik 
az asztalitenisz-sportágban. 
Jelentkeztem a toborzóra, s a 
többi már könnyen ment A 
bőrlabdát így cseréltem fel a 
kaucsukkal.

A folytatásra már én is jól 
emlékszem. Gergely, aki az új 
sportágában az első években 
még az ázsiaiaktól ismert toll

szárfogással játszott, hamar 
kitűnt társai közüL De robba
násszerűen csak azután kez
dett fejlődni, amikor áttért a 
hagyományos ütőfogásra. Ez
zel az ifjúságiak között is fel
tűnő sikereket ért el.

„Nagyon ügyes ez a gyerek, 
nyáron meghívom a válogatott 
keretbe. . . ” — mondta egy 
versenyen Bérezik Zoltán, a 
válogatott edzője. S a kitűnő 
szakember — aki annak idején 
a BVSC színeiben versenyzett, 
s mint a magyar válogatott 
tagja hat Európa-bajnokságot 
nyert —- mindig kitartott ta
nítványa mellett. Akkor is bí
zott benne, amikor mások már 
szinte lemondtak róla.

Drámai csaták

Jelentős fordulatot hozott a 
fiatal játékos pályafutásában 
az, hogy a KSI-ből a BVSC-be 
igazolták át, ahol sokszoros 
bajnokokkal és EB-sikereket 
aratott partnerekkel került 
össze. Rózsás Péter, a klub ed
zője és Bérezik igyekezett 
Gergely szakmai hiányosságait 
kiküszöbölni. AZ ügyes „ gye
rekből”  hamarosan válogatott 
lett, és 1974-ben, az újvidéki 
Európa-ba jnokságon mutatta 
meg először a legjobb külföl
dieknek „oroszlánkörmeit'*. 
Bekerült az egyéni döntőbe, s 
bár nagy esélye volt a győze
lemre, drámai csatában 3:2 
arányú vereséget szenvedett, 
így „csak” ezüstérmes lett.

— Ez a második hely na
gyon sokáig kísértett. Később 
is több nagy nemzetközi via
dalon mindig „megálltam a 
kapuban” — folytatta Gergely. 
— Legutóbb például tavaly

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. A balesetvizsgálat 

egyik fontos célja. 12. Víztartalmú 
szilíciumdioxid. 13. Heves megyei 
község. 14. Részvénytársaság. 19. 
Öreg. 17. Remete (latin). 19. Ez a 
bab a majomkenyérfa. 20. Kis 
bolygó. 22. . . .  garde, élcsapat, elő
véd. 23. Tisztítószer. 24. Itt ömlik 
a Tisza a Dunába. 25. Becézett 
női név. 27. Tengeri moszatok. 28. 
Kevert akó. 29. Kutya. 30. Cson
tokat kőt össze. 31. 11 németül.

32. Latin és. 33. Paplrmérték. 34. 
Történelmi név. 37. Y. E. 38. Nyelv
csap (latin). 40. Ügynök, közve
títő. 41. Zeke közepe. 43. Ilyen 
magvak is vannak. 45. Gát szé
lei. 46. Pata páratlan betűi. 47. Vas 
megyei község. 49. Opus. 50. A 
nikkel vegyi ele. 51. Nem fölé. 52. 
Német Ferenc. 54. Karamellben 
van. 56. Széchenyi Zsigmond re
gényének címe. 58. Olasz tűzhányó. 
59. Görögkeleti papok (ék.-hiány).

91. Morzehan gok. 62. Román pénz. 
63. Somogy megyei község. 65. Ha
mis a végén. 66. E. V. 67. Való 
betűi keverve. 68. A gyümölcs te
szi. 70. A nátrium kémiai jele.

Függőleges: 2. Először repülte
át a La Manche-csatornát. 3. Házi
állat. 4. Belső szervünk. 5. NŐJ 
név. 6. Kezdettől fogva. 7. Ritka 
női név. 8. Cselekedet. 9. Betűpót
lással iratcsomag. 10. Igevégződés. 
11. A tenger vizének napi kétszeri 
mozgása. 15. A balesetvizsgálatot 
kell hogy kövesse. 16. Dal. 18. La
tin anya. 19. . . .  Five, az öt leg
nagyobb angol bank elnevezése. 
21. Tagadószó. 23. Hektoliter. 25. 
Gyümölcscukor. 27. Puskin költe
ménye. 30. Fehérnemű. 33. Korcs
ma. 34. Ricsaj. 35. Mess . . . ,  meg
váltó. 36. jelt ad. 39. A könyv ré
sze. 42. Ártalmas rovar. 44. Zsiráf
féle állat. 46. Nemesfém. 43. A 
hindu mítoszban az emberiség ős
apja. 51. A lószerszám. 53. Nó
gatószó. 54. Az elektromos gépek 
forgórésze. 55. Magyar Légiforgal
mi Vállalat. 57. Az asztácium 
vegyjele. 59. . . .  matlka, szolgálati 
szabályzat. 60. A növény elszáradt 
szára. 63. Nem a tiéd. 64. A moz
dony útja. 67. Hangtalanul les. 69. 
Kimondott betű.

Beküldendő: vízszintes 1. és a 
függőleges 15.

Beküldési határidő: 1978. ápri
lis 26.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: önkéntes kezdemé
nyezésen alapuló munkahelyi moz
galom.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
5. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: özv. 
Végh Lajosné, 1055 Budapest, Mar
kó u. 7. Balogh János, 5600 Bé
késcsaba ín ., Achim-ltp. 20/2. Si
mon Jánosné, 4342 Petneháza, Új
telep 13. Dabl Lajos, 1221 Buda
pest, Pentz Károly u. 27. Csuhay 
István, 1144 Budapest, Tihany út 
42—44.

ősszel, a Miskolcon rendezett 
magyar nemzetközi bajnoksá
gon. A döntőben 2:0-ás veze
tés után vesztettem a francia 
Martinnal szemben. A fordu
latot az idei „Európa 12” ver
seny hozta meg, amelyet ja
nuár végén nyertem meg Prá
gában, s ez óriási Önbizalmat 
adott. Ilyen előzmények után 
indultam Duisburgba.

Kik az esélyesek?

Ez a kérdés nagyon sokszor 
hangzott él az Európa-ba jnok- 
ság előtt, s a nevek felsorolá
sakor Gergelyé egyszer sem 
hiányzott. Miért? Többek kö
zött azért, mert kiváló műve
lője á mai gyors,, rendkívül 
pontosságot és ügyességet 
igénylő játéknak. Nem egyol
dalas, tenyeressel és fonákkal 
egyaránt bátran pörget és ke
ményen üt; s olyan akarás, 
küzdőképesség lakozik benne, 
amely révén talán a nála is 
jobbak fölé emelkedhet. Erre 
alkalom lesz a jövő évi világ- 
bajnokságon, amikor az ázsiai
ak is ellenfelek lesznek. S 
hogy a férfi párosban is a 
csúcsra ért, abban társának, 
Orlowsktnak is szerepe van. 
Gergelyhez hasonló erények
kel rendelkezik, ezért nagysze
rűen kiegészítik egymást.

A  hírnév kötelez

Három aranyérem egy 
rópa-bajnokságon.

Eu-

Ilyen sikert még a magyar 
asztaliteniszsport legfényesebb 
időszakaiban is kevesen értek 
él. Gergely Gábor tehát na
gyon büszke lehet eredményei
re, de azt is tudnia kell: a 
hírnév kötelez, s az ellenfelek 
mindig a legjobbak babérjai
ra törnek.

— Azt akarom, hogy a siker 
ne csak rövid ideig tartson! 
Szeretném, ha Duisburgnak 
még folytatása lenne — mond
ta befejezésül Gergely Gábor

Kozák Mihály

—  Segít a brigád* Veszprém 
állomás Széchenyi István ke
reskedelmi szocialista brigád
jának tagjai elhatározták, hogy 
segítik a szociális otthonokban 
lakó idős embereket. Erre a 
célra egynapi keresetüket 
ajánlották fel.

— Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. Bátaszék állomáson a kö
zelmúltban hét. vonatkísérő 
ment nyugdíjba. Tiszteletükre 
ünnepséget rendeztek, ame
lyen- Vajda Gyula áílomásfő- 
nök mondott köszönetét több 
évtizedes helytállásukért, szor
galmas munkájukért

—  Harmincéves találkozó. A 
MÁV Tisztképző Intézet 1948- 
ban végzett hallgatói jubileu
mi találkozót rendeznek Sop
ronban június 3—4-én. A há
zigazda a GYSEV igazgatósága 
lesz. Részletes felvilágosítást 
ad: Lovas Gyula GYSEV Igaz
gatóság, 71—69, valamint Tő- 
zsér Ernő MÁVTRANS, 13—  
91, 92 telefonszámon.

— Tanuló vasutasok. A du
nakeszi járműjavító üzem 
dolgozói közül - még 160-an 
nem rendelkeznek általános 
iskolai bizonyítvánnyal. Az 
1977/78-as tanévben —  a szak
szervezeti bizottság javaslatára 
— 22 harminc éven felüli dol
gozó ült az iskolapadba. Va
lamennyien munkaidő-kedvez
ményben részesültek.

—  Nyulak exportra. Vecsés 
állomás és a MAVAD helyi te
lepének dolgozói között jó a 
munkakapcsolat. Az elmúlt 
vadászati idényben soron kívül 
biztosították a vasutasok a fe
dett teherkocsikat a tőkés ex
portra feladott mintegy húsz
ezer élő nyúl és fácán elszállí
tására.

— Tapasztalatcsere. A duna
keszi járműjavító üzem rend
szeres kapcsolatot tart a jugo
szláviai vajdaság smederovói 
járműjavítójával. Március kö
zepén kilenc tagú magyar de
legáció látogatott a jugoszlá
viai üzembe. Tanulmányozták 
többek között a javítástechno
lógiai feladatokat, és az 
együttműködés kiszélesítéséről 
tárgyaltak.

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő- 
köt •

A 7. számból: 112 583/1977. A
Munka Törvénykönyvének végre
hajtása az építésügyi ágazatban.

9. számból: 100 001/1978. A Ma
gyar Államvasutak Munkaverseny 
Szabályzata.

11. számból: 100 700/1978. Vasúti 
Űjitási Szabályzat.

A  szerkesztőség üzeni
Szepesi Józsefné, Várfalvi Gyu

la, Nagykanizsa; Bognár Károly, 
Tapolca; Kisvárdai János, Sepsi 
Gyula, Miskolc; Szűcs Ferenc, 
Hatvan; Mezei Alfonz, Bátaszék; 
Jamnlczky Ferenc, Budapest; Kap- 
tay Antalné, Veszprém; leveléiket 
lapunk anyagához felhasználjuk.

Kiss Károly, Balatonboglár; le
velét illetékes helyre továbbítot
tuk.

GYORS KISZOLGÁLÁS

Az Utasellátó Vállalat harminc peronkocsit vásárolt, 
amelyek könnyebbé és gyorsabbá teszik az utasok ki
szolgálását. A kocsikat a székesfehérvári Könnyűfémmű

gyártotta.
(Drégely Vilmos felvétele)

— Vetélkedő. A miskoli 
vontatási főnökségnél az fifj 
is megrendezték a szakmá ra 
mestere vetélkedőt, amelyl 
40 fiatal vett. részt K cafl 
hárman nyerték' el a Szaka 
ifjú mestere, 11-en pedig a K 
váló ifjú szakmunkás címétf

—  Tavaszi hangok. Hatvi 
bán, a vasutasok Liszt Feréi 
Művelődési Házában „Tava 
hangok” címmel hangversé] 
rendeztek. A művelődési 
zenekarát Ángyán Jenő vez 
nyelte.

—■ Kiállítás. . A  Töreki 
Művelődési Ház kiállítást m 
dezett az Északi járműjm 
színházcsarnokában. NDK íj 
lődését és lengyel turisztil 
plakátokat mutattak be. 
érdekes kiállításnak sok Iá1 
gatója volt

— Rajzverseny. Húsv 
rajzversenyt rendeztek riu 
cius 22-én a nagykaniszái fj 
dály Zoltán Művelődést í| 
bán a gyerekek részére. A r 
zokat a versek, mesék feli 
vasása után kellett elkészíti 
A versenyen harmincán vett 
részt

LAKÁSCSERE
Elcserélném Budapest, Leheli 

másfél szobás, félkomíortoffl 
emeleti, korszerű fűtésű, olcsói 
rű MÁV szolgálati lakásomat lg 
és fél, vagy háromszobásrá, a 
egyezéssel. Érdeklődni telefon 
napközben 173-314, este 491-146.

Elcserélném egyszobás, ko(É  
éléskamrás, kertes Budapest, fi 
li úton levő MÁV szolgálati la
sómat szoba-konyhás tanácsi,_
MAV-bérleményü lakásra, kizá 
lag vasutassal a VH., VHL ki 
letben. Sürgős. Érdeklődni , li 
hétfő, szerda, péntek délelőtl 
142-678 telefonon.

Elcserélném budapesti, HL 
rületben levő I. emeleti hárt 
szobás, komfortos, modern,  ̂
tás, beépített konyhás, békéd 
kertes MÁV szolgálati lak ásol 
egy és fél szobás tanácsira a 
vagy a XI. kerületben, térítési« 
tesen. Érdeklődni lehet hétfl 
péntekig 18—21 óráig a 683-78$ 
lefonón.

Elcserélném két szoba, összke 
fortos kőszegi MÁV nevelőotfl 
lakásomat szombathelyi tani 
kiutalási! lakásra. Álláslehéip 
férj, feleség részére: olajkáz
fűtő, illetve konyhai dolgozó. C: 
Rozmán Géza, 9730 Kőszeg* Ft 
körút 4. sz.

Elcserélném két és fél szol 
összkomfortos, félemeleti hC 
szolgálati lakásomat kisebbre.) 
deklödni levélben: 1155 Budap 
Vasutastelep u. 11. sz.

Elcserélném Budapest VKL»i 
tetics u. 4. sz. I. emeleti kéts 
bás, plusz személyzeti szobás k( 
fortos, 100 négyzetméter alaptí | 
letű MAV-bérlakasomat. Ke 
másfél szobás komfortot, plusz-1 
szobát, vagy szoba-konyhát Bu 
pesten. Érdeklődni egész n i  |] 
839-152 telefonon.

Elcserélném másfél szobás,rj 
tét konyhás, erkélye?, összk< 
fortos MÁV-bérlakásomat^ 
gyobbra, vagy kertes házra. C 
Győrfi József, 1155 Budapestig 
kos Út 100. vm . 50.

Elcserélném szoba félkomfor i 
emeleti lakásomat szoba kon$ 
tosra Budapest területén. -. £ ! 
Martényi Pál, 1147 Budapest,] 
lépés u. 35/B. n . em. 2.

Elcserélném Keletinél levő; 
romszobás, 120 négyzetméteréi 
szoba kialakítható), gázfiH I 
összkomfortos MÁV-lakásomat? 
1,5 szobás (esetleg hallos) tanj 
összkomfortos lakásra Budapflj | 
Városközpontban lakók és a 
róhoz közeliek előnyben. Teld 
17 órától 330-260.

Elcserélném budapesti, Land | 
lakótelepi száz riégyzetmétéj 
háromszobás összkomfortosba 
ionos vállalati bérlakásomat 
szobás, esetleg másfél szobás S| 
komfortos, telefonos lakásra!” 
egy szoba-konyhás bériemén; | 
Budapesten. Ez utóbbi lehétf 
nácsl vagy szabad rendelkezési I 
Érdeklődni: este 8—9 óra közö| 
152-288-as telefonon. Kiss István. |

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetéül | 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bízottal 
Felelős szerkesztő: Visi Fereni 

Szerkesztőség: g 
1068 Bpest VI., Benczúr utca I 

Telefon városi: 229-872 ff 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti:- . 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi öt 54.

Telefon: 224-819 
Felelős kiadó: dr. Suth Betéri 
a Népszava Lapkiadó yáüálát; 

igazgatója
Csekkszámlaszámunk: i 

MNB 215 — 11 859 
78—1372 Szikra Láphyórildaa 

Budapest 1 >̂fE| 
m Felelős vezető: ‘ 

Csöndes Zoltán vezérigazgató-
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NAPIRENDEN A KOLLEKTIV SZERZŐDÉS

Együttes ülésen egyeztették a vasút és a dolgozók érdekeit
Gondos előkészítés, körülte

kintő szervezés jellemezte az 
április 11-én a SZOT-székház 
tanácstermében rendezett vas
utas bizalmiküldöttek: és a
szakszervezet elnökségének 
együttes ülését. Az üzemi de
mokrácia új fórumának ősz- 
szehívására másodszor került 
sor ebben az évben. Megjelen
tek az eseményen a vasutas
szakszervezet és a MÁV veze
tői, közöttük Koszorús Ferenc 
főtitkár, Szűcs Zoltán, a MÁV 
vezérigazgatója és helyettese, 
Gulyás János, valamint Kaj- 
csa József, a vasutas-szakszer- 
vezet titkára.

A  szakszervezet elnöksége 
és a MÁV különböző szolgá
lati helyeiről érkezett 83 bi- 
zalmiküldött megvitatta a kol
lektív szerződéssel kapcsola
tos kérdéseket, a vasút szociá
lis és munkavédelmi tevé
kenységét, tgvábbá tárgyalt a 
vasút jóléti és kulturális alap
jának felhasználásáról, idei 
költségvetéséről.

Konzultáció,
negyedévenként
A  tanácskozást Gyócef Jenő, 

a vasutas-szakszervezet köz
ponti vezetőségének elnöke 
nyitotta meg, majd Szűcs Zol
tán vezérigazgató adott kiegé
szítő tájékoztatást a kollektív 
szerződés 1977. évi végrehaj
tásáról és módosításának ter
vezetéről.

Hangsúlyozta többék között, 
hogy á vasútra az idén még 
több áru elszállítása vár. So
kat segíthetnek ebben a szo
cialista brigádok. Az elmúlt 
évi eredményekhez hatéko
nyan járult hozzá a kollektív 
szerződés, amely nélkülözhe
tetlen a munkáltató és a dol
gozók érdekeinek összehango
lásában. Ezért tekintik sokan 
— nem alaptalanul —• a mun
kahely törvényének.

A foglalkoztatás, a munka- j 
erő-utánpótlás, az erkölcsi és j 
anyagi ösztönzés stb. a kollek- j 
tív szerződésben foglaltak vég- j 
rehajtásán alapszik. A  MÁV i 
a szakszervezettel együttmű-1 
ködve negyedévenként mun-1 
kaügyi konzultációt tart, és 
értékeli többek között a kol- ! 
lektív szerződés érvényesülé
sét.

A munkaerőhelyzetről szól
va a vezérigazgató elmondot
ta, hogy a nagy rendező-pá
lyaudvarok egész évben lét
számhiánnyal küzdöttek,
amely fokozta az állandó bal
esetveszélyt. A  végrehajtó 
szolgálat minden dolgozója 
havonta átlag 12 órával dol
gozik többet, mint a népgaz
daság más területén foglal
koztatottak. A nehéz fizikái 
munkát igénylő rendezői, vo
natkísérői munkakörök betöl
tésére gyakorlatilag alig van 
jelentkező. A munkerő-után- 
pótlás érdekében tett intéz
kedések között említést érde
mel a kiemelt forgalmi juta
lék bevezetése, a kirendeltek 
helyzetének .javítása stb. A 
tervekben szerepel az is. hogy 
a tisztképzőn tanulók részére: 
a budapesti szolgálati helye
ken bevezetik a szakmai gya-

Szűcs

lius 1-től a MÁV egész terü
letén f>evezetik a műszakpót
lékot. Hatására mintegy 20 
százalékkal több keresete lesz 
az ebben részesülő dolgozók
nak. Tökéletesítették a premi
zálás elveit is. A  cél elsősor
ban a  hatékonyság fokozása 
és a munka minőségének ja
vítása v o lt Tavaly 18 millió 
280 ezer forinttal fordítottak 
többet anyagi ösztönzésre, 
mint 1976-ban,

Több kereset 
javuló ellátás

A szociális és munkavédel
mi tervek tavalyi teljesítésé
ről1, valamint a jövőbeli el
képzelésekről Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes beszélt, 
kiegészítve az erre vonatkozó 
írásos előterjesztést.

A  MÁV a szociálpolitikai 
ellátást tavaly a tervezettnél 
nagyobb mértékben javította. 
Az üzemegészségügyi ellátás 
fejlesztése során példáid 6 
üzemorvosi és 7 fogorvosi 
rendelőt építettek. Nagy gon
dot fordítottak az üzemi ét
keztetés kiszélesítésére, kony
hák, éttermek létesítésére is. 
A tavaly épült konyhák ősz- 
szesen 2400 adag étel főzésére 
képesek, ezenkívül befejezték 
700 adag kiszolgálására alkal
mas melegítőkonyha kivitele
zését is. A  fejlesztési célok 

és keresetszínvonala. Az idei egyik fontos szempontja volt 
bérfejlesztés elveit és mérté
két a szakszervezet elnöksége 
megtárgyalta, elfogadta. Jú-

Zoltán vezérigazgató 
beszédét mondja

korlatot. Nagyobb gondot for
dítanak majd a munkaerőt 
megtakarító beruházásokra, 
az átcsoportosításra és a ve
zénylés javítására.

A  gyakorlatban jó i bevált 
az egy szolgálatban eltölthető 
időre vonatkozó új szabály, 
amely differenciált előírást 
tartalmaz. Például csm-közle- 
kedés esetén "12, egyéb eset
ben pedig 16 óra. Sajnos, két 
és fél százalékkal növekedett 
a túlórák száma, ezért a he
ti 44 órás munkaidőt tavaly 
sem lehetett teljesíteni.

Növekedett a dolgozók 'bér-

a dolgozók pihenését biztosí- 

(Folytatás a 3. oldalon)

Éljen május elseje, 
a munkásosztály seregszemléje!

KITÜNTETETT SZOLGÁLATI HELYEK

Záhony elnyerte 
a jubileumi zászlót

Az elmúlt évben 156 vasúti hét őségek figyelembevételével Fenntartási Főnökségnek, a 
szolgálati hely — csomópont, — elkészítették a kitüntetésre MÁV Sátoraljaújhelyi és ja 
főnökség és üzem — verseny- javasolt szolgálati helyek és Szolnoki Pályafenntartási Fő
zett a kiváló címért, a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 60. évfordulója tiszteleté
re kibontakozott jubileumi 
munkaversenyben. A vasút- 
igazgatóságok és a közvetlen 
felügyeletét ellátó szakosztá-

szocialista brigádok névsorát nökségnek. Ugyancsak Kiváló 
Az előterjesztést a vasutas- vállalat kitüntetést kapott az 
szakszervezet elnöksége már- Utasellátó Vállalat
cius 16-án megtartott ülésén 
megvitatta, majd elfogadta. A 
kiváló csomópont, főnökség, 
illetve üzem címet 14 szolgá-

lyok, a területi bizottságokkal lati helynek ítélték oda. KÖ- 
egyetértésben — az elért ered- zülük a záhonyi átrakókörzet- 
mények alapján — 59 szolgá- nek az MSZMP KB Jubileumi 
lati hely pályázatát juttatták zászlót adományozott, további 
el a MÁV Vezérigazgatóság- négy szolgálati helyet a  MÁV
hoz.

A pályázatok elbírálása után 
a vezérigazgatóságon —* a le-

NEGYEDÉVI GYOBSMÉHLEG

Lényegesen javult 
a személyszállítás minősége
A tervezettnél több árut szá llíto tt a vasát

A vasút az első negyedév- közel 94 százalékos teljesítés
ben 73 millió 857 ezer utast nek felel meg. Sokat javult a 
szállított. Ez 94,3 százalékos személyszállítás minősége. A
tervteljesítésnek felel meg. 
Lényegesen kedvezőbben ala
kult az áruszállítás, amelyet 
101,9 százalékra teljesített a 
vasút.

Az első negyedévben tehát 
az elszállított áruk meny- 
nyisége mind a bázist, 
mind pedig a tervezettet 
több mint 2 százalékkal 

haladta meg.
Az exportszállítás a bázis és a 
tervezett időszak szintjét nem

menetrendszerűség 96,3 száza
lékról 96,6 százalékra nőtt, 
míg a fajlagos késési idő 29,8 
percről 26,7 percre csökkent. 

Az elmúlt hónapban a 
vasút 11 m illió 517 ezer 
tonna árut szállított, 
amely a bázisidőszakhoz 
képest 102,7, a tervhez vi
szonyítva pedig 1C4,4 szá

zalékos teljesítés volt.
A belföldi forgalom 2,5, az ex
portszállítás 2,9, a tranzitszál-

érte el. Az importszállítás lítás pedig 23,4 százalékos nö-. 
mennyisége a bázisnak megfe- vekedést, a szállított Lmport- 
lelően alakult, a tervhez vi- küldemények mennyisége vi
szonyítva pedig 6 százalékos szont 9,1 százalékos csökkenést 
visszaesést mutat. A tranzit- mutat A kiemelt árucikkek 
szállítás több mint 4 százalék- közül műtrágyából á bázisidő- 
kal nőtt. Kielégítő volt a mű- szakhoz viszonyítva 36,1 szá- 
trágya-, a kő- és cementszállí- zalékkal, mész-, kavicskülde- 
tás. ményekből pedig közel 2 szá-

Márciusban a vasút 25 mii- zalékkal többet szállítottunk. 
2ió 500 ezer utast szállított. Ez Jelentős az elmaradás a ttizi- 
a tervhez viszonyítva mintegy fa- és szénküldeményeknél.
94, a bázishoz képest pedig Az áruszállítási munkára

jellem ző minőségi mutatóknál 
sajnos visszaesés tapasztalha
tó. Nőtt a feloszlatások és vo- 
natácsorgások száma is.

A  teherkocsik fordnlóideje 
a bázisidőszakhoz viszo
nyítva 6,3 százalékkal 
csökkent. A tehervonati 
mozdonyok napi futása is 
kedvezőtlenül alakult, mi
vel a mutatószám a bázis- 
időszak szintjét sem érte 

el.
Április első tíz napjának 

teljesítményei jobbak a bázis- 
időszaknál. Ez arra utal, hogy 
ebben a hónapban jelentős 
szállítási feladatok hárulnak a 
vasútra. Fontos feladat az ex
port- és importszállitások za
vartalan lebonyolításának elő
segítése. Meg kell akadályozni 
a torlódásokat, és javítani kell 
az idegen kocsikkal való gaz
dálkodást is. Ezzel egyidejűleg 
csökkenteni kell a kocsifordu
ló időt, és növelni kell a kor
szerű mozdonyok napi hasznos 
teljesítményét.

vezérigazgatója és a Vasutasok 
Szakszervezeté Elnöksége Vö
rös vándorzászló kitüntetés
ben, egy csomópontot és egy 
üzemet a KPM és a Vasuta
sok Szakszervezete Elnöksége

A  közlekedés- és postaügyi 
miniszter és a Vasutasok Szak
szervezete Elnöksége Oklevél 
elismerésben részesítette: 

a MÁV Gyöngyösi Kitérő-* 
gyártó Üzemet és a Budapest*; 
Nyugati vasúti csom ópontot 

A  MÁV vezérigazgatója és á 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége a Kiváló cím feltéte
leit teljesítő alábbi szolgálat! 
helyeket Vezérigazgatói elis
merésben részesítette: 

Budapesti Vasútigazgatóság: 
■  Győr, Hatvan vasúti csomó-

oklevél elismerésben részesí- pont, MÁV Építési Főnökség, 
tett Vezérigazgatói elismerés- MÁV Építési Géptelep, MÁV 
ben 32 szolgálati hely része- Balparti BFF., MÁV Magas
sült

Az MSZMP KB 3, a Köz
lekedés, Posta és Hírközlés Ki
váló Brigádja címet kapott 
szocialista brigádnak Jubileumi 
oklevél kitüntetést adományo
zott, 1 brigád pedig a KISZ 
KB Jubileumi oklevelét kap-

építési Fon.
Miskolci Vasútigazgatóság: 
MÁV Építési Főn., Szerencs 

vasúti csomópont, Füzesabony 
áll., MÁV Bizt. berend. Fenn
tart. Főn.

Debreceni Vasútigazgatóság: 
MÁV Bizt. berend. Fenn-

ta. A MÁV Kiváló Brigádja tart. Főn., Debrecen, MÁV
kitüntetésben 85, a MÁV Ki
váló Ifjúsági Brigádja kitün
tetésben pedig 7 szocialista 
brigád részesült

Pályafennt. Főn., Kisújszállás, 
Nyíregyháza vasúti csom ópont 

Szegedi Vasútigazgatóság: 
MÁV Építési Főn., Szentes, 

Szentes vasúti csomópont, Kis- 
A  Magyar Szocialista Mun- kun félegyháza áll., Kiskunha- 

káspárt Központi Bizottsága las vasúti csomópont. 
Jubileumi zászló kitüntetést Pécsi Vasútigazgatóság: 
adományozott a záhonyi átra- Kaposvár, Bátaszék, Dombó- 
kókörzetnek. vár vasúti csomópont, MÁV

A MÁV vezérigazgatója és a Bizt. Berend. Fenntartási Főn., 
Vasutasok Szakszervezete El- Pécs.
nöksége a Kiváló címmel 
együtt Vörös Vándorzászló ki
tüntetésben részesítette:

a, debreceni és szolnoki vas
úti csomópontot, MÁV Jármű
javító Üzemet, Szombathely, s a 
MÁV Pályafenntartási Főnök
séget. Tapolca.

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter, a. Vasutasok Szak- 
szervezete Elnökségével együt
tesen Kiváló vasúti csomó
pont, főnökség és üzem kitün
tető címet adományozott:

Budapest Ferencváros. Pécs. 
Békéscsaba, Celldömölk és 
Nagykanizsa vasúti csomó
pontnak, a MÁV Debreceni 
Építési Főnökségnek, a MÁV 
Szegedi Biztosítóberendezési

Szombathelyi Vasútigazgató
ság:

Tapolca vasúti csomópont, 
Keszthely áll.. MÁV Éoftési 
Főn., Celldömölk, MÁV Bizt.- 
berend. Fenntart. Főn., Szom
bathely.

A MÁV Vezérigazgatóság 
közvetlen felügyelete alá tar
tozó szolgálati helyek:

MÁV Villamos Felsővez. Ép. 
Főn., MÁV Távközl. és Bizt. 
berend. Énftési Főn.. MÁV 
Hídépítési Főnökség. Székes- 
fehérvári Járműjavító Üzem, 
MÁV Gén javító Üzem. Buda
pest. MÁV BVKH.. MÁV Ter
vező Intézet. (A kitüntetett 
szocialista briaádok névsorát 
lapunk 2. oldalán közöljük.)
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Kitüntetett szocialista brigádok
A  Magyar Szocialista Mun

káspárt Központi Bizottsága a 
Nagy Októberi Szocialista For
radalom 60. évfordulója tisz
teletére kibontakozott jubileu
mi munkaversenyben elért ki
magasló eredményeikért az 
alábbi szocialista brigádokat 
Jubileumi oklevél kitüntetés
ben részesítette:

Bp. Ferencváros ,»Félszoba- 
dulás” ; Dombóvár áll. „Kulich 
G y u l a Szombathely Vont. 
főn. „ Luganszkij”  szocialista 
brigádját. (Mindhárom brigád 
megkapta a Közlekedés, Posta 
Hírközlés Kiváló brigádja ki
tüntetést is.)

A  KISZ Központi Bizottsá
ga a jubileumi munkaverseny
ben kimagasló eredményeiért 
a Jubileumi Oklevél kitünte
tésben részesítette:

A  MÁV Debreceni Ép. Főn. 
„Április 4 ”  szocialista brigád
ját. (A brigád egyidejűleg el
nyerte a MÁV Kiváló Ifjúsá
gi Brigádja címet is.)

A  MÁV Kiváló Brigádja 
kitüntetésben részesült szo
cialista brigádok névsorát az 
alábbiakban, igazgatósági, üze
m i és a Vezérigazgatóság köz
vetlen irányítása alá tartozó 
szolgálati helyek bontásában 
közöljük:

Budapesti vasútigazgatóság:
Cegléd áll. „Tömörkény Ist

ván”  i MÁV Balparti Épület- 
fenntartó Főn. „Kossuth La
jos” ; Bp. Építési Főn. „ Lórin- 
czy Mihály” ; Bp. Ferencváros 
Pft. Főn. „Ságvári Endre” 
Bp. Épületfenntartó Főn. „Sza
muely Tibor” ; Bp. Ferencvá
ros áll. „II. Rákóczi Ferenc 
MÁV Építési Géptelep Főn. 
„ Esze Tamás” ; Bp. Nyugati pu. 
„Valentyina Tyereskova” ; Győr 
álL „Baross Gábor” ; Hatvan 
áll. „Kossuth Lajos” ; Rákos
rendező pu. „Béke” ; Bp. Fe
rencváros Vont. Főn. „Kandó 
Kálmán” ; Bp. Keleti Vont 
Főn. „Steinmetz M i k l ó s Ceg
léd V ont Főn. „Bláthy Ottó” ; 
Győr Vont. Főn. „Hős Vietnam 
Népe” ; Balparti Bizt. Berend. 
Fent. Főn. „II. Rákóczi Fe
renc”  szocialista brigádjai.

Főn. „Bánki Donát” ;  Szom
bathely TB. Ép. Főn. „Lenin”.

MÁV járműjavító üzemek: 
Északi JJ. Üzem P ető fi  

Sándor” ;  Landler Jenő JJ. 
Üzem „Steinmetz Miklós”  * és 
„Ady Endre” ;  Szolnoki JJ. 
Őzem „ Kossuth Lajos” ; Mis
kolci JJ. Üzem „Stromfeld 
Aurél”  és „ József Attila” ;  
Debreceni JJ. Üzem „M ün- 
nich Ferenc” ;  Szombathelyi 
JJ. Üzem „Jurij Gagarin”, 
„November 7 ”, „Zsiray La
jos” ;  Székesfehérvári JJ. 
Üzem „Velinszky”.

A vezérigazgatóság közvet
len felügyelete alá tartozó 
szolgálati helyek:

MÁV Kitérőgyártó Üzem 
Gyöngyös „Kulich Gyula”  és 
„Lenin” ; Bp. MÁV Gépjavító 
Üzem November 7 ” ;  Jász
kísér MÁV Építőgépjavító 
Üzem „Marx**; MÁV Hídépí
tési Főn. „Haladás” ;  MÁV

Szak- és Szerelőip. Főn. „Vö
rös Hajnal” ; MÁV TávközL és 
B izt Berend. Ép. Főn. „Kun 
Béla” ; MÁV Közp. Orsz. Osz
tószert. Főn. „Üj Élet”;  MÁV 
BVKH „ Kun Béla” ;  MÁV 
Nyugdíj Hivatal „Béke” ; MÁV 
Számi tástechn. Üzem „Kaffka 
Margit” ;  MÁV Tervező Inté
zet „Barátság” ;  MÁV Ügy kéz. 
és Gazd. Hiv. „Hess András” 
szocialista brigádok.

A MÁV vezérigazgatója és 
a Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége a MÁV Kiváló Ifjú
sági Brigádja kitüntetésben 
részesítette az alábbi ifjűsági 
brigádokat:

Miskolci MÁV Bizt. Berend. 
Fenntart. Főn. „Express” ; 
Debreceni MÁV B izt Bér. 
Fenntart Főn. „Elektron” ; Zá
hony áll. „Szamuely Tibor” ; 
Dunakeszi MÁV JJ. Üzem 
„Mező Imre” ; Szombathelyi 
MÁV JJ. Üzem „Münnich Fe
renc” ;  Miskolc Vont. Főn. 
„Gagarin” ; Szolnok JJ. Üzem 
„Radnóti Miklós” ,

Miskolci vasútigazgatóság: 
Miskolc P ft Főn. „Petőfi” ; 

Miskólc-Tiszai pu. „Hámán 
Kátó” ;  Sátoraljaújhely P ft 
Főn. „Lenin” ; Miskolci MÁV 
Ép. Főn. „Y bl Miklós” ; Mis
kolc rendező pu. „Magyar— 
&Sovjet Barátság” ; Miskolc 
Vont. Főn. „Bláthy Ottó” ; Mis
kolc Vont Főn. „ Landler Je
nő” ; Sátoraljaújhely álL „Ga
garin”  Miskolc-Tiszai pu. Bizt 
Berend. Fenntart. Főn. „Rákó
czi Ferenc” ; Szertárfőn. Mis
kolc-Tiszai pu. „Dózsa” ; Osz
tószert. Főn. Miskolc rpu. 
„Szabadság”.

Debreceni vasútigazgatóság: 
Debrecen áll. „Zrínyi Ilona” ; 
áhony áll. „Szamuely Tibor” ; 
ebrecen Pft. Főn. „Dózsa 
yörgy” ; Debrecen Ép. Főn. 
barátság” ; Nyíregyháza áll. 
tágvári Endre” ; Nyíregyháza

Vont. Főn. „Petőfi Sándor” ; 
Záhony Vont Főn. „Zalka Má
té” ; Záhony Gép. Rak. Főn. 
„ Rákóczi Ferenc”,

Szegedi vasútigazgatóság: 
Vésztő Vont Főn. „Jurij Ga

garin” ; Békéscsaba áll. „Land
ler Jenő” ; Szentes Ép. Főn. 
„Makarenko” ; Szeged Épület- 
és Hídfenntart Főn. »Mun
kás I ” ; Hódmezővásárhely áll. 
„Gagarin” ;  Kecskemét áll. 
„ Petőfi Sándor” ; Szeged sze
mély pu. „Munkácsy Mihály”, 
Szentes Vont. Főrv „U. Rákó
czi Ferenc” ; Szeged Bizt. Bér. 
Fenntart Főn. „Petőfi Sán
dor”.

Pécs! vasútigazgatóság: 
Pécs Vont. Főn. „Régi For-

rás” ; Kaposvár áll. „Zri-
nyi” ; Pécs Bizt. Bér. Fenntart. 
Főn. „Steinmetz Miklós” ;
Dombóvár áll. „Udvardi Vin
ce” ; Dombóvár Ép. Főn.. „Vilr 
.lamos” ; Nagykanizsa Vont 
Főn. „Landler Jenő” ; Kapos
vá r Szertárfőn. „Gagarin” ; 
Kaposvár Épület- és Hídfenn- 
ta rt Főn. „Dambó Pál”, .

Szombathelyi vasút
igazgatóság:

Celldöm ölk Ép. Főn. „Kos
suth” ; Szombathely V ont Főn 
¡»Petőfi” ; Celldömölk Ép. Főn. 
„Vasvári PáVr; t Szombathely 
Vont Főn. „Kandó Kálmán”; 
Szombathely Vont. Főn. „Kos
suth” ; Szombathely Bizt. Bér. 
Fenntart Főn. „Saturnus” ; 
Celldömölk Vont. Főn. „Juri- 
sics Miklós”;  Tapolca Vont

Harminchat KISZ-szervezet
pénzjutalomban részesült

A  vasutas KISZ-szervezetek 
évi akcióprogramjuk kereté
ben vesznek részt a szolgálati 
helyek termelést segítő tevé
kenységében. Munkájukat a 
v-asútigazgatóságok a területi 
bizottságokkal közösen értéke
lik. Javaslataik alapján a 
MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége — 1977. évi termelést 
segítő tevékenységük elisme
réséül —  az alábbi KISZ- 
szervezetéket részesítette
pénzjutalomban:

Bp. Ferencváros, Szolnok, 
Bp. Nyugati, Hatvan, Győr, 
MÁV üzemi KISZ-bizottságok, 
MÁV Bp. Ép. Főn., MÁV Épí
tési Géptelep Főn., MÁV Bal
parti BFF, MÁV Magasép. 
Főn. KISZ-szervezete, Miskolc 
MÁV üzemi KISZ-bizottság, 
Füzesabony áll., Szerencs

csomópont KISZ-szervezete. 
Debrecen, Nyíregyháza MÁV 
üzemi KISZ-bizottsága, Kisúj
szállás Pft., Záhony MÁV 
üzemi KISZ-bizottsága, Kis
kunhalas, Békéscsaba, Szen
tes, MÁV üzemi KlSZ-bizott- 
ság, Szeged BFF, Szentes Ép. 
Főn. KISZ-szervezete, Pécs, 
Nagykanizsa, Kaposvár, Dom
bóvár, Celldömölk, Tapolca 
MÁV üzemi KISZ-bizottsága, 
Szombathely BFF KlSZ-szer- 
vezete. Szombathely JJ. üzem, 
Gyöngyös kitérőgyártó üzem 
KISZ-bizottsága; MÁV Vili. 
Felsővez. Ép. Főn., MÁV Táv- 
közi. és Bizt. bér. Ép. Főn., 
MÁV Gépjavító Üzem, MÁV 
Hídépítési Főn. K lSZ-szerve- 
zete, Székesfehérvár Jármű- 
jav. Üzem, MÁV Tervező In
tézet KISZ-bizottsága.

Kitüntetés
szakszervezeti munkáért

Nem végleg búcsúztak 
Debrecenben Jónás Imré
től, a vasútigazgatóság osz
tályvezetőjétől a  kollégák, 
párt- és szakszervezeti ak
tivisták, akik részt vettek 
azon a bensőséges ünnep
ségen, amelyet nyugállo
mányba vonulása alkal
mából rendeztek.

Érdemeit, amelyeket az 
igazgatóság szakszerveze
ti bizottsága társadalmi

titkáraként hosszú éveken 
át dolgozótársaiért mun
kálkodva szerzett, szak- 
szervezetünk elnöksége is 
nagyra értékelte, s  javas
latára a SZOT Jónás Imrét 
a Szakszervezeti munká
ért arany fokozatú kitünte
tésben részesítette.

A kitüntetést Volosf- 
novszki János, a területi 
bizottság titkára április 7- 
én ünnepélyesen adta át.
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AHOGY A KELETI DOLGOZÓI LÁTJÁK:

Törődnek a véleményünkkel...
A szakszervezeti munka a bizalmiakra épül

n

n

Budapest Keleti pályaudvar 
szakszervezeti bizottsága a
korábbi esztendőkben is a
bizalmiakra és a bizalmi-cso
portokra építette a szakszer
vezeti munkát. Nem is tehe
tett másképpen, hiszen égy 
nagy pályaudvaron csak így 
lehet „eljutni”  minden dol
gozóhoz. Fokozódott a bizal
miakkal és a csoportokkal 
való foglalkozás azt követő
en, hogy megjelent a SZOT 
és a Minisztertanács közös 
állásfoglalása a bizalmiak 
jog- és hatáskörének bővíté
séről.

zeti tevékenységgel kapcsola
tos kérdést.

Hogyan érvényesül napja
inkban az irányító munka? 
Hogyan szerez tudomást a 
szakszervezeti bizottság arról, 
hogy milyen gondok foglal
koztatják a szakszervezeti 
tagságot? Miképpen jutnak el 
a dolgozókhoz a szakszerve
zeti bizottság döntései?

Vasas László bizalmi helyet
tes: vezető rdktámok a ke
reskedelmi főnökségen. Ko
rábban ő volt a bizalmi, de 
közös megegyezéssel úgy dön
töttek, hogy a bizalmi cso
port irányítását másnak adja 
át: senki ne töltsön be egy
szerre a munkában és a szak- 
szervezeti tevékenységben is 
vezető funkciót. Mint mondot
ta: a szakszervezeti munkában 
nagy előrelépést jelent, hogy 
a sisakszervezett bizottság és 
a bizalmiak tanácsa együtte
sen is megvitatja a tagságot 
érintő legfontosabb kérdése
ket.

Mindent
megbeszélnek

őzt* hogy jobban megszervez l 
zük a forgalomnál és a ke
reskedelemnél az egy időben < 
szolgálatot teljesítő dolgozik 
munkáját. Ez elsősorban a 
vasút érdeke, és egymás jóbj) 
megbecsülését is jelenti. . . ... J  

A  beszélgetés legaktívabb 
résztvevője Kaszás István vál
tókezelő, szakszervezeti bizaL 
mi, aki az I-es toronyban teU 
jesit szolgálatot. Többek kö
zött az is mutatja a bizalmit 
megnövekedett tekintélyét^ 
hogy ha valaki kamatmentest 
kölcsönt, kér, először a bizal$ 
mihoz fordul. Néhány évvel 
ezelőtt ez senkinek sem ju
tott eszébe, sőt a legtöbben 
még .csak nem is a szakszer
vezeti bizottsághoz mentek, ha
nem az igazgatóságon „kopog-j 
tattak” , ahol kevésbé ismerik] 
őket.

Ezekről a kérdésekről be
szélgettünk egy műhelybi
zottsági taggal, egy bizalmi
val és egy bizalmihelyelites
sel, két szakszervezeti taggal 
és az állomásfőnök kereske
delmi helyettesével.

Helyes gyakorlat
Követésre méltó módszer, 

hogy a mühelybizottság tag
jai egy-egy bizalmi csoportot 
patronálnak. Ennek az az 
előnye, hogy így közvetlenül 
lehet kapcsolatot tartani a 
műhelybizottság és a bizalmi 
csoportok között. Mikóla De
zsővé, műhelybizottsági tag 
ráadásul előnyös helyzetben 
van, mert kereskedelmi hiva
talnak, s beosztásánál fogva 
elsőként ismeri meg a főnök
séghez kerülő dolgozókat. Az 
új dolgozó gondjairól, problé
máiról azonnal értesíti azt a 
bizalmit, ahová a belépő ke
rül. Rendszerint a bizalmi cso
porttal együtt keresnek arra 
megoldást, hogy az újonnan 
érkező jól érezze magát a 
vasútnál, hogy legyen tanulá
si lehetősége és az anyagia
kat illetően is megtalálja a 
számítását.

Nemrég megvitatták a kol
lektív szerződés helyi függelé
két. öröm m el nyugtázták, 
hogy az új függelék a munka
kezdést és a munka befejezé
sét úgy állapítja meg, hogy 
az igazodjék a bejárók vona
tainak érkezéséhez és indu
lásához. Együttes ülésen érté
kelték az elmúlt évi munka- 
védelmi helyzetet is. Az együt
tes ülés — Vasas László véle
ménye szerint — elsősorban 
azért volt eredményes, mert 
a bizalmiak a tanácskozás 
előtt időben megkapták az 
írásos anyagokat, és ismertet
ték azokat a bizalmi csopor
tok tagjaival. Így módjuk volt 
a csoportok ülésein elhangzott 
véleményeket összegyűjteni, 
majd azok birtokában felké
szülten mehettek az együttes 
ülésre. Az ülés után pedig 
mindenről beszámoltak a bi
zalmiak csoportjuk tagjainak. 
Elmondták azt is, hogy az 
együttes ülésen milyen választ 
kaptak a felvetett kérdésekre.

Kaszás István bizalmi cso
portjának tagja Simon László,] 
fiatal váltókezelő, aki hasonló 
korú társaival együtt érdeklő»! 
déssel figyeli az idősebbek] 
munkáját. De nemcsak szem
lélői, hanem aktív résztvevőt 
is a munkának. A menetrendi 
betartását szívügyüknek tekiHw 
tik. Jól tudják, hogy a vas
utasok munkáját az utazó- 
közönség annak alapján mérî  
hogy pontosak-e a vonatok.™

Javuló légkör

Nagy Ferenc raktári mun
kás elismeréssel' nyilatkozottak" 
bizalmi csoport munkájáról.

Mikoláné mondta e l azt is, 
hogy a bizalmiak havonta 
„oktatáson** vesznek részt. Ek
kor kapnak tájékoztatást a 
szakszervezeti bizottságtól a 
következő hónap szakszerveze
ti feladatairól, ugyanakkor ők 
is beszámolnak bizalmi cso
portjuk tevékenységéről, majd 
megvitatnak minden, a gazda
sági munkával, a szakszerve-

— Jóleső érzés — mondotta 
—, hogy törődnek velünk, ki
váncsiak a véleményünkre. A 
havonként megtartott bizalmi 
csopőrt megbeszélések igen 
hasznosak. Egy ilyen tanács
kozáson határoztuk el például

A beszélgetést végighallgató 
ta Lázár József kereskedési 
állom ásfőnök-helyettes. El
mondta, hogy a gazdasági ve
zetőknek az eddigieknél több 
időt kell eltölteni a bizalmiak 
körében, mert ennek jó  hatá-j 
sa van a munkahelyi légkör 
alakulására. A bizalminak pél
dául egyetértési joga van az 
újonnan belépők bérének 
megállapításánál. Rendkívül 
jó  dolog, hogy a következő lé
pésben viszont már ő magya
rázza meg a bizalmi csoport 

Jagjcűnak» hogy; .-.miért. avM)i\ 
bért 'állapítottak * még* a *• mun
kába lépőnek, mint amennyi, 
kapott, s amihez 5 is az egye;|j 
értését adta. Az állomásfőnök 
kereskedelmi helyettese sze-i 
rint nagyon fontos intézkedés,] 
hogy ott döntenek az embé4 
rek ügyeiben, ahol dolgoznám 

Kőhidi László i !

Harmadik helyezést ért el a miskolci járműjavító
A  Szakszervezetek Borsod 

megyei Tanácsa és az Orszá
gos Találmányi Hivatal nem
régiben újítási versenyt hir
detett meg mintegy 42 Bor
sod megyei üzem dolgozói kö
zött.

Április elején értékelték a 
verseny eredményeit. A MÁV 
Miskolci "Járműjavító Üzeme 
igen szép eredményeket ért 
el, s a középüzemek kategó
riájában 3. lett.

1977-ben 214 újítási javasla
tot nyújtottak be a járműja
vító üzem dolgozói. Kétszáz
három újítás szocialista bri
gádoktól, illetve szocialista 
brigádok tagjaitól származott 
összesen 117 szocialista bri
gád vett részt a- versenyben, 
és hogy mennyire nem ered
ménytelenül, azt az is bizo
nyítja, hogy 102 újítást már 
bevezettek, hasznosítottak. 
Természetesen nem elhanya
golható az sem, hogy; az üzem 
területén új mozgalmat is in
indítottak. Az „Egy brigád — 
egy hasznosított újítás”  ver
seny nagy lendületet adott az 
egyébként is aktív újítóknak.

Vasutasokról lévén szó, szin
te természetes, hogy az újítá
sok legtöbbje a vasút felada
taival kapcsolatos. Szerepel 
köztük a vasúti teherkocsi- 
íjavítás technológiájának fe j
lesztése, alkatrészgyártási újí
tás, és a szerszámgépjaví tások

ésszerűsítése sem maradhatott 
ki.

Az újítók erkölcsi és anya
gi megbecsülése mind jobban 
fokozódik össztársadalmi szin-- 
ten is, de a sikert nem ad
ják ingyen. Az ötletes és fon
tos újításokat kidolgozó em
berek közül a miskolci jármű
javítóban egy év alatt négyen 
kapták meg a Kiváló újító ki
tüntetés bronz fokozatát, egy 
munkás pedig e kitüntetés 
ezüst fokozatát is elnyerte.

A kitüntető oklevelek át

adásakor nemcsak a járműja
vító üzem munkájáról be
széltek. Az SZMT titkára, 
Tóth József értékelte az egész 
megye újítási mozgalmát, s 
megállapította, hogy az összes 
újítás több mint háromne
gyed része szocialista brigá
doktól származik. Az április 
6-i ünnepségen méltán vehet
ték át a miskolci járműjavító 
dolgozói a középüzemek kate
góriájában élért előkelő, 3. 
helyezésüket bizonyító okleve
let, az SZMT székházában.

MÉG LEHET JELENTKEZNI

Továbbtanulás
szakközépiskolában

A  Kvassay Jenő Ipari Szakközépiskola Vasútépítési 
és Pályafenntartási szakára m ég jelentkezhetnek az álta
lános iskola VIII. osztályát végző tanulói. V idéki fiúk  és 
lényok * részére kollégium i elhelyezést biztosítunk. A  ta
nulók indokolt esetben az illetékes vasútigazgatóságoktól 
tanulm ányi ösztöndíjat igényelhetnek. A  nem vasutas szü
lők gyerm ekéi (az Ösztöndíjjal együtt) a M ÁV -alkalm azot
tak utazási kedvezm ényében is részesülhetnek.

A  felvételüket kérők a jelentkezési lapot az alábbi 
cím re kü ld jék : Kvassay Jenő Ipari Szakközépiskola, Vas- 
útépítési és Pályafenntartási Szak. 1068 Budapest, R ippl- 
Rónai u. 26. Érdeklődni lehet a 327— 358 és a 121— 246 
postai, illetve a 01/44— 12 üzemi telefonon.

A szakközépiskola igazgatósága

Az oktatótiszt
Daróczi János 1939-ben 

született, Nógrádmarcal- 
bán. Édesapja 1943-től szol
gálta a vasutat, vonatve
zetőként ment nyugdíjba, 
ezenkívül a rokonok között 
is voltak vasutasok.

— Abban az időben még 
olajos, de mindig fényesre 
dörzsölt kézi jelzőlámpával 
jártak szolgálatba — mond
ja  Daróczi János. — Édes
apám egyik nagybátyja még 
este a szőlőbe is sokszor 
magával vitte a lámpát.

Az általános iskola befe
jezése után, 1954-ben Sze
gedre került, a MÁV Ne
velőotthon kollégiumába. 
Felvették a középfokú vas- 
útforgalmi technikumba,
ahol magára ölthette a 
vasutas egyenruhát, mert 
csak így lehetett az órákra 
járni. 1957-ben KISZ-tag 
lett, majd egy évvel később 
megkapta a technikumi 
érettségi bizonyítvártyt.
Utána Balassagyarmat ál
lomásra került, távírász- 
nak.

— Nagy szeretettel gon
dolok vissza első oktatómra, 
az azóta elhunyt Vági Józsi 
bácsira. Imponáló szakmai 
tudása, embersége velem  
együtt sok fiatalt indított 
el ezen a szép pályán — 
mondja. — Rövid idő alatt 
megszereztem a szükséges 
szakvizsgákat, és 1959-ben 
Szokolya állomásra he
lyeztek forgalmi szolgálat- 
tevőnek. Még abban az év
ben behívtak sorkatonai 
szolgálatra. 1962-ben sze
reltem le. Utána Berkenye,

Bánk és Drégelypalánk ál
lomásokon teljesítettem  
szolgálatot.

A MÁV Tisztképző In
tézet nappali tagozatára 
1963-ban vették fel. A si
keres vizsgák után Vác ál
lomás következett, ahol 
1965 őszéig dolgozott kü
lönböző beosztásokban*; 
majd ismét Balassagyarmat 
lett a honállomása. Ott so
káig tartalékosként dolgo
zott. Szinte minden szol
gálati helyen megfordult,

— Eddigi beosztásaim] 
közül a forgalmi szolgálat- 
tevői munkakört szerettem 
a legjobban — vallja. — 
Még ma is nosztalgiát ér
zek a vörös sapka és a vo
natindító zöld tárcsa iránt.

1973-ban nevezték ki fŐ- 
intézővé, s ugyanabban az 
évben megbízták az ojcta-* 
tótiszti teendők ellátásé-« 
val. Jelenleg is ebben a 
beosztásban dolgozik.

A  szakmai oktatásokon 
90 vonatkísérő és 20 állo
mási dolgozó vesz részt. Az 
oktatótiszt emellett több
ször segít a vezénylések, 
összeállításában.

Daróczi János 1966 óta 
tagja a pártnak. Kétszeres" 
kiváló dolgozó, egyszer pe-f 
dig vezérigazgatói dicséret
ben részesült. Az állomá
son működő önkéntes ha
tárőr rajnak is ő a veze
tője.

Szabad idejében kertész- . 
kedik. A rokonszenves ok- | 
tat ótiszt vasúts?e~etete ;
példaképe lehet a fiatal 
vasutasoknak.

K. L
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Virággal köszöntik a Moszkvából
geket

érkezett vasutas vendé*

Az öttagú küldöttség fogadá
sára felkészültek a Keletiben,

Egymáshoz vezető út
MOSZKVAI VASUTASOK BARÁTI LÁTOGATÁSA A KELETI CSOMÓPONTON

1975. május 9-én, a Nagy 
Honvédő Háború győzelmes 
befejezésének 30. évfordulóján 
Moszkva K ijevi pályaudvará
nak gazdasági és társadalmi 
vezetői fogadták a Budapest- 
Keleti csomópont küldöttsé
gét. A látogatást szocialista 
együttműködési szerződéssel 
pécsételték meg. Vállalták a 
Puskin és a Tisza expressz szol
gáltatási színvonalának eme
lését, szakmai és társadalmi 
tevékenységük teljesebb meg
ismerését, a hasznosítható ta
pasztalatok átadását és cseré
jét, a két nép közötti barát
ság továbbfokozását 

A szerződésben foglaltakat 
azóta évenként értékelik. Gon
dosan vizsgálják a menet- 
rendszerű közlekedést, a sze
mélykocsik higiéniáját, az uta
zóközönség jobb kiszolgálását 

A Kijevi pályaudvar kül-' 
döttségének viszontlátogatásá-

sor kon munkába emberek kocsi takarítás eszközrendsze-nepunK alkalmával került sor. ^  eltelt id5 változásait jelez- rét és technológiáját, a sze-
ték. mélypénztárak és a helyjegy-

. . .  , ,  , . . . .  . ■  A  vendéglátók gazdag prog- központ munkáját mutatták
A fogadó bizottságban ott rámot állítottak össze. A ta- meg. 

volt Molnár Gábor állomásfő- pasztalatcserét szolgáló szak- Az április 5-én tartott kö- 
JP** J József kereskedel- ma j program keretében a ven- tét len beszélgetésen Molnár 
mi fonökhelyettes az MSZBT ¿légek megismerkedtek a von-  Gábor állomásfőnök tájékoz- 
elnöke, Juhász Dezső, a mű- tatást főnökséggel, ahol a tatta a vendégeket Ezúttal né- 
szaki kocsiszolgálat, Bodor KISZ-esek éppen két Kandó- hány szocialista brigádvezető 
László, a vontatási főnökség rendszerű villanymozdony ál- is részt vett a beszélgetésen, 
vezetője. A vendégeket Vájná lagmegóvási munkáit végez- A szocialista brigádnaplók- 
Ferenc, a csomóponti pártbi- ték. Ugyanott a fiatal mér- ba írt baráti bejegyzések 
zottsag titkára köszöntötte. nökök a fenntartási munkák mindezeket számba vették, ér- 

A baráti találkozás legna- mellett hibafeltáró, diagno&z- tékelték és elismerték, 
gyobb élményét kétségtelenül tizáló mérőműszert készítet- A szovjet vasutasok egyhe- 
a felszabadulás évfordulója a l- tek, amely alkalmas a javítá- tes budapesti tartózkodása 
kaiméból rendezett ünnep je - si munkák gyorsítására. alatt a „szerződés” kerete ki-
lentette. Iván Szemjonovics A kocsiszolgálati főnökségen tágult Nemcsak a gondolatok 
Holcsenko számára különös je - a csomópont hőközpontját, a és cselekvések rendszerezője 
lentőséggel bírt a fővárossal személykocsik időszakos javí- lett, hanem tartalmával egy- 
való találkozás, hiszen elő- tásának technológiáját a me- máshoz vezető út is. A  két 
szőr 1945-ben, felszabadító-  lég levegős fűtési rendszer személypályaudvar képviselői 
ként járt magyar földön. Ez- speciális karbantartó munká- egy év múlva ismét találkoz- 
úttal a város békés arculata, ját tekintették meg. nak Moszkva Kijevi páiyaud-
az új lakótelepek vonzása, az Az állomásiak pedig a fór- varán.
ünneplő, majd a hétköznapo- galmi üzemet, az épület- és —  Szabó —

Debrecenben értékelték ...

u szovjet és a magyar vasutasok 
határforgalmi munkaversenyét

A  határállomások és körze- a jubileumi évforduló tisztele- A  résztvevők a szerződésben 
tek szocialista munkaverse- téré szervezett versenynek a lefektetett célkitűzések alap- 
ziyének 1977. II. félévi ered- Záhonyban és Csaipon létreho- 
xnányeit az elmúlt napokban zott barátság park, amely 
értékelték a debreceni igazga- évek múltán is emlékezetessé 
tóság és a vele szomszédos teszi az 1977. évi közös erőfe- 
szovjet Ívovi vasútigazgatóság szítéseket. 
vezetői. Az értékelésre ezúttal a  'Debrecenben tartott érté-
Debrecenben, az igazgatóság kelésre a Ívovi vasútigazgató- közötti" versenyben pedig a zá- 
székházában került sor. ság gazdasági és társadalmi hőnyi körzet kollektívája bizo-

A  Munka Vörös Zászló szerveinek vezetői jöttek el. A  nyúlt jobbnak. 
rm djellel kitüntetett lvoyi va- szovjet delegációt G. A. P °- ^  eredmények összegezésé-
sutigazgatoság u^gorodi a l- roh a Ívovi vasútigazgatóság rgi &  a további feladatokról 
^ t ó ^ n a k  vezetój^yezette.T ag^ivoltak: készüIt jegyzőkönyvet szovjet

részről G. A. Poroh, a Ívovi

ján értékelték, elemezték az 
elmúlt félév eredményeit.

Az 1977. II. félév teljesítmé
nyei alapján az állomások kö
zötti versenyben Eperjeske és 
Záhony állomás, a körzetek

Vörös Zászló érdemrenddel G. I. Olehnovics, a vasutas
kitüntetett záhonyi átrakókör- szakszervezet Ívovi elnöke, 
zet szocialista m unka verse- g . N. Kirpa, az ungvári aligaz- 
nyében részes határállomások gatóság helyettes vezetője és 
dolgozói a Nagy Októberi Szó- v . I. Marinovics, a vasutas-

vasútigazgatóság vezetője, G. 
I. Olehnovics, a vasútas-szak- 
szervezet Ívovi elnöke, magyar

cialista Forradalom 60. évfor-  szakszervezet ungvári elnök- részről pedig Kulcsár József
dülójának évében kiemelkedő 
termelési eredményeket értek 
el.

A  nemzetközi szem ély- és 
áruszállítási igények lehető 
legjobb kielégítése, a gazda
ságpolitikai feladatok eredmé
nyes megoldása mellett to
vább erősödött a két testvéri 
nép barátsága. A  közel 15 éve 
bevezetett versenyforma évről 
évre jobban segíti a közös fel
adatok megoldását. A verseny
ben a két határkörzetben több 
mint 10 ezer vasutas vesz 
részt.

A  múlt évi, a jubileumi év
forduló keretében szervezett 
versenyen kívül számos társa
dalmi munkaakcióra került 
sor. A  záhonyi átrakókörzet
ben az évforduló tiszteletére 
színvonalas szocialista brigád
vetélkedőt szerveztek. Hason
lóképpen növelte a verseny 
politikai tartalmát az a tény, 
hogy a határkörzetbsn dolgo
zó szovjet vasutasok is meg
szervezték az „Ismeri-e ö n  a 
Magyar Népköztársaságot”  cí
mű vetélkedőt. A vetélkedők 
résztvevői kölcsönösen megis
merték a két ország eredmé
nyeit, a magyar és szerviét néo 
kapcsolatainak fejlődését, a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomtól naio^ai^kig.

Kiemelkedő eseménye volt

helyettese.
A  szovjet vendégeket Kul

csár József, a debreceni igaz-

a debreceni igazgatóság veze
tője és Volosinovszki János, a 
debreceni területi bizottság

gatóság vezetője köszöntötte, titkára írta alá.

Az elnökség és degyüttes ülése
(Folytatás az 1. oldalról)

tó szálláshelyek színvonalának 
javítása. Tavaly összesen 746 
szálláshely létesült, ebből 460 
munkásszállói, 286 pedig lak
tanyai helybővítés volt. A
munkásszállókon jelenleg 6370, «  vwiawwwi g<w, auu.ow»ijf <* 
a laktanyákban pedig 4381 vonatok közlekedési sebessé- p S ÍÍ|  
dolgozót helyezhetnek el.

A  munkahelyi szociális el
látást több új beruházással 
javították. Korszerű szociális

A titkárság álláspontja 
szerint az 1976—1980-as évek
re kötött kollektív szerződés 
hatékonyan hozzájárul a dol
gozók törvényes jogainak vé
delméhez. Hiba viszont, hogy 
még mindig sok a meddő idő, 
a vonatácsorgás, alacsony a

— azokat helyesnek tartották, 
ezenkívül több új javaslatot 
is elmondtak. Érintették töb
bek között a mozdonyvezetők 
egymást követő éjszakai szol
gálatát korlátozó intézkedést#

ge, és egyes szolgálati helye
ken indokolatlanul ragasz
kodnak a hagyományos mun
karendhez. Ez is hátráltatja

létesítményeket adtak át, pél
dául Pusztaszabolcson, Fe
rencvárosban, Balassagyarma
ton, Bátaszéken, Kiskunfélegy
házán és a gyöngyösi kitérő- netrendszerűség 
gyártó üzemben. 30 gépkocsi a veszteségidők 
üzemibe állításával korszerűsí
tették a munkásszállítást. A 
járműveken tavaly 11 és fél 
ezer dolgozót szállítottak.

Rugalmasabb 
munkarendet!

Említést érdemel ezenkí
vül a vállalati lakásépítés, a 
kultúra és a sport fejleszté
se is. A  munkavédelemre 
megközelítően 190 millió fo
rintot fordítottak.

A  vezérigazgató-helyettes 
ezután vázolta az idei év 
szociális és munkavédelmi 
terveit, majd Kajcsa Józsej 
titkár egészítette ki a MÁV 
vezetőinek beszámolóját a 
vasutas-szakszervezet titkár
ságának véleményével.

Az első felszólaló: Sziklai
Dezsőné, Budapest—József

város bizalmija

Elmondotta, hogy a kollek
tív szerződés végrehajtása
jól szolgálta a vasutasok
mintegy száznegyvenezres tá
borának érdekeit, az évről 
évre továbbfejlesztett szer
ződés segítette a szállítási 
feladatok teljesítését. Az ál
landóan növekvő szállítási 
feladatok, a munkaerőgondok 
az üzemvitelben sokszor
konfliktusokat okoztak. Eb
ben a helyzetben rendkívül 
megnőtt a kollektív szerződés 
szerepe, miután szabályai je 
lentősen befolyásolják a mun
kaerő-gazdálkodást, a rendel
kezésre álló munkaidőalap 
felhasználását. Ez közvetle
nül hat a termelékenységre is.

többek között azt, hogy a 
vasút gyorsabban juthasson 
előbbre a munka hatékony
ságának növeléséből, a me- 

javitásában, 
csökkentésé

ben. Pedig erre égető szük
sége lenne, mert a csökkenő 
létszám miatt csak ilyen mó
don biztosítható a szabadsá
gok és a heti pihenőna
pok rendszeres kiadása, amit 
jogosan követelnek meg a 
vasutasok.

Felelősség,
hozzáértés

A vasút vezetőinek még fo 
kozottabban kell gondoskod- 
niok a szociális ellátás fe j
lesztéséről és a munka biz
tonságának megteremtéséről. 
Az előterjesztett határozati 
javaslatok is hangsúlyozzák e 
feladatok megoldásának szük
ségességét. Széles körű tár
sadalmi összefogásra van 
szükség a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek továb
bi javításához.

—  A kollektív szerződés 
végrehajtásáról, valamint a 
szociális és munkavédelmi 
terv teljesítéséről szóló be
számolókat elsőízben tár
gyalta az üzemi demokrácia 
új fóruma, szakszervezetünk 
elnöksége és a bizalmiküldöt
tek együttes ülése. A  bizal
miak felel ősségteljesv | közre
működéséről már az elmúlt 
évben is meggyőződhettünk. 
Az akkor szerzett tapaszta
tok nagy segítséget nyújtottak 
a  mostani együttes ülés elő
készítéséhez. Ügy értékeljük 
— mondotta Kajcsa József 
—, hogy a kezdeti bizonyta- 

• lanság ellenére az új fórum 
alkalmas a gazdálkodást érin
tő fontos kérdések megvita
tására. Megállapítottuk azt is, 
hogy a szolgálati főnöksé
geknél, az igazgatóságoknál 
működő új fórumokon a bi
zalmiak bátor bírálói a hiá
nyosságoknak, és felelősség
gel mutatnak rá a szükséges 
intézkedések fontosságára. 
Megalapozott politikai felké
szültséggel, szakmai hozzáér
téssel gyakorolták egyetérté
si, illetve véleményezési jó
giikat.

A  vita

tT islányos termete 
— és fürge mozgása 

meghazudtolja a ko
rát. Pedig már nagy
mama. Farkas Béla 
Elemémé, három 
unokával dicseked
het 0  a legalacso
nyabb ’ — mondja 
szerényen — debre- 
oen állomás dolgozói 
között. Termete ki
esd ugyan, de mun
kájával, szakszerve
zeti és más társadal
mi tevékenységével, 
kimagaslik munka
társai közül. Hét év
vel ezelőtt kapott K i
váló dolgozó kitünte
tést, a közelmúltban 
pedig, Miniszteri di
cséretben részesült

Farkas Béla Ele
mémé, tizenhét év
vel ezelőtt, két apró 
gyermekéért vállalta, 
a MÁV debreceni 
vendégszállójában, a 
takarítási munkát 
Nem volt könnyű a

Felelősséggel...
viszonylag kényel
mesen berendezett, 
kertes családi házat, 
a huszonkét kilomé
terre lévő Derecskén, 
hajnalonként ott
hagyni. Később meg
szokta az új életrit
must, a gyerekek fel
nőttek, családot ala
pítottak. Életének 
másik nagy öröme 
az, hogy gyermekei 
boldogan élnek. A 
kislánya kettő, fia 
pedig egy unokával 
örvendeztette meg a 
szülőiket

Farkas Béla Ele
mér főellenőmek, 
szintén nagy része 
volt abban, hogy fe
lesége hamar beil
leszkedett a mun
káskollektívába.

— Előfordul, hogy 
otthon a férjem  ta

karít — meséld Far-  
kasné. — Gyakran 
főz is és finom va
csorával vár. — A 
munkámról azok be
szélhetnének, akik 
itt, a szállóban meg
fordulnak — folytat
ja. — Mi igyekszünk 
az itt eltöltött pihenő 
idejüket kényelmes
sé tenni. Bár nekünk, 
takarítónőknek nem 
olyan felelősségteljes 
a munkánk, m integy 
forgalmistának, de 
közvetve a mi tevé
kenységünk is össze
függ a felelősségvál
lalással. A z iitt meg
szállt vasutasok — 
akik m illiós állami 
vagyonért felelő
sek — nem mindegy, 
hogyan, milyen kör
nyezetben pihenték 
ki m agukat.••

Far kasné szakszer
vezeti bizalmi, továb
bá területi küldött, 
tehát feladata a dol
gozók szociális hely
zetével és munkakö
rülményeivel való tö
rődés is. A  legutóbbi 
kitüntetést, az egész 
takarítókollektiva el
ismerésének tartja.

— Még nem gon
dolok a nyugdíjba 
vonulásra, de azt tu
dom, nem lesz köny- 
nyű megválni mun
kahelyemtől. Ha 
egészségem engedi, 
lehet, hogy néhány 
évig még továbbdol
gozom. A  férjemmel 
azt terveztük, hogy 
ha nyugdíjba me
gyünk, az unokákkal 

•együtt országjárásra 
indulunk, mert a 
vasutas, csak élete 
nagy munkája után 
tud igazán utazgatni.

D. J.

Kajcsa József titkár be
széde után került sor a hoz
zászólásokra. A  legtöbb bi
zalmiküldött előre bocsátot
ta, hogy területének szak
szervezeti csoportjai megvi
tatták a kollektív szerződés 
módosításának tervezetét, és 
az együttes ülésre kiadott 
egyéb írásos előterjesztést.

A  vasutas dolgozók az elő
terjesztésben foglaltakkal ál
talában egyetértettek — a 
hozzászólók többsége szerint

Márton György miskolci kül
dött több javaslatot tett al 
kollektív szerződés módosí

tására
Márton György miskolci b i
zalmi javasolta, hogy három 
éjszakai szolgálat után feltét
lenül biztosítsanak szabad 
éjszakát. (A kollektív szer
ződést a javaslat szerint mó-’ 
dosították.) Egyes felszólalók 
bírálták a vezénylés hiányos
ságait, kifogásolták a helyi 
szociális körülményeket, rá
mutattak a létszámhiányból 
eredő túlterheltségre, ami 
már balesetet is okozott. A  
kritikai megjegyzések közfii 
az sem maradt ki, hogy a ja
nuári együttes ülésen elhang
zott észrevételek némelyikére 
a bizalmiak még nem kap- 
tak választ.

A  mostani együttes ülésen 
már egy szakértőkből 'álló 
válaszadó bizottság is műkő-* 
dött. Tagjai külön helyiségben 
hangszórón át követték a 
felszólalásokat, szükség ese
tén nyomban' konzultáltak^ 
hozzájárulva a szükséges vá
lasz megtételéhez. így a bi-. 
zalmiak hazatérésük után be-' 
számolhattak választóiknak a 
tanácskozás eredményéről, a 
javaslatok sorsáról. A vasút 
vezetői, a szakszervezet ille
tékesei egyébként írásbeli 
választ is készítenek.

Felhatalmazás 
az aláírásra

Meggyőződésünk — amint ezt 
a tanácskozáson hangoztat
ták közülük többen is —, 
hogy a bizalmiak érettek 
akár az országos ügyekbe 
váló beleszólásra is. Felelős
séggel képviselték megbízói
kat, mégpedig úgy, hogy osz
toztak a vezetők gondjaiban, 
átvállalva azok egy részét. 
Végső soron felhatalmazták 
Koszorús Ferenc főtitkárt a 
módosított kollektív Szerző
dés aláírására.

Elfogadták ezenkívül a 
MÁV jóléti és kulturális 
alapjának 1977. évi felhasz
nálásáról és az idei költség- 
vetésről szóló beszámoló je
lentést.

K. S.

A  szombathelyi küldöttek egy csoportja
(Laczkó Ildikó felvétele)’
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Ács és Nagysaentjájios állomások között április 10-től 
nagy teljesítményű Plasser-gyártmányú, gyors-M építm ény- 
cserélő osztrák gépétekéi kezdték meg a bal vágány korszerű
sítését, a felépítmény cseréjét. Ez a  gépsor az osztrák vasutak 
területén már évek óta üzemel. Első ízben került sor arra, 
hogy a M ÁV; osztrák szakemberek és gépek segítségével 
végez vágánykorszerűsítést. A  majdnem 10 kilométeres vo
nalszakaszon 2500 órának m egfelelő fizikai munkát takarí
tanak meg. A  gépsor naponta 1600 métert halad, és közben 
felszedi a régi felépítményt, majd új betonaljakat és síne
ket fektet a helyére.

Másfél óra előkészület után a géplánc megkezdte a munkát

A  talpfákat és a síneket emberi kéz érintése nélkül bontja fel

Helyükre kerültek az új betonaljak
f «i -

Az ember közreműködését még ez a „csodagép” sem nél
külözheti. A  képen látható dolgozók a helyükre illesztik a 

rögzítőcsavarokat

Elkészült az új pálya, jöhet a vonat
CTenta György képriportja)

A z energiatakarékosság 
nemcsak a vontatás feladata

KIVÁLÓ MUNKA 
MELLETT:

Kettős
Tévhitek ellen hadakozik a MÁV főenergetikusi szervezete megbízatás

Első, kibővített értekezletét 
a közelmúlt napokban tartot
ta a MÁV főenergetikusi szer
vezete, a tervgazdasági és mű
szaki fejlesztési szakosztály 
rendezésében.

Utasítás már van
Az értekezlet elnökeként 

Patai András szakosztályveze
tő-helyettes üdvözölte a részt
vevőket, köztük a különböző 
szolgálati ágak, illetve vasút- 
igazgatóságok energetikusait 
és üzemgazdászait. A  megnyi
tót követően Belesik József, 
a MÁV főenergetikusa tartott 
előadást.

Többek között rámutatott a 
régi, helytelen szemléletre, 
amely szerint az energiagaz
dálkodás csaknem kizárólago
san a  vontatási szakszolgálat 
feladata, mivel a vontatási cé
lokra felhasznál* energia az 
összes vasúti felhasználás 80 
—85 százalékát teszi ki. Ez 
igaz, de a  vontatás az energia 
felhasználásával a többi szol
gálata ág —  a forgalom, a 
pályafenntartás, a biztosító- 
berendezési főnökségek, az 
anyagszertárak stb. — igé
nyeit elégíti ki, ezért a taka
rékosságért érzett fokozott fe
lelősségnek is túl kell terjed
nie az eddigi, megszokott ke
reteken.

Más szóval: a vontatás-
centrikus energiagazdálkodást 
fel kell váltania a komplex 
szemléletű — a valamennyi 
szakszolgálatot érintő — ener
giagazdálkodásnak. Az ehhez 
szükséges személyi feltételek 
megteremtését a MÁV energe
tikus! szervezetének megerő
sítéséről, az energetikusok fel
adatairól és hatásköréről szó
ló, 1976-ban kiadott vezérigaz
gatói utasítás lehetővé tette. 
Az 1977-ben Energiagazdálko
dási irányelvek címmel meg
jelent .... újabb-. vezérigazgatói 
utasítás még. konkrétabban'tót-' 
tároztá meg a különböző 
szakszolgálatok szerepét és 
felelősségét.

A  MÁV főenergetffkusa a 
továbbiakban ismertette az 
utasítás kiadása óta szerzett 
tapasztalatokat, az elért ered

ményeket. Rámutatott, hogy a 
szemléletformálásban csak a 
társadalmi szervek aktív köz
reműködésével lehet további 
sikereket elérni. Ezért nagy 
jelentőségű a párt- és a 
KISZ-alapszervezetek, szak- 
szervezeti bizottság mozgósító 
és felvilágosító munkája az 
energiatakarékossági célok el
érésére. Ezt egyébként előse
gíti m ajd a főenergetikusi 
szervezet közeljövőben megje
lenő Ésszerűen, takarékosan! 
című propagandafüzete is, 
amely a vasút minden dolgo
zójához szó l

Akik még nem értik 
a lényeget

Az értekezlet napirendjének 
második pontjaként az ener
giaracionalizálási pályázatok
kal kapcsolatos teendőket be
szélték meg a résztvevők. 
Megállapítható ugyanis, hogy 
a vasútnál — amely a közle
kedési tárca legnagyobb ener
giafogyasztója — kevés és 
nem megfelelő javaslat készül 
arra vonatkozóan, hogy álla
mi támogatásra tarthasson 

, igényt. Az erre irányuló pá
lyázatok általában igen hosz- 
szú, 2—3 évet meghaladó 
megtérülési idővel számolnak. 
Ezen a helyzeten is feltétle
nül változtatni kell.

A  pályázatokkal kapcsolatos 
kérdésekre egyébként Dancs 
Károly, a Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium Műszaki 
Főosztályának illetékese vála
szolt az értekezleten, majd 
Laczkó Pál, a MÁV Vezér
igazgatóság gépészeti szakosz
tályának főenergetikusa muta
tott rá az energetikus! szer
vezet munkájában még meg
levő hiányosságokra. Többek 

'között, megemlítette, hogy a 
vasútigazgatóságok általában 
nem éltek a szervezetre vo
natkozó alaprendelet lehetősé
geivel. Hiba például, hogy 
kellő szakképzettség nélküli 
dolgozót is beállítottak ener- j 
gótikusnak, és sokadrangú fel- \

adatnak tekintik az energia- 
gazdálkodást.

Célellenőrzést!
A  MÁV első kibővített fő 

energetikusi értekezletét a je 
lenlévők rendkívül időszerű
nek és hasznosnak ítélték. El
határozták, hogy a jövőben ha
sonló tanácskozásokat, vala
mint energetikai célellenőrzé
seket tartanak, állandó fóru
mot biztosítva az energetikai 
szakembereknek, erősítve ez
által is a közöttük kialakult 
kapcsolatokat.

A z értekezlet a szakszolgá
lati főenergetikusok által ve
zetett szekcióülésekkel fejező
dött be.

Nem „senki földje”  
a  vasút területe

Tiszták, egyre gondozot- 
tabbak a vasútállomások. A 
nyílt vonal egyes szakaszain 
azonban szeméthegyek csúfít
ják a környezetet.

Csak egyetlen példaként em
líthető a Pásztóiéi Salgótarján 
felé vezető vonalrész, ahol a 
pálya mentén húzódó kertek 
tulajdonosai senki földjének 
nézik a vasút két oldalát.

, Minden szemetet, vashulladé
kot, törmeléket, egyéb anyago
kat odahordanak, amit a helyi 
tanács nem enged máshol le
rakni. Ez a helyzet egészség- 
ügyi szempontból is tarthatat
lan.

Jó lenne, ha a MÁV Illeté
kesei „hivatalból”  intézkedné
nek. Sz. F.

Szilvás! Mária számadó- | 
árupénztáros, a nyíregyházi | 
állomásfőnökség dolgozója Ki* < 
váló vasutas kitüntetést kapott 1 
a nőnapra. Fiatal lány korá^jj 
bán először az építőiparba^ 
dolgozott, testvéreivel egytitó 
1951-ben megismerkedett a 
vasúttal, és végérvényesen el-1 
jegyezte magát vele. A követ»! 
kező esztendőben elvégezte! 
Debrecenben a segédtiszti tan
folyamat. Valamennyi szak* 1 
vizsgát letette, és ettől kezdve j 
tanulással telt az élete. Mivel 
gyermekkorában csak 6 osz
tályt végzett, felnőtt fejjel — \ 
28 évesen fejezte be általános| 
iskolai tanulmányait, hogy be-1 
iratkozhasson a vasútforgalroi^ 
technikumba. 1965-ben vég-1 
zett, de most is vallja, hogy a I 
vasutasnak mindig tanulnia I 
kell. Ugyanakkor hálás is a 
vasútnak, hogy lehetővé tettel 
a magasabb szintű ismeretek é 
megszerzését.

— Milyen beosztásokban; 
dolgozott eddig?

— Húsz évig voltam forgat
mi szolgálatié'ő Szabolcsai 
Szatmár megyei kisállomásam 
kon, illetve voltam szolgálat
tevő-váltóőr Tokajban is, |
1972-ben kerültem Nyíregyházi 
zán a kereskedelmi szolgálatim 
hoz. Előbb a MÁV-Voláié1 
pénztárban dolgoztam, majd] 
számadó-árupénztáros tettetni

Szilvási Mária hosszú évekín 
irányította az Ady Endre szo?f 
cialista brigád tevékenységéi! 
Ez év januárjától — mivel két 
brigádot összevontak — a 
Radnóti Miklós brigád tagja. 
Társadalmi megbízatásai most 
is vannak. A szakszervezetben ] 
bizalmihelyettes, a pártszerve-' 
zetben pedig bizalmi.

(Kőhíd!) 1

Magyar-osztrák 
tárgyalások j

Egyezményt készítettek elő a szakemberek

Nemzetközi tanácskozás 
a vasutas-szakszervezet székházában
Á  vasutas-szakszervezet 

székházóban tartották március 
6-án és 7-én a Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók Szakszer
vezeti Nemzetközi Szövetsé
gének vasúti ágazati bizottsá
gi ülését. A tanácskozáson 
részt vett: Vjacseszlav Afana- 
sev, a Szovjet Vas-utas Szak- 
szervezet IIB-titkára, Szergej 
Kvirikasvili, a Szovjet Vas
utas Szakszervezet nemzetközi 
osztályának vezetője, W em er 
Mucha, az U. I. S. titkára, Ru
dolf Gunkel, az NDK Vasutas 
Szakszervezetének titkára, 
Margót Reinmann, az NDK 
Vasutas Szakszervezet politi
kai munkatársa, Georges La- 
noue, a Francia Vasutas Szak- 
szervezet főtitkára, Pierre 
Vincent, a Francia Vasutas

Szakszervezet főtitkár-helyet
tese és Sergio Mezzanotte, az 
Olasz Vasutas Szakszervezet 
főtitkára.

A megbeszélésen magyar 
részről megjelent Timmer Jó
zsef, a SZOT titkára, Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszerve
zet főtitkára, a nemzetközi 
ágazati bizottság elnöke, és 
Gulyás János, a MÁV vezér
igazgató-helyettese.

A tanácskozáson megvitat
ták, hogyan készült fel a nem
zetközi belső fuvarozási, szál
lítási iroda a közeljövőben 
sorra kerülő genfi ülésre, to
vábbá a május 29-én Berlin
ben tartandó nemzetközi vas
utas-szemináriumra. Ezenkí
vül megbeszélték az ágazati 
szövetség 1981-ig terjedő leg
fontosabb feladatait.

Pályaválasztási kiállítás
A Magyar Üttörők Szövet

sége és a budapesti K lSZ-bi- 
zottság rendezésében pályavá
lasztási kiállítást tartottak a 
Ganz-MÁVAG művelődési há
zában. A bemutatón 11 közle
kedési és textilipari vállalat 
vett részt, amelyek között ott 
volt a MÁV is. A budapesti 
igazgatóság központi munka
erő-felvételi irodája ez alka
lommal képeken, taUókon, va
lamint makettekkel mutatta be 
a vasútnál található munka
köröket, ugyanakkor számot 
adtak a sportolási és kulturá

lis lehetőségekről is. A , láto
gatók megismerkedhettek a 
BVSC világhírű sportolóival.

Ezzel kapcsolatban Kocsis 
Imréné, a MÁV-kiállítás szer
vezője elmondta: a bemuta
tónak az volt a célja, hogy az 
úttörőkkel megismertessék a 
vasúti forgalom szépségeit és 
az ott dolgozó ifjúsági brigá
dok életét.

A hat napon át nyitva tar
tott kiállítást több iskola ta
nulói tekintették meg.. Közü
lük sokan érdeklődtek a vas
úti szakmák iránt.

A  Magyar Népköztársaság dr. Herbert Wild, a Szövetségit 
és az Osztrák Köztársaság Közlekedési Minisztérium fő* 
közlekedési szakembereiből osztályvezetője parafálta a 
álló külödttségei április 10— jegyzőkönyv szövegét. Jelei? 
14. között tárgyalásokat foly- volt Szűcs Zoltán vezérigazgaj 
tattak Budapesten, a két or- tó és dr. Johann Dengler,| 
szág határán átmenő vasúti Ausztria budapesti nagyköve« 
forgalom szabályozásáról szó- te is.
ló egyezmény megkötéséről. A jegyzőkönyv aláírására — 

A baráti légkörben folyta- amely hatálybalépése után ha*, 
tott tárgyalás eredményekép- tékonyan járul majd h ozzá l 
pen magyar részről dr. Ku- nemzetközi kereskedelem él 
zser Dezső, a Közlekedési és az idegenforgalom lebonyolít! 
Postaügyi Minisztérium főosz- tásához — hamarosan sor ke* j 
tályvezetője, osztrák részről rül.

Válaszol a vizsgáló főkalauz 
••
Önköltségben utazni 
szabályosan is lebet I

Több bizalmat megértést egymás iránt!
A Magyar Vasutas idei 4. számában közölt Szolgálati út 

— jegy nélkül c. cikkre válaszolok.
Én vagyok a cikkben említett „Cs. László”  vizsgáló fő*, 

kalauz, aki Perec János záhonyi mozdonyvezetőt — mi vei 
semmiféle menetjeggyel vagy utazási okmánnyal nem ren
delkezett és fizetni sem akart — utasleadási lappal szabó* 
lyosan leadtam. A  vasutas egyenruhát ugyanis bárki visel*; 
heti, akkor is, ha már nem a MÁV dolgozója.

A  mozdonyvezető állítása szerint „helyi szokás” , hogy a 
záhonyi vontatási személyzet mozdonylap nélkül utazik ön
költségben. Érdeklődésemre a szóban forgó főnökségtől azt a 
választ kaptam, hogy ez nem így van, mivel a telephelyről 
való indulás ¿ o t t  minden esetben ellátják a személyzetet? 
mozdonyteljesítményi lappal.

Sajnos, néhány mozdonyvezető nem akarja tudomásul; 
venni, hogy jegyvizsgálatkor vagy az ellenőrzéskor ők i* 
kötelesek alávetni magukat az előírásnak, mivel a szabályok 
mindenkire vonatkoznak. Máskülönben mit szólna ahhoz Pe
rec János, ha az utasítás betartása esetén — miután meg
állítja vonatát a vörös fényű jelző előtt — őt Is „vaskala- 
pos”-nak neveznék?

Javaslom, hogy együttesen tegyünk többet a fegyelem 
megszilárdításáért

Csnjna László 
Nyíregyháza álL
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ALLAMI DÍJAS ÁLLOMÁSFONÖK

A hivatásában leli Örömét
adta a stafétabotot... Dehogy 
akarom én azt, hogy mindenki 
az én tempómat vegye át, 
hogy aki majd egyszer a he
lyemre áll — mért az utódo
mat én szeretném kinevelni, 
ahogy engem is kiválasztott 
Bence Lajos —, minden mód
szeremet lemásolja. De lássa: 
így is lehet. Aztán szűrje le 
azt, ami tetszik, s azt is ami 
nem. Nyolc helyettesem van, 
harminc részlegvezetőnk és 
sok kisebb beosztású vezető, 
s valamennyien figyelik: mi
lyen a főnök.

Berendi (ha vasutas-körök
ben akadnának, akik nem 

[ tudnák a ferencvárosi főnök 
utónevét, azoknak írom : Ti- 

( bor) valóságos két lábon járó 
mítosz. Megannyi publikáció
ban megörökített, huszadik 
századi irodalmi hős, akit le
gendák lengenek körül. Le
gendák, amelyek vonzanak is, 
riasztanak is. Az az erénye, 
ami a legfőbb hibája: életele
me — már-már mániákusan, 
megszállottak módjára — a 
hivatás, a vasút.

!A kitüntetésele 
kitüntetése

Éveik óta ismerem (ezzel 
ugyan aligha kérkedhetek: 
hiszen a Ferencvárosban so
kan évtizedek óta állnak kap
csolatban vele, 1945 novembe
rében szegődött oda beosztott

!. forgalmistának, 1950 ás 1969 Iiu u .»«» __
között állomásfönöfc-helyettes döntse él, hogy miben leli az 9-ig van Idő a zsörtölődésre, rendi Tiborra,

örömét! Van, akd attól frissül talán szóvá is teszi. Felesége 
fel, hogy a kertjét ássa, más nem dolgozik: kell, aki gond- 
meg moziba jár, kártyázik. És ját viselje a családnak, aki — 
olyan ember is van, aki csu- ez főleg múlt időben értendő
pán életfenntartás miatt vál- — a gyermekeket nevelje. _ _____  w ____

vágyók"is""lélekbúvár no- WJn a nnmkájt; az ilyenfélé- következetes a szabadságának egyet — "lett légyen bármily
meg aligha feladatom, hogy nek a iy o lc  ófa gyakran ti- eltöltésében is: egyben veszi szorongató is a munkaerő-

zen hattal is felér. Nékem ez a ki a 24 napot (csaknem egy helyzet — már elbocsátott. S
minden. Itt érzem jó l magam, hét kell ahhoz, amíg az év nemcsak a fegyelem miatt:*az
Senki sem kényszerít arra, közben felgyülemlett idegfe- egyén érdekében is ( ha má-
hogy bejöjjek, de valami min- szültség feloldódik-tovatűnik), su^  dolgozik ittasan ”is meg-
dig akad, amit elintézhetek, mindig Balatonszentgyörgyre úszhatja ép bőrrel __ Itt vi-

Berendt Tibor átveszi az Állami Díjat a Parlamentben

volt — kilenc esztendeje áll 
az ország legnagyobb pálya
udvarának élén). Ügy érzem, 
ismerem tehát — és mégsem 
ismerem eléggé. S ha nem

Áz egyén érdeke is
Irodájának ajtaja — nem

csak képletesen, ténylegesen 
is; akár le Is szereltethetné — 
állandóan tárva. Bárki bármi
kor beléphet oda, ha a fő
nökkel van elintézendője..  • 
de a nyitott ajtón át azt is lát
hatja, ha más várakozik Be- 

s ilyenkor tö- 
mörre fogja a mondókáját.

Hogy népszerű em ber-e? Az. 
De van, aki nem szereti. Aki
ket ő sem szeret: az italozók, 
a lógósok, akik közül nem is

benső „titkokat”  lébbentsék 
fel —, mégis keresem-kutatom 
az indítékot. Jó alkalom erre, 
hogy éppen Tibor-n&p van — 
megannyian köszöntötték; a 
legtöbben őszinte szeretettel, 
de meglehet, néhányan számí
tásból is —, ám az igazi alka
lom  nem ez. Hanem a kitünte-

es akkor már megérte. utazik, egy jóbarátjához. S 
. . . önnön „ingázik”  Hévízre,

Pedig de jó  lenne bemutat- Föidudrra... ahová kedve
ni T tS *5 tartja. Beteg egyszer volt, az

a énr'i'c  Nos. ami elmondha- ötvenes évek derekán; nem
tések kitüntetése. Az április tó róla, egyetlen noteszlapon dohányzik egyéb káros szen- 
4-e alkalmából az Országház- is elfér. 1921-ben született Fü- vedélve sincs Aki ennél is 
bán átvett Állami Díj, am ely- leken, édesapja — a példakép, többre kíváncsiA forduljon a 
lyei eleddig még egyetlen ma- akitől tartást kapott, politikai feleségéhez felvilágosításért gyár állomásfőnököt sem ju - elkötelezettséget örökölt — ott g nez leivuagositasert.

volt gyári munkás. Losoncon 
járt gimnáziumba, és — aka
rom-nemakarom, már „közbe-

tal maztak.
Ama szándékkal érkeztem, 

hogy nem, csak azért sem írok 
többször elmondott életrend
jéről: hajnalban 2 óra 50 perc
kor ébred, négykor már az ál
lomáson van, este fél 8 tájt
érkezik haza, megnézi a TV-|__
Híradót, s fél 9^kor már ál- engedhetné továbbra diákvol 
szik. A vasárnap annyiban küf natpkat. ÉreEÖeSfc után —

így is lehet
S mivel most őt köszöntjük

szont elvágja a vasút”). Tény 
viszont: amikor az Állami Dí
jat átvette, szünet nélkül 
csöngött a telefonja. Fél 
nyolckor közvetítette az ün
nepséget a televízió, s este 8- 
kor már Csehszlovákiából — 
Fülekről — hívták a rokonok, 
meg' a „földire”  büszke egy

k ori jóbarátok.— Még most is borzasztó 
nehéz átváltani az Állami 
Díjra, ennek tudatában dől-szól” a vasút —  első osztá

lyosként a forgalmi iroda kö
rül sündörgött. Arra gondolt:
de jó  is volna, ha egyszer — következzék hát a HIVATÁS.' — ionok, mi
piros sapkával a fején — ő Ha igazán örömöt szerezhe- rom év múlva, hatvan fölött?

(s gyanítom, az előbbi sorokat °  tÖ&'
némi fejcsóválással olvasta), bet **ni? ~  kérdl-

— És főnök, mi lesz há-

lönbözik ettől; "hogy- akkor 
|pazít” —  és csak hatra megy 
be fradiba, délben pedig ha
zatér.
i Nem, most nem erre va
gyok kíváncsi. Nézzük egy
mást. Dehát akikor miről be
széljünk? Az álmairól, ame
lyek a hatóraá alvásidőbe be

tűnk neki, nem is az ő hiva
tásáról; hanéttr Ferencvárosról 
írnártk (mert? „ jó  sereg nél
kül nem érhet el sikert a had
vezér”), dehát ezt megtesszük 
majdnem minden évben, hi-

lefém ék? S ha azt m ondja: csupán katona, a frontszolgá- 
Ferencvárosról, a csodálatos lat elmaradt, mert, szükség 
Hitvilágról a ■ guritodombrol, volt itthon a 'vasutasokra... 
vagy a majdani rekonstruk-  (Vasút, vasút, va sú t!)... 1944 

• • Nem győz- májusában házasodott meg. 
kódni jöttem őt, hogy a „ha- Pesti lányt vett feleségül, mi- 
iom nyolcas”  ősi vívmány és atta települt át — először 
a kikapcsolódás élettani szűk- Miskolcra. Két fia van; Tibor 
séglet — dehát erről győzköd

1939-ben%-*~ levelet art a 
M ÁV-hoz; felvételi kérelmé
re nyolc hónap múlva érke
zett válasz. „Érettségizett se
gédtiszti segéddíjasként” alkal
mazták Füleiken...

Hoppá, én a magánember 
bemutatását ígértem. A  hábo- tanács és a SZOT Vörös Ván- 
rú alatt, 1944-ben fél évig volt dorzászlaját, a MÁV Vezér

igazgatóság és a Vasutasok

¡.— Ki  gondol arra? Semmi 
bajom. Mindig azt m ondja a 
feleségem: este jössz haza és 
mégsem vagy fáradt, hogyan 
csinálod. Hogyan? Hogy ő a 
feleségem, a jobbik felem. Az

szén a Fradi csupán 1969 óta Állami Díj egyik része őt ille- 
nyolcszor lett Kiváló Csomó- ti, egy rész pedig a munkatár- 
pont. Megkapta a Miniszter- sakat. . .

. . .  Példakép lenne? Aligha. 
Irigylésre méltó ember? Sem
miképp sem az. Ám ha valaki 
mégis irigyli — csinálja utána. 
Az viszont vitathatatlan: nála 
méltóbbat az Állami Díjra 
(amelyet egyebek mellett négy 
kormánykitüntetés — közte a 
Munka Érdemrend arany fo
kozata — előzött meg) ném

ára
Szakszervezete zászlaját.

Mi az állomásfőnöki 
poetica-ja?

— Olyan példát kell mutat
ni, hogy az másokra is has
son. így tanultam ezt meste
remtől, Udvarhelyi Istvántól,T Q , gyozKoa- 1947-ben született, agrármér- lV- ÍL igen találhatunk.ni éppúgy fölösleges, mint nök. a 26 e sen d ő*  Péter np- akl Aíz évig volt itt főnok, 9H  _ -—- „ . nök, a 26 esztendős Péter pe-

ahogy o nem tud meggyőzni dig szintúgy a MAV-ot szol- 
senkit ennek az ellenkezőjé- gálja, Rákoson forgalmista, 
rol. Berendi ilyen. Most 57
éves, több szó erről — így, ö t  háznyira lakik a Város
omé nézőpontból — ne essék, ligettől, tágas, nagy lakásban,

és rendkívüli módon szereti

meg Bence Lajostól is, aki át- Földes Tamás

Munka szerint...
B. Jánost — nem a névé az érdekes, sem a szol

gálati hely, ahol vagy másfél évtizede dolgozik sze
rény szorgalommal —  jó  ideje ismerem, becsülöm. 
Épp hogy szakmát szerzett, serdülő szakáilú legényke 
volt, amikor először beszéltem vele, s ahogy múlott az 
idő, úgy változott, emberesedet^. Családot alapított, s 
a gyermekáldás sem maradt e l: két kislány meg agy 
fiú — jobbóra elégedett —■ apja. Jobbára —■ mondom 
—, mert zsörtölődni, hol ezért, hol meg azért hallót- 1 
tam elégszer. Volt amikor az ő  pártján állott az igaz
ság, volt amikor nem; volt amikor neki adtam igazat, 
s megesett, hogy nem értettük egymást. Ám ennyire 
haragosnak ritkán láttam, mint a minap — és hadd 
bocsássam mindjárt előre: ritkán mondtam hasonló 
meggyőződéssel, mint most, hogy nincs igaza.

Mi váltotta iki a vitát. . .  elsődlegesen nem is kö
zöttünk, hanem a brigádvezetője, a munkahelyi fölöt- 
tesei, szakszervezeti bizalmija és közötte? A jutalom, 
amelyet felszabadulásunk ünnepe alkalmával kapott. S 
amelyet kevesellt. Elsősorban nem is azért, mert — 
mitagadás — vékonyka volt a boríték, nem is mert 
többre számított a kapott forintoknál. Akkor hát 
m iért? Mert a nála vagy nyolc évvel fiatalabb, nőtlen, 
a családi — anyagi — gondoktól mentes munkatársa 
két százassal többet kapott.

— Mire kell az a pénz annak a kölyöknek? — zú
golódott. — Hogy új farmert vegyen magának, vagy 
tudom is én, mát?. . .  Nálunk viszont minden fillérnek 
helye van! A  nagyobbik lány most megy ötödikbe, 
tudja, hogy mennyi új könyvre van szüksége? Az öcsi 
meg nagycsoportos az óvodában, ősztől ő  is elsős. Meg 
aztán a szobákat is ki kéne festeni. . .

Nem vitatom, hogy a nagy család nemcsak öröm 
és nagy felelősség, hanem az anyagi létünket is meg
határozza. Kétségkívül még a munkahelyi közérzetün
ket Is. Mégsem lehet ajánlólevél olyan jutalómra, 
amelyet a produktum — a végzett munka, az önként 
vállalt társadalmi tevékenység alapján osztanak szét, 
akár ünnepélyes alkalmakkor, akár más esetekben. S 
bár tény, hogy a nagyobb családokban törvényszerűen 
kisebb az egy főre jutó jövedelem (hiszen több az el
tartottak száma), azért azt se hagyjuk figyelmen kívül: 
a társadalom — s azon belül a munkahelyek döntő 
többsége is —  különféle juttatásokkal igyekszik eny
híteni a családfenntartók terheit.

Nem csupán a családi pótlékra gondolok, amely 
az elmúlt években többször is emelkedett (és életszín
vonal-politikánknak megfelelően a  jövőben is —  a 
népgazdaság teherbíró-képességétől függően —  emel
kedni fog), s nemcsak arra, hogy városaink zömében 
a háromgyermekes családok soronkívül juthatnak ta
nácsi bérlakáshoz. Gondolok viszont azokra a helyi in- 
tézkedésekre-könnyításékre, amelyeket a vállalatok 
nyújtanak, s amelyeket a kollektív szerződések tartal
maznak. Van, ahol a nagycsaládosok minden évben 
beutalót kapnak — ha kémek —  valamelyik üdülőbe, 
másutt a családfenntartó apa nem fizet az üzemi étke
zésért. S a szakszervezet többnyire kóretlenül-hívatla- 
nul is jelentkezik: a beiskolázás időszakában, kará
csony előtt, vagy ha baj sújtja a családot, és segélyre
wflti a*ük*éa. i n ^  S t

Ismétlem: mindettől B. János anyagi helyzete nem 
lesz azonos a nála fiatalabb, egyedülálló brigádtagéval. 
Ám az azonos munkáért azonos bér elvét, s a jobb 
munka méltányosabb jutalmazását mégsem szoríthat
juk háttérbe. Áligazság lenne, s nem valós, ha így cse
lekednénk. Végezetül: miért mondtam el mindezt most, 
két ünnep között? Semmiképp sem az ünneprontás 
szándékával, hanem azért, mert szép számmal lesznek 
olyan szolgálati helyek, ahol május 1-e alkalmával ju
talmaznak. Az ottani szakszervezeti bizalmiak, munka
helyi vezetők határozottságát szeretném erősíteni: a 
rendelkezésre álló pénz szétosztásakor a végzett mun-  
kára legyenek tekintettel.

Utóvégre a mi társadalmunkban az embereket 
munkájuk alapján m inősítjük: becsüljük többre, vagy 
kevesebbre. S a jutalom —  legyen, busás, vagy sze
rény — a közösség értékítéletének egyik kifejezője.

F. T.

Közbeszólt a vasút
— Nem azért dolgozom na

pi 15 órát, mert erénynek tar
tom. De mindenki önmaga

megunhatatlan, öreg — egy
kor kisiparossal csináltatott — 
bútorait. Csak azt nem szere-, 
ti, ha takarítás után valame
lyik asztal, vagy szék öt cen
timéterrel arrébb áll. Ha fél

Változatos életpálya
Beszélgetés Jándi Károly Eötvös-díias szakosztályvezetővel

a katonáknak
Adományozták a MÁV dolgozói

Hazánk felszabadulásának 33. évfordulója alkalmá
ból a debreceni igazgatóság csapatzászlót adományozott 
a honvédség egyik, a vasútnál dolgozó műszaki- építő 
alakulatának. Az átadási ünnepség színhelye az Egye
tem tér volt. Megjelent Darányi Miklós vezérőrnagy, 
Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója, Kajcsa József, 
a vasutas-szakszervezet titkára és Tóth Imre, a me
gyei pártbizottság titkára.

A honvédelmi miniszter levelének felolvasása után 
Darányi Miklós vezérőrnagy mondott ünnepi beszé
det. Méltatta felszabadulásunk évfordulójának jelen
tőségét és a csapatzászlóval kitüntetett egység mun
káját.

A csapatzászlót Kulcsár József, a debreceni igaz
gatóság vezetője adta át az egység parancsnokának. A 
több millió forint értékű társadalmi munkát végző 
műszaki katonák diszmenettel köszöntötték az ünnep
ségen részt vett vendégeket, majd körletlátogatásra 
került sor.

A  felszabadulás 33. évfor
dulója alkalmából a műszaki
gazdasági haladásért eredmé
nyesen tevékenykedő szakem
berek jutalmazására alapított 
Eötvös Loránd díjjal — mint 
már jelentettük — két vas
utast tüntettek ki. Közülük ez
úttal Jándi Károlyt, a MÁV 
Vezérigazgatóság pénzügyi 
szakosztályának vezetőjét mu
tatjuk be olvasóinknak.

Változatos, érdekes az az 
életpálya, amelyen Jándi ^Ká
roly eljutott az Eötvös díjig. 
A háború előtt, 1939-ben a  Ka
posvári MÁV Nevelőintézet
ben kezdte pályafutását, mint 
tanító. Rövid idő után gazda
sági vonalra került: az anyag
szolgálatnál kezdett dolgozni. 
Már fiatalon vezető beosztást 
töltött be. Huszonkét éves 
volt, ahiikor először nevezték 
ki főnöknek. A felszabadulás 
után a Vasútf Főosztályon 
folytatta munkáját: az anyag
szolgálat tervezésével, irányi-

déseivel való foglalkozást a gyártmányú teherkocsi beszer- 
minisztériumban kezdte eL zésével kapcsolatban folytat

nak hasonló hitelszerződési 
tárgyalásokat

Köztudott, hogy a MÁV 
kapcsolatban áll Európa ösz- 
szes vasútjaival. Ez nagy de
vizagazdálkodási, elszámolási 
feladatokat ró a pénzügyi 
szakosztályra. Nem könnyű el
igazodni a gyakran változó de
vizaárfolyamok labirintusá
ban, de a MÁV devizagazdál
kodása mindig pontos elszá
molást mutat. Ennél is szer
teágazóbb feladat a beruházá
si hitelek kidolgozása, az épí
tési szakszolgálát milliárdos 
anyagvásárlásaihoz, és sok 
más 4 hasonló tennivalóhoz a 
pénzügyi feltételek megterem
tése. Mindezek irányítója, ter-

Hét éve, 1971-ben került a Ve
zérigazgatóság pénzügyi szak
osztálya élére.— A  MÁV pénzügyeinek in
tézése nem olyan látványos, 
mint a személy- vagy az áru- 
szállítás, noha egy-egy pénz
ügyi művelet megszervezése, 
lebonyolítása 1 néha nagyobb 
szellemi alkotással is felér — 
mondotta a szakosztályvezető. 
— Egészében véve azonban . a 
mi munkánk igazán akkor jó, 
ha szinte észre sem veszik, 
hogy létezünk. Pedig ebben a 
színfalak mögötti gépezetben, 
ebben a rendkívül szerteága
zó, néha bonyolult pénzügyi 
szakmában ugyancsak zajlik 
az élet.

Különösen nagy munkát ad
nak a szakosztálynak a hitel
ügyek. Ilyen emlékezetes 
tranzakció volt a múlt évek
ben, amikor a MÁV-nak vá
ratlanul nagyobb mennyiségű 
teherkocsi . és vontatójármű

vasút jelenkori fejlődésének, 
az utódoknak is lehet majd be
lőle tanulni. A szakosztályveze
tő nagy gonddal, kedvvel lek
torálja közleményeit, szerkesz
ti köteteit és büszke a könyv
szép nyomdai előállítására, 

vezője, szervezője, végrehajtó- Bevallja, érzelmi szálak is kö- 
ja a pénzügyi szakosztály ve- tik a házinyomdához, mert az

tásával bízták meg. Később 
12 éven át a KPM pénzügyi beszerzésére nyílt alkalma, de 
főosztályán a közgazdasági Pem rendelkezett a vásárlás- 
elemzési és ügyvitel-gépesítési hoz szükséges pénzzel. A szak- 

, s . f. rj... osztály ekkor nagyszabású hi- feladatokkal foglalkozott. Kdz- telkJ , trukci6t dolgozott ki.

zetője, szoros együttműködés
ben a MÁV egész felső vezeté
sével. Nem véletlen, hogy az 
V. ötéves tervben a MÁV-nak 
olyan megalapozott gazdasági 
szabályozó rendszere jött lét
re. amely biztosítja a kiegyen
súlyozott vállalati gazdálko
dást.

apja, mint nyomdász, ott dol
gozott 40 évig.

Ilyen mélységesen emberi 
vonások is színezik Jándi Ká
roly egyéniségét, amelytől 
semmi sem áll távolabb, mint 
a számok emberére általában 
jellemzőnek tartott szárazság, 
érzelemhiány. Otthonában,

■  I m fg M  ______________  __ P l .............  A szakosztály évente két- családja körében mindig fél
ben állandóan tanult, képezte Ezzel ¡ehetővé tette, hogy a szer átfogó értékelő jelentést oldódik és ilyenkor a négy 
magát. A gazdasági mecha- járművásárláshoz szükséges ad. a MÁV gazdálkodásáról, ünokájavai való foglalkozás a 
nizmussal, a vállalat pénzügyi, összegek időben kéznél legye- Egy kis történelem is ez a ki- legnagyobb öröme, 
számviteli, költségvetési kér- nek. Most több száz román advány, hű tükre a magyar Szász Ferenc
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Várja őket a vasút
Együttműködési szerződést kötött szakszervezetünk 

a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskolával
Koszorús Ferenc, a Vasuta

sok Szakszervezetének főtit
kára és a területi bizottságok 
titkárai március 31-én meglá
togatták a Győri Közlekedési 
és , Távközlési Műszaki Főis
kolát A vendégeket dr. Hege
dűs Gyula főigazgató fogadta. 

A  látogatás alkalmával 
együttműködési szerződés 

megkötésére került sor, 
amelyet egyfelől a vasutas-
szakszervezet, másfelől a Köz
lekedési és Távközlési Műsza
ki Főiskola képviselői írtak 
alá.

Még az elmúlt évben szak- 
szervezetünk központi vezető
sége tárgyalta a  vasúton dol
gozó műszakiak helyzetét, s 
határozatban hívta fel a fi
gyelmet arra, hogy a szakmai 
vezetésnek és a szakszervezeti 
szerveknek nagyobb gondot 
keli fordítaniuk a végzős fia
talok munkahelyi beilleszke
désére»

A szakszervezet szociálpoll- Megbeszélték azokat a legfon- szolgálja majd a főiskolai 
tikai osztálya felmérést is vég- tosabb feladatokat, amelyek hallgatók hivatástudatának ér- 
zett az utóbbi öt évben főis- végrehajtásában

Koszorús Ferenc főtitkár és dr. Hegedűs Gyula főigazgató 
aláírja az együttműködési szerződést

kölcsönösein tékelését.
kólát végzett műszakiak kö- segíteni tudnak, 
zott. A  kérdőívek azt kutat- A vasutas-szakszervezet fő- 
ták, hogy a pályakezdő fiata- titkára^ találkozott . a főiskola 
lók munkahelyi körülményei nappali és levelező hallgatói- 
mennyiben segítik elő a beil- vgl.
íeszkedést, s arra is választ 
vártak, hogy a főiskolán ta-

Kotetlen beszélgetés ala
kult ki köztük,

nultakat a gyakorlatban álkai- s a főtitkár készségesen vála-
mazni tudják-e. 

Szakszervezetünk vezetői 
gondosan készültek a főis
kola vezetőivel és diákjai

val való találkozásra.
'A látogatás folyamán a szak- 
szervezet és az intézmény ve-

szolt a fiatalok kérdéseire.

A  szerződő felek a jövő
ben gyakrabban találkoz

nak.
A vasúti szakon végző, jó  elő
menetelt tanúsító hallgatókat 
elnökségi vagy központi veze
tőségi ülésen részesítik juta
lomban. Ezen túlmenően a 
vasutas-szakszervezet pályáza-

zetői véleményt cseréltek, nikai fejlődéshez igazodva

A látogatás alkalmával alá- tok kiírásával is ösztönzi a 
írt együttműködési szerződés fiatal műszakiakat. A főiskola 
az 1978—80-as évekre szólt fri- többek között szakértői ta- 
gyelembe veszi a vasút mun- nácsadással nyújt segítséget a 
kaerőszükségletét, a káder- szakszervezet elé kerülő spe- 
utánpótlás irányelveit, a tech- ciális témák elbírálásához.

Sz. M.

DUNAI FINOMÍTÓ:

Olajállomás a város közelében
Rh B íI

„gömbölyűkocsik99 világa — ben már több mint kétmillió- 
jegyzi meg az állomásfőnök, ra növelték. Ezt a jól bevált 
majd tovább magyaráz: — ná- gyakorlatot jó  üzemszervezés
iünk valamelyest más szabá- sel, a szállíttatókkal való 
lyok uralkodnak, mint általá-  rendszeres kapcsolattartással 
bán más állomásokon vagy igyekeznek a lehetőségek ha- 
csomópontokon. Itt például táráig kiterjeszteni. 
egyetlen cigarettázó embert — Mivel magyarázható ez a 
sem láthat a vágányok között, nagyarányú teljesítm ényfelfu- 
Nagyon szigorúan vesszük az tás?
effajta óvórendszabályokat, hi- — Teljesítményünk egyenle- 
szen aligha szükséges magya- tes növekedését mindenekelőtt 
rázni, mi történne, ha itt tűz a korszerű technika segítette 
keletkezne. Egyébként állomá- elő. Állomásunkat ugyanis 
sunkon majdnem minden dől- qemrégen Integra-dominó be- 
gozó speciális tűzvédelmi vizs- rendezéssel szerelték fe l Ma 
gával - rendelkezik. már egyetlen asztalról irányít-

— Technológiájuk is ennyi- juk a forgalmat. Ez kedvezően
re sajátos? befolyásolja a munkaerő-ellá-

— Többnyire igen! A  tar- tottságot is. Mi sem természe- 
tálykocsikat például nem le- tesebb, hogy egy technikailag 
hét saruzni a keletkező szik- jól felszerelt szolgálati helyre 
rák miatt; csak kéziféket szívesebben jönnek dolgozni;

Huiber Istvánné raktáritok hasznaihatunk• A tolatásoknál nem beszélve a kényelmes, 
gondosan feljegyzi a kocsiszá- azért is jobban kell ügyelni, tiszta szociális létesítmények- 

mokat mert a folyadékok másként v i- rőL A felvételi épületben für-
selkednek az erőhatások kö- dő-, mosdóhelyiségek, klub- 

Dunai finomító állomásra vetkeztében, mint a szilárd szoba, ebédlő. Az irodák min- 
utazva, egy élénk szemű, min- anyagok. Adódik ez abból, denütt tele vannak cserepes 
déri változásra odafigyelő kis- hogy a tartályokat általában növényekkel. Az állomás épü- 
fiú ült mellettem. Amint fel- nem töltik tele. Ha egy ilyen lété előtt frissen ásott ágyások 
tűntek a Kőolajipari Vállalat kocsit fékkel hirtelen megfog- láthatók.
lepárlóinak „Őrlángjai” , agyé- nak, a benne levő olaj a tö- A szocialista brigádok már 
rek szüleit kérdezte: — miért megtehetetlenség következté- korábban elhatározták, hogy 
égnek azok? Az apa m iköz- ben előre nyomul, majd visz- otthonosabbá teszik munkahe 
ben magyarázott, vonatunk szaloccsan. Először tehát meg- lyük környékét. Ezt a férfiak 
bejárt az állomásra. A kisfiú rántja a szerelvényt, s  utána vállalták, a nők pedig óvodát 
ismét felkiáltott: — Nézd apu, hátra nyomja. Ha mondjuk patronálnak Százhalombattán 
mennyi „kerekkocsi” ! ilyenkor két nagy tartálykocsi Ennek is köszönhető, hogy a

Ezen az állomáson valóban között egy kisebb üres van, vasutas gyerekek egytől egvig 
szembetűnik, hogy itt-ott látni hirtelen megállásnál a nagyok helyet kaptak a gvermekintéz- 
csak egy-egy fedett vagy pő- képesek összenyomni a kiseb- ményekben. Séra Sándor 
rékocsit Így van ez mindig? bet.
— kérdezem Kelényi György A tartálykocsikban szállf- 
állomásfőnöktőL tandó anyagoknak a jellem zőit

— Igen. Állomásunk 99,9 nemzetközileg elfogadott pik- 
százalékig olaj, illetve szár-  togramokkal és számtáblák- 
mazékainak szállításával fog- kai jelzik. Pintér Ferencné ke- 
lalkozik. A DKV-ba évente 8,5 reskedelmi főnökhelyettes ép
m illió tonna nyersolaj érke- pén ilyen felragasztható szá- 
zik; mi ennek több mint a mókát válogatott Ezekkel jel
negyven százalékát továbbít- zik a származék gyulladási fő
jük a szélrózsa minden irá- kát.
nyába Szállítunk bitument, A Dunai finomító állomás tél
fűtő-, gáz- és különböző mo- jesítménye évről évre emelke- 
törolajokat, benzinféléket, egy- dik. A múlt évben a terve- 
szóval a szénhidrogénnek min- ¿ett 3 m illió 200 ezer helyett 3 
deh származékát. m illió 445 446 tonna árut szál-

Az állomás vágányai, között irtottak. Ez 8,5* százaléka a bu- 
járva, a szemnek szinte fá- dapesti igazgatóság teljesítmé- 
rasztó a látvány: mindenfelé nyének Még egy összehason- 
tartálykocsik. A föld is az lító adat: tavaly előtt 1 millió 
olajról árulkodik. 594 ezer tonna árut további-

— Ez a mi birodalmunk, a tották irányvonattal. Ezt 1977-

Bemutatjuk 
ó IstvántKetyk

PÁLYAKEZDŐ KÖLTŐ. HATVANÖTBEN 
ÉRETTSÉGIZETT, ÉS MÉG ABBAN AZ ÉVBEN VA
SUTAS LETT. JELENLEG A BALASSAGYARMATI 
VONALFŐNÖKSÉG TARTALÉKOS FORGALMI 
SZOLGÁLATTEVŐJE. ÉLETÉRŐL, HIVATÁSÁRÓL 
VALLJA:

A szavak alázatos szobrásza vagyok
A Nőgrád megyei Szügy mai persze mindig a Magyar inkább otthon a kisasztalai

községben születtem 1946-ban. Vasutast nyitom ki. Nemcsak 
Öten vagyunk testvérek, azért, hogy nyomtatásban lás-
Anyám egyedül nevelt ben
nünket, édesapám születésem 
előtt három hónappal meg
halt.

ö t  éve Balassagyarmaton

sam újabb versemet, hanem 
azért is, mert a lap a vasuta
sok életéről, munkájáról tudó
sít. Nekem, a forgalmistának 
mindig érdekes, izgalmas ol-

lakom. Egy hétéves fiam és vasmány.
egy ötéves lányom van. Hiva- Gyakran előfordul, hogy a 
tásnak tekintem a vasutat, 12—16 órás szolgálat után sem 
hiszen ez a foglalkozásom, eb- bújok azonnal ágyba. Leülök

és írok vagy a kortársaim 
tál javasolt irodalomtörténi 
illetve egyép tárgyú köny 
két olvasom. „ Autodidá
módon”  képezem magam.

Ügy érzem, nekem két 
vatásom van: a vasút és 
költészet. Mindkettőt élete 
nak tartom, hisz a kettő 
összefér, az egyik nem 2\ 
ki a másikat.

bői élek. A  versírás gondola
taim, érzelmeim kifejezésének 
eszköze.

Naponta két-három órát 
utazom a vonalfőnökség kü
lönböző állomásaira — Diós- 
jenőre, Romhányba, Magyar- 
nándorra és még jó néhány 
szolgálati helyre — s többnyi
re utazás közben érlelem ma
gamban egy-egy vers rímeit, 
ritmusát, szavait. Olyan szen
vedély ez, mint az ópium, 
vagy a cigaretta. A szavak 
alázatos szobrásza vagyok. . .

Első versem a Magyar Vas
utasban jelent meg másfél év
vel ezelőtt Anyám címmel. Ez 
a siker további írásra ösztön
zött. Számos vasúti témájú 
versem közül azóta már töb
bet közölt a lap, ezenkívül 
helyt adott néhány prózai írá
somnak is. Büszke vagyok ar
ra, hogy első olvasóim a vas
utasok, a kollégák voltak. 
Költeményeim megjelentek 
már < a megyei lapókban, to
vábbá faemütafőti,á Kép^s 
Üjság Tavaszi szél című iro
dalmi rovata és a Magyar If
júság. A legnagyobb izgalom-

Sirálybangok
(Anyám halálára)

Hát elmentél te is anyám.. . !
Fáradt leplce szárnyad fennakadt 

az idő bokrán, 
még vergődtél egy darabig, 

míg ki nem szabadított 
a tövisek közül 
az utolsó álom: a halál.

Hol jártam akkor én,
miféle színpad fényeit imádtam, 
mikor utolsót szorított benned a görcs 

Visszahoználak én
a keselyük vad karmai közül, 
tépett sebeid kötözném 

puha szavaimmal,
de nem teh etem ------------

édes nedveid gyökereknek adtad, 
féltékeny vagyok 
földre, fűre,, fára, . 

anyám, anyám!
miért van az, hogy nekem már 
a sirályhang is lárma.. .?

Örök fékező
Egyszer 
megdermedt 
jégvirág-ablákú 
vonatra várok

máskor 
fénylő-csillagú 
nyári esten
— szerelmes kezektől telefirkált —
üres padokon
ülök

őrök tartalék- 
mozdónyként járom 
pirostetős falvak 
álomba zuhant 
útjait

meddig m ég. . .  ?

három X
gyúródik arcomon, 
hajam közé 
egyre több 
fehér szálat 
kever a rohanó idő

álom-kék ruhában 
kézenfogva bolyong 
tizenegy évem
s szerelmem: a vasút, az őrök fékező.

U J L  ctcóáh
Lassan elm erültek 
a  vízre festett hegyek, 
loccsan a délután, 
apró buborék száll 
a  sás fe le tt------------

langyos egekhez 
feszíti szárnycsapásait 
egy kacsa-raj, 
sután
behúzza farkát kutyánk

hápog a rét —

a dízel-zajra felriad 
a pihenni készülő csapat, 
a  lárm a szíven üt: 
száztizennyolc tengely 
robbanása
visszhangzik m indenütt

jelzők  ugranak 
vörösre, 
csend zuhan 
álm os vizekre —

gólyalábon lépdel,
síró békákra vadászik az este I

I

CSILLA G O K
Itt a hegyen,
hol vadludak suhogását hallgatom, 
fényesen
felragyog vörös sapkámon
ötágú csillagom —
ismerem az éjt
s értem halk szavát,
ujjam apró csillagokhoz ér,
tudom, ők az ifjúság,
melyben egykor szélrázta fák jajongtak
és sötét völgyek sikongtak válaszul —
újra mesél a sötét,
mely puhán betakar, rámborul. . .

Ifjúság, 
te csillag, 
halkuló lant zene; 
megkopott éveim 
estéje, reggele 
őrködj felettem  
s ragyogj,
a hajnal messze még — 
lobogj
csak lámpaláng, 
lobogj —
fényed ma tiszta szép!
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Köszöntünk
YIT,

köszöntünk
Havanna!

Utolsó forduló a VIT-vetél- 
kedő városi döntőjén, az Út
törő és Ifjúsági Házban, Má
tészalkán. Közel 10 pontos 
előnnyel vezet a MÁV Pálya- 
fenntartási Főnökség öttagú 
csapata. A veszélyes ellenfél, a 
gimnázium, nem tudja ledol
gozni hátrányát.

A győzelmet a vasutas fia
talok szerezték meg, így a me
gyei döntőn Mátészalka várost 
ők képviselik.

Az ünneplésen, a gratuláció
kon túl volt már a csapat, 
amikor felidézzük a  vetélke
dőt, és arról kérdezzük a győz
teseket : hogyan készülnek a 
nagyobb erőpróbát jelentő me
gyei döntőre?

— A  KISZ városi bizottsá
ga felhívással fordult az alap- 
gssérvezetekhez. Ennek alapján 
neveztünk a vetélkedőre — 
mondja Molnár Mária KISZ- 
titkár. — A városban három 
helyen rendezték meg az elő
döntőket, és a csapat csoport- 
győztesként jutott a döntőbe.

A csapatkapitány Képes Gá
bor, a főnökség vezetőmérnö
ke lett, ő  biztatta, lelkesítette 
a .csapat résztvevőit. A vár
ható versenytémákat felosz
tották egymás között, és min
denki egyénileg készült. S 
hogy lelkiismeretesen és ala
posan, azt Huri Attila is bizo
nyította, aki úgy „ismeri”  Ku
bát és Havannát, hogy idegen- 
vezető is lehetne. . .

De a többiek is — Szilágyi 
László, Garamvölgyi Gyula — 
sokat tettek a csapat sike
réért. A felkészülés alatt 
könyvtárakat látogattak, in
formációkat, ismereteket sze
reztek.

A megyei döntőből nem ju
tottak el a  több megye győz
teseinek területi döntőjére, de 
így is minden elismerést meg
érdemel a lelkes csapat.

NEM MESEBELI LEGÉNYEK

Hárman hoztak 
hárommilliót

Volt egyszer egy szegény 
ember. Annak volt három fia. 
Elindultak szerencsét próbál
n i. . .

Általában így kezdődnek a 
népmesék. A  folytatás meg 
rendszerint az, hogy a három 
fiú közül végül a legkisebb 
volt a legokosabb, a legügye
sebb, és a legerősebb, ezért 
aztán meg is találta a boldo
gulását.

Az én mesém ehhez hasonló 
lenne: Egyszer volt, hol nem 
volt, volt három ember a Ke
leti Villamosfenntartási Fő
nökségen. Mindhárman ügye
sek, erősek, okosak . . .  De fél
re a mesével! Hiszen ez már a 
valóság:

Tanácskoztak
A  meszi útra kelt utasok 

gyakran panaszkodtak a leg
korszerűbb vasúti kocsik fű - 
tetlensége miatt. Nem gonosz 
varázslat okozta a bajt, ha
nem a klimatizcUó berendezés 
biztosítékának hiánya, illetve 
tökéletlensége. A  három em
ber összeült, összedugta a fe
jét, és még okosabbak let
tek. Tanulmányozták a szab
ványokat, méréseket végeztek, 
kapcsolatot kerestek a Villa
mosipari Kutató Intézettel, és 
végül egy olyan újítást készí
tettek, amelyet a tudósok is 
megcsodáltak. A szinte talál
mánynak is beillő újítással 
több mint három millió fo
rint hasznot hajtottak a vas
útnak és a népgazdaságnak, 
nem számítva a devizamegta
karítást és a panaszok meg
szüntetését.

Ezek után bemutatom a há
rom újítót:

Matyó Ferenc a villamos- 
fenntartási főnökség műszaki 
vezetője. Torda István eszter
gályos és Nagy László műsza
ki csoportvezető. Korábban 
mindhárman a Béke szocialis- 
teT brigád tagjai voltak* de a

A  kitüntetett újítók: Matyó Ferenc, Torda István és Nagy
László

(Laczkó Ildikó felvétele)

A közelmúltban mintegy 
kétszáz vasutas vette át a ki
váló újítókat megillető kitün
tetést. Közöttük mindössze há
rom nő volt. Egyikük Fragó 
Ilona, aki a hatvanas években 
— a Landler Jenő járműjavító 
munkásnőj eként — végezte el 
a vasútgépészet! technikumot. 
Kilenc éve a MÁV Pestlőrinci 
Vonalfelügyel őség dolgozója,
jelenleg a Nyugati pályaudva
ron levő villamoselőfütő-telep 
főelektrikusa. Körülbelül ti
zenöt-húsz újítás fűződik a 
nevéhez.

— Nekem könnyű — mond
ja —, mivel rendkívül érdek
lődő, s mind szakmailag, mind 
politikailag jól tájékozott kö
zösségben dolgozom. A most 
kitüntetettek között velem 
együtt ott voltak a munkatár
saim, sőt a főnököm is . . .  Ha 
odamegyek hozzájuk, s azt 
mondom, hogy valamit kigon
doltam, nyomban bíztatnak. 
Aztán leülünk és megbeszél
jük a témát, s ez nekem szár
nyakat ad. . .

A Nviusuti Pályaudvar villa- 
moselőfűtő telepének üzem
vitele, a karbantartás meg
szervezése az Ilonka feladata. 
A telepről azt mondja, hogy 
„vasúti viszonylatban egyedül
álló konstrukció”.

— Miért?
— Mert személyzet nélkül 

biztosítható az indulásra váró 
vonatok előfütése.

Gondok persze vannak, hi
szen a berendezés még az első 
gyermekbetegségek korszakát 
■éli. Ahhoz, hogy végképp tö
kéletesen, megbízhatóan üze
meljen, sok ötlet, elképzelés 
megvalósítása szükséges.

— Most is sok minden ka
varog a fejemben — szól,.. az
tán a legutóbbi újításáról be
szél, amely szerint sikerült az 
előfűtő-v ágány hálózat villa
mosítását fejleszteni, illetve 
egy próbavágányt létesíteni,

miáltal háromról egy napra 
csökkent a személykocsik vil
lamosfűtési részlegvizsgájának 
ideje. A  megvalósításhoz tu
lajdonképpen sem eszköz, sem 
anyag nem állt rendelkezésre, 
ám az újító ötletei elhárították 
az akadályokat. A szükséges 
átkapcsolást rendszereket, ká
beltoldásokat, , a beiktatásra 
került feszültségváltókat
Fragó Ilona tervezte meg, ja 
vasolva egy tartalék erőátvite
li rendszer felhasználását.

— Az erősáramú erőátviteli 
mechanizmus eléggé erős ol
dalam — jegyzi meg. A leg
több újítása éppen ezzel kap
csolatos.

Kedveli és nagyra becsüli a 
fiatalokat. Szerinte könnyű 
megtalálni a közös hangot, 
ami előfeltétele a jó együtt
működésnek. Így érthető iga
zán, amit búcsúzáskor mon
dott*

— Bennem végtelen opti
mizmus van. Nem ismerek 
olyan feladatot, amit közösen 
meg ne tudnánk oldani...

(szalai)

brigád kettéválása óta ugyan
csak naponta találkoznak. 
Összeköti őket a politikai 
munka is, hiszen mindhárman 
párttagok, sőt az alapszervezet 
vezetőségi tagjai.

Patkofjon 
a kovács!

Egyszerűnek tűnik a laiku
sok előtt biztosítékról beszél
ni — éppen azért, mert lai
kusok, akik legfeljebb annyit 
hallottak erről a fontos vil
lamossági tartozékról, hogy 
„meg lehet patkóiul*\ A  há
rom ember azonban tudja, 
milyen sok munka, álmatlan 
éjszaka,̂  megannyi lemondás 
van az újítás mögött. Az 6 
esetükben is igaz tehát, hogy 
göröngyös út vezet a siker
hez.

A  kísérleti próbaút például 
kezdetben balszerencsésen vég
ződött: kigyulladt a vasúti ko
csi, és sokan azt tartották, 
hogy az új biztosíték miatt. 
A tényék és az eredmények 
viszont mégis a kutató elmét, 
a három szorgalmas vasutast 
igazolták. A  Villamossági Ku
tató Intézetben készült jegy- 
zőköny tanúsága szerint az 
újítók által javasolt biztosíték 
jobb, megfelelőbb, mint az 
eredeti.

A  lengyel importból szár

mazó kocsifűtési szakaszbizto
sítók az újítás révén szinte 
„örökéletűvé” váltak. Az öt- 
száz-hatszáz forintos alkatré
szek javítási, illetve felújítá
si technológiáját is kidolgozta 
a „triumvirátus”. Tagjai a 
Kiváló Újító jelvény mellé 
nem véletlenül kapták meg az 
aranyérmet is.

Az újítási díjat már felvet
ték, ám az ügy legfőbb nyer
tese az utazóközönség, hiszen 
a klimatizáló berendezés tö
kéletes működése folytán fé
len melegebb, nyáron hüvö- 
sebbb van a személykocsik
ban.

Királysággal felér
Ha egy-egy sikeres újítás 

megvalósítói nem is szerelhet
nek fél országot, királyságot, 
mint a mesebeli legények, az 
itt szereplő három újító mé
gis elégedett.

_ j=b- Családos emberek va
gyunk, ez&nMviil, építkezünk, 
illetve épít kéziünk- mond-! 
ja Matyó Ferenc. — Így 
jól jött az a száznegyven
ezer forint, amit az újítá
sért kaptunk. Ezenkívül a 
szakszervezet is megajándéko
zott egy kéthetes üdülési be
utalóval. Harminc évi házas
ság után végre két hetet töl
tök Mátraházán a feleségem
mel . . .  Szalai Mária

INTÉZKEDÉS HELYETT:

^ íg é rg e té s
Az újítási szabályzat mást ír elő

A gyöngyösi kitérőgyártó 
üzemben az szb újítási albi
zottságának vezetője vagyok. 
Ezért is olvasom örömmel az 
újítómozgalomról szóló ered
ményeket, mint például az idei 
5. számban az „Újításból mil
liók”  című cikket. De mennyi
vel jobbak lehetnének ezek az 
eredmények, ha idejében le
zárnának egy-egy javaslatot, s 
nem fektetnék el azokat ese
tenként évekig.

Üzemünk két dolgozója, 
Rácz István és Szurnyák Ist
ván 1975. (nem elírás) decem
ber 16-án újítási javaslatot 
adott be a „Mangán csúcsok 
megmunkálás előtti ultra
hanggal történő bevizsgálása” 
tárgyában. A javasolt megol
dással münkabért és energiát 
akartak megtakarítani. A ja
vaslatot 6239/75. sz. alatt nap
lóztuk. Mint jó  javaslat ese
tén szokás: a véleményezés 
gyorsan elkészült. Mivel azon
ban üzemünk a vizsgálathoz 
szükséges 1 műszerekkel, ta
pasztalattal nem rendelkezik, 
a javaslatot szakvéleménye
zésre felküldtük a MÁV Köz
ponti Felépítményvizsgáló Fő
nökséghez 1975. december 
23-án. Ezután hosszú szünet 
következett, mert az illetéke
sek figyelmen kívül hagyták a 
MÁV Űjítási Szabályzat VUSZ 
36. §. 1. pont c) bekezdésében 
foglaltakat. Választ nem kap
tunk.

Ez év márciusában — ért
hetően — elfogyott az újítók 
türelme, és panasszal fordul

tak az újítási albizottsághoz. 
Panaszuk alapján levélben 
megkerestük a KFF-et, a 
szakvéleményt sürgetve. Már
cius 3-i levelünkre már már
cius 8-án válaszoltak, közöl
ve, hogy annak idején tovább 
adták a javaslatot elvi irá
nyító szervüknek. Levelükből 
úgy tűnt, hogy a késésért nem 
ők a felelősek, ám később en
nek az ellenkezője derült ki.

Telefonon ugyanis felhívtuk 
az Ultrahangos Vizsgáló Köz
pontot, név szerint Virág Ist
vánt, aki nagyon udvariasan 
tárgyalt, és gyorsan intézke
dett. Pár napon belül meg
kaptuk a KFF-nek írt szakvé
leményük másolatát, mely 
1976. január 24-én kelt. Űjabb 
telefonálás a KFF-nek, ahol — 
érdekes! — most már emlé
keztek az újításra, és megígér-  
fék, hogy április 1-ig megkül
dik válaszukat.

Április elseje már elmúlt, de 
a válasz sehol. Nem bonyolult 
ügyről van szó, mégis meny
nyi kérdés adódik: Több mint 
két év alatt miért nem lehet 
választ adni? Miért kell az 
újítók idegeivel játszani? 
Miért kell ilyen és hasonló hu
zavonával az újítók kedvét el
venni? Mert. igaz, hogy jöhet
nek szakvéleményezés közben 
olyan problémák, amelyek 
késleltetik a véleményezést, az 
ügy lezárását, de — ennyi idő 
még a legbonyolultabb újítás
nál is sok lenne.

Földházi János

Kikelt a mag
Május 1-én minden évben megtelnek emberekkel 

az utcák. Még az egyébként mostohább, elha
nyagoltat)}) környezet is megszépül. Transzpa

rensek, zászlók, léggömbök mindenfelé. Hömpölyög a 
vidám tömeg, a vasutasokkal, a közlekedési, a köny- 
nyü-  és nehézipari, a közértes, az egészségügyi és 
egyéb vállalatok, intézmények dolgozóival együtt. A  
fővárosban a Dózsa György út irányába haladnak, 
máshol a meghatározott téren, utcában felállított dísz
tribün felé. „Üdvözöljük a város felvonuló dolgozóul* 
— harsogja a mikrofon.

Ott menetelnek a veteránok is, akik másfajta má
jus elsejékre is emlékeznek még. A  májusi ünnepsé
gek régen jóval május elseje előtt kezdődtek. Április 
húszadika körül a munkapadok mellől, az irodákból, a 
falvakból és tanyákból ráncigálták élő rendőr- és 
csendőrpribékek a munkásokat, parasztokat, szellemi 
munkásokat. A  börtönök, rendőrfogdáik megteltek 
azoknak a gyanúsaknak az ezreivel, akikről feltételez
ték, hogy május elsején felvonulnának. A  munkásosz
tály nemzetközi harci ünnepén megerősített rendőrőr-  
szemek, készenlétbe helyezett őrjáratok, fényesre csi
szolt páncélautók és honvédzászlóaljak várták a be
avatkozásra. A  legelső felvonulás emlékét korabeli 
dokumentumok, leírások őrzik.

így tudósított a Pesti Hírlap 1$90. május 2-án:
„A  Magyar Államvasutak pályaudvara előtt fel

vonuló csoportok különösen nagy tömegük által von
ták magukra a figyelmet. A  magyar fegyvergyár mun
kásai, körülbelül 800-an, amiatt panaszkodtak, hogy a 
kirendelt rendőrtisztviselő nem engedte meg nekik, 
hogy zenével és zászlóval induljanak. A  munkások 
tiltakoztak ezen eljárás ellen, mert a főkapitányi ren
delet értelmében joguk volt hozzá, de ezt nem vették  
figyelembe és kénytelenek voltak a zászlókat és hang
szereket félretenni. Itt vonulták el továbbá csendben 
és komoly arckifejezésselz a Ganz-féle vagongyár 
munkásai, kik jóval többen voltak a bejelentett két
ezernél, a cipészek és csizmadiasegédek közül ezren, 
az asztalossegédek mintegy kétezren, a bőrmüvesek 
harmadfélezemyi tömegben, a Magyar Államvasutak 
főműhelyeinek munkásai pedig ezren. A rendezők 
egész erejükkel azon voltak, hogy szigorúan a főkapi
tány intézkedéséhez tartsák magukat, nehogy a cso
portokhoz kirendelt rendőrtisztviselőknek okuk legyen 
a közbelépésre.”

ö t  évvel később — 1895-ben, 83 esztendővel ez
előtt az újpesti Danubius-gyár munkásai a hatósági 
tilalom ellenére zászlók alatt vonultak ki. A budapesti 
királyi törvényszék pert indított ellenük. Ahogy a bí
rói ítélet megállapította: ,¿Szabó Jenő rendőrfogalma
zó félkézzel megfogta a zászló rúdját, s mivel ugyanazt 
több munkás is megfogva nem engedte, erőszakkal 
vagyis karhatalommal vétette el oly módon, hogy a 
lovasrendőrök a zászló körüli munkásokra gázoltak, a 
gyalogrendőrök pedig a zászlót elvették, s kardot ránt
va, a tömeget szétoszlatták, s azután az elvett zászló
val visszavonultak. Alig haladtak azonban 20—25 lé
pésnyire, a munkások tömegéből köveket dobáltak a 
rendőrökre, m ire' Szabó Jenő xendőrfogolmazó rend- 
Őr&if  ̂vW^ávézéWyelté^ Is fáig ft * PéfOStőfÖK“ fáiddal tá
madtak a munkásokra,' eiék  viszont 'esernyőkkel, bo
tokkal, letört gallyakkal ütötték a rendőröket, mely ve
rekedés folytán mindkét részről szenvedtek sérülé
seket ..

m csendőrség brutalitását, nevetséges ostobaságát 
/X érzékelteti egy 1927-ben kelt Fejér megyei 

csendőri jelentés, amely rögzítette, hogyan rend
szabályoztak meg fiatal napszámos legényeket, mert 
május elsején piros virágot tűztek gomblyukukba, zse
bükben pedig vörös zsebkendőt találtak. A  csendőr 
közölte feljebbvalóival azt is, hogy .,a zsebkendő és 
az 5 darab piros színű tulipán virág őrizetbe véve 
Gönyü község elöljáróságának adatott át, megőrzés vé
gett.”

Az a rendszer így rettegett a „piros tulipánoktóir 
Legszívesebben azokat a rendszabályokat alkalmazta 
volna a májusi ünnep ellen, amelyeket Kurt Eisner, 
német író fogalmazott meg irőnikuéan „Nemzetközi 
rendőrintézkedések”  című karcolatéban. Eszerint a  
„kultúrállamok”  összesereglett képviselői abban álla
podtak meg, hogy végre is erélyesen kivetkőztetik má
jus elsejét forradalmi lényegéből. A  következő intéz
kedéseket tették:

„Május havában — szép idő esetén már április 
második felétől kezdve — 24 órás váltási rendszert 
kell bevezetni. Az összes munkásoknak, valamint a ki
sebb fizetésű alkalmazottaknak tilos eme időben a gyá
rakat, bányákat, stb. elhagyni. Fehérneműt cserélni ti
los. Vasárnapi munkaszünet nincs. Az esetleges szép 
májusi napok elhárítása céljából köteles az egész ár
mádia szüntelenül gránátokat röpíteni az ég felé, hogy 
a felhőkből ríedves lecsapódások keletkezzenek. A  hő
mérséklet megváltoztatásáról kénsav párologtatásával 
kell gondoskodni. A napnak csak reggel 4—5-ig, dél
után 1-fél 2-ig szabad sütni. Mosolyogni tilos, különö
sen az égboltozatnak. Énekelni óhajtó madarak rend
őrségi igazolványt kötelesek váltani, az ének szövegé
nek, illetőleg értelmének előzetes, aktaszerű bemutatá
sa mellett. A rendelkezés ellenére cselekvő madarak 
lelövetnek... Május elseje az összes szövetséges álla
mok naptáraiból törlendő. A hónap kezdődjék május 
2-án. és végződjék május 32-én.”

Csakhogy K urt ' Eisner szerint az elhintett magot 
is tapossák, hogy kikeljen. Május elseje a 
rendőrterror ellenére is a proletariátus harcos 

seregszemléje lett
Tuza István

Nyolc órát a kerületért
A VIII. kerületi párbizottság 

Nyolc órát a VIII. kerületért 
címmel társadalmi akcióprog
ramot hirdetett. A felhíváshoz 
elsőként csatlakoztak a buda
pesti igazgatóság pártalap- 
szervezetei. Eddig mintegy ki
lencvénén vettek részt az Asz
talos János Ifjúsági Park te
reprendezési munkálataiban.

Különösen dicséret illeti a 
III/B forgalmi pártalapszerve-

zetet, amelyből harmincötén,' 
több mint 170 órát dolgoztak 
eddig. Az alapszervezet kom
munistái most újabb akcióra 
készülnek: 9 ezer föript értékű 
társadalmi munkát vállaltak,' 
s ebből az összegből virágtö
veket vásárolnak az ifjúsági 
park részére, amelyeket még 
május elseje előtt e! is ültet-, 
nek.

S. R.

Ki
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Átadták Nagykanizsán 
a MA V TE sportcsarnokát

Az átadott impozáns sportcsarnok
Ünnepség keretében avatták 

fel április 6-án, Nagykanizsán 
a .MÁV TE sportcsarnokát. Az 
ünnepségen megjelentek Kaj
csa József;  a vasutas-szakszer* 
vezet titkára, dr. Szabó Tibor, 
a  pécsi igazgatóság vezetője, 
továbbá a  város párt- és ta
nácsi szerveinek vezetői.

Ünnepi beszédében dr. Sza
bó Tibor igazgató méltatta a 
a -vasutas tömeg- és verseny
sportban elért kanizsai sike
reket. A  1152 négyzetméter 
alapterületű csarnok beruhá
zása 25 m illió forintba került, 
600 néző befogadására alkal
mas.

Utána Kajcsa József titkár 
méltatta azt a társadalmi ösz- 
szefogást, amely az építkezés 
során megnyilvánult. A  kor
szerű létesítmény a verseny
zőknek és a tömegsport kedve
lőinek jó  sportolási lehetősé
get biztosít majd. Ezután 
Kajcsa József átadta a létesít
ményt Péter Ferencnek, a 
MÁV NTE elnökének.

Az ün épség után női kosár
labda-mérkőzésre került sor. 
A  közönség a zalaegerszegi 
Volán MTE serdülőinek, majd 
a PVSK NB I-es csapatának 
játékát tekintette meg.

Élsportolók
Koszorús Ferenc főtitkár, 

április I9-én, vasutas élspor
tolók és szakvezetőik tisztele
tére adott fogadást szakszer
vezetünk Benczúr utcai szék
házában. A  főtitkár az elnök
ség hevében köszöntötte Ger
gely háromszoros Európa-baj- 
nok asztaliteniszező és Pap 
Jenő párbaj tőrvívót, a Monal- 
kupa győztesét. Hangsúlyozta,

jutalmazása
hogy a BVSC két élsportolója 
sikeres szereplésével tovább 
öregbítette az egyesület és a 
vasutas sport hírnevét.

Az elismerő szavak után a 
főtitkár jutalmat adott át 
a két élsportolónak. A fogadá
son, az OTSH képviseletében, 
jelen volt dr. Lakatos György, 
a Magyar Asztalitenisz Szö
vetség elnöke is.

Nemzetközi mesterek 
m Aiíöldy László emlékversenyen
Sakkéletünk immár évék 

óta rangos eseménye az Utas
ellátó SC és a Magyar Sakk- 
szövetség közös rendezvénye: 
az Alföldy László nemzetközi 
női sakkemlékverseny. A nem
zetközi sportkapcsolatok el
mélyítését is szolgálja.

A  mezőny igen tekintélyes. 
Hogy mást ne említsünk, a 
meghívott magyar versenyzők 
közül részt vett Ivánka Mária, 
Porubszky Mária, Verőd Zsu
zsa, dr. Krizsán Gyuláné, Ma- 
kay Zsuzsa, valamennyien 
nemzetközi mesterek. A kül
földi érdeklődés is igen nagy. 
A  versenyre megérkezett Maja 
Csiburdanidze világbaj noknő- 
je^ölt, aki előkészületi mérkő
zésnek szánta ezt a versenyét 

Nona Gaprindasvilivel ví
vandó világbajnoki párosmér
kőzés előtt. A most 17 éves 
Maja Csiburdanidze 10 éves

korában lett első osztályú I 
versenyző, 12 éves korában ' 
válogatott, egy évvel később . 
pedig már ő volt a világ lég- j 
fiatalabb női nemzetközi mes
tere.

A versenyt körmérkőzéses 
formában bonyolítják le ápri- | 
lis 12—27. között. Színhelye 
az Utasellátó Vállalat V., Ve
res Pálné u. 9. szám alatti 
központjának tanácsterme.

★
Koszorús Ferenc főtitkár, 

április 19-én —, az Utas
ellátó Vállalat vezetőinek 
kíséretében — ellátogatott az 
Alföldy László nemzetközi női 
sakkversenyre. A főtitkár el
ismerését fejezte ki a vállalat 
vezetőinek e rangos verseny 
immár ötödször történt meg
rendezéséért, ezen keresztül a 
sportágnak nyújtott támoga
tásért.

BEVÁLT A KÍSÉRLET

,,Repülőkönyvtárban9 9 
az olvasnivaló

A pályamunkások igényei szerint 
bővítik a választékot

A közművelődési törvény 
szellemével' összhangban álla
pítja meg a MÁV Pécsi Igaz
gatóságának egyik körrendele
té a következőket:

f,A szocialista brigádmoz
galmat a munkásművelődés 
bázisává kell tenni. Ennek 
egyik legfontosabb eszköze a 
könyv. Fontos teendőnk tehát 
az olvasók számának növelé
se**.

Ez való igaz. De nem min
denütt könnyű megteremteni a 
népes olvasógárdát. Ott talán, 
ahol egy helyben dolgoznak 
az emberek, könnyebb. De a 
vasúti pályafenntartási szak- 
szolgálatnál, ahol többszáz 
kilométeres vonalhálózaton 
dolgoznak az emberek, szinte 
lehetetlennek tűnik. Többsé
gük a munkahelytől távol la
kik. Bumliznak a buszokkal, 
vagy várják a menetrendsze
rű vonatot, amelyen a fárasz
tó munka után hazautazhat
nak.

A pécsi igazgatóság terüle
tén a jó szervezés könnyebbé 
tette a munkásművelődés fel
adatainak végrehajtását. Na
gyobb létszámú brigádok, köz
úton mozgó pályafenntartási 
egységek alakultak, amelyek
nél nem' ritka már, hogy a 
dolgozókat háztól házig szál
lítják. Azt persze, hogy a köz

ponti könyvtárakba is járja
nak be, most sem lehet meg
kívánni. De talán, ha helybe 
szállítják a könyveket is .. .?

Ezért kötött szocialista szer
ződést a Szakszervezetek Zala 
megyei Tanácsának körzeti 
könyvtára és a nagykanizsai 
pályafenntartási főnökség 
szakszervezeti bizottsága. Meg
állapodtak, hogy egy-egy szo
cialista brigádnál 15—20 da
rabos „repülőkönyvtárat” léte
sítenek; így aiz olvasnivalót 
rögtön kézhez kapják a bri
gádok tagjai. Nincs szükség 
tárolásra, kartonozásra és 
egyéb adminisztrációs mun
kákra.

A kezdeményezés eddig jól 
bevált. A kiadott könyvek 75 
százaléka olvasóra talált. 
Ezenkívül pedig jó  alkalom 
adódott arra,. hogy lemérjük, 
milyen típusú könyvekre van 
szükség ahhoz, hogy az olva
sás valóban létszükségletté 
váljon. A kiadott kérdőívek 
szerint útleírásokat, műszaki 
könyveket, kiskerti szakköny
veket, krimit és képzőművé
szeti kiadványokat egyaránt 
igényelnek a pályamunkások. 
Ha ezekből bővítik a választé
kot, nyilvánvalóan több olva
sóra számíthatnak majd az 
Ady Endre olvasómozgalom 
keretein belül. -

Út és vasutak találkozása

Nagy változások színhelye 
az Északi összekötő vasúti híd 
és az Óbuda állomás közötti 
pályaszakasz, ahol a 11-es fő- 
közlekedési út találkozik abu - 

dapest—dörög—esztergomi 
vasútvonallal. A 11-es út ki- 
szélesítése miatt a szentend
rei HÉV vágányait áthelyezik, 
ehhez pedig a vasúti töltést át 
kellett vágni, és új aluljárót,

illetve hidat építeni. Ez utóbbi 
feladattal a MÁV Hídépítési 
Főnökség I-es építésvezetősé
gét bízták meg.

Képünkön: az építésvezető
ség Vád Mihály szocialista 
brigádja hozzáfog az elkészült 
hídpillér zsaluzatának lebon
tásához, hogy utána megkezd
hessék a szomszédos pillér és 
a támfalak zsaluzását.

LOVÉSZVERSENY
Negyedszázados % Kék-túra mozgalom

Április elején 18 csapat részvételével kispuska-lövész- 
versenyt rendeztek a miskolci járműjavítóban. A négytagú 
csapatok közül a gépi megmunkáló osztály csapata érte él 
a legjobb eredményt. Második a technológiai osztály, har
madik pedig a meó ultrahangos részlegének csapata lett. 
Férfi egyéniben a legjobb teljesítményt Tóth Nándor, Hor
váth Vilmos és Lencsés Béla, a nők közül pedig Budai Jó
itosné és Várkonyi Erzsébet1 nyújtotta.

Huszonöt évvel ezelőtt — 
1953-ban — a Lokomotív Ter- 
rhészetbarát Egyesület kezde
ményezésére indult el Sümeg
ről az országos Kék-túra moz
galom. Énnek a túrának ma 
már 1050 km hosszú útvonala 
yan Velemtől Nagy-Milicig. A  
mozgalomhoz csatlakoztak a 
természetjárók tömegei.

A negyedszázados évforduló 
tiszteletére a vasutas-szakszer
vezet természetbarát szakbi
zottsága április 9-én Velem tői 
Kőszegig jubileumi vasutas 
Kék-túrát szervezett. A „25 év, 
25 szakosztály, 25 túra** jegyé
ben rendezett túrán* 13 vasutas 
és egy községi természetjáró 
szakosztály 180 tagja képvisel
tette magát.

Velemben Farkasdi Tibor, a 
Vas megyei természetbarát 
szövetség elnöke méltatta a 
természetbarát mozgalom je
lentőségét és a Kék-túra jubi
leumát. Ezen a napon avatták 
fel a Szombathelyi SE vas
utas természetjárói által tár

sadalmi munkában készített — 
Kék-túra jelvényét szimboli
záló — emlékoszlopot. Az ün
nepség után a résztvevők 
többsége a Kék-túra útvona
lán a kőszegi Királyvölgybe 
kirándult, és ott együtt töl
tötték a délutánt.

M AGYAB VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visl Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VIL, Rákóczi út 54.

Telefon: 224-819 
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója
Csekkszámlaszámunk:

MNB 215 — 11 859 
78—1584 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

Emlékoszlopot avattak Szombathelyen

Küldöttértekezlet Debrecenben
Március 28-án tartotta be

számoló küldöttértekezletét 
Debrecen állomás szakszerve
zeti bizottsága. Czeglédi Sán
dor szb-titkár beszámolt az el
múlt évben végzett munkáról. 
Tavaly 150 bizalmi csoport 
tartott értekezletet, és mint
egy 436-an szólaltak fel. Utá
na Dávid István, a szakszer
vezeti bizottság vezetőségi tag
ja  értékelte a bizalmi csopor
tok tevékenységét Elmondot
ta azt is, hogy 1977-ben több 
alkalommal szerveztek társa
dalmi munkát Ennek során

176-an 1400 tonna áru átn 
kását segítették Záhonyban. 
dolgozók összesen több j mii 
6000 óra társadalmi műnk 
végeztek.

Az értekezleten 12-en ké 
tek szót. Beszéltek többek % 
zött a szolgálati helyekenJj 
pasztáit gondokról, és tői 
hasznos javaslatot is tettek^ 
bizalmiak Debrecen állom|| 
is bebizonyították, hogy tu 
nak élni jogaikkal és hatéi 
nyan segítik az üzemi dém| 
rácia érvényesítését

— Koszorúzás. A  hatvani 
vontatási főnökség kilenctagú 
Kállai Éva szocialista brigád
jának öt tagja névadójuk ha
lálának 21. évfordulója alkal
mából koszorút helyezett el a 
budapesti pártbizottság épüle
tén lévő, az ellenforra
dalmárok által meggyilkoltak 
emléktábláján..

—  Dicséret. A Keleti csomó
pont Ifjúsági Klubját az 1977. 
évi kiváló ifjúsági klub pályá
zaton elért eredményei alap
ján az Állami Ifjúsági Klub
tanács dicséretben részesítette.

— ünnepi műszak. Ajka ál
lomás szocialista brigádjai fel- 
szabadulásunk 33. évfordulója 
tiszteletére egyhetes ünnepi 
műszakot tartottak. Az állo
más kollektívája nemcsak a 
műszak idején, hanem az év 
első negyedében is túlteljesí
tette szállítási tervét.

— üzemlátogatás. A nagy-
kanizsai Kodály Zoltán Vas
utas Művelődési Ház nyugdí
jasai rendszeresen ismerked
nek a város üzemeivel. Leg
utóbb, április 14-én az Egye
sült Izzó Fényforrás és Üveg
gyárában vettek részt tapasz
talatcserével__  egybekötött
üzemlátogatáson.

— Közlekedéstörténet. A 
Közlekedéstudományi Egyesü
let tapolcai helyi csoportjának 
rendezésében „Sopron és vas
útja”  címmel Lovas Gyula 
közlekedéstörténész előadást ‘ 
tartott a csomópont dolgozói 
részére a Batsányi János Mű
velődési Otthonban. A vetí
tettképes előadás szemlélte
tően bemutatta Sopron és kör
nyéke közlekedésének fejlődé
sét.

— Kommunista műszak. | 
Nyugati-pályaudvar MSZK 
és KISZ-bizottsága a felszáll 
dulás 33. évfordulója és a ) 
Világifjúsági Találkozó tiszj 
leiére kommunista műszak 
szervezésével járult hozzáj 
húsvéti és az április négyé 
kei kettős ünnep forgalmán 
eredményes lebonyolítását 
A  műszakok résztvevői bekí 
csolódtak a pályaudvar terű 
tének tisztántartási munka 
taiba is.

— Első helyen a versei 
ben. A  MÁV-Volán komplí 
brigádok versenyében évek! 
kiválóan szerepelnek a sáli 
tarjániak. A  budapesti igázj 
tóság II. kategóriába tara 
komplexbrigádok 1977. M  
versenyében első helyezéstől 
tek el.

A szerkesztőség üzen,
Németh Gyula. A jka : Ms

Miklós, Mandics Sándor, Bu< 
pest; Szűcs Ferenr, Hatvan; 
István, Kisváréba! János, Miske 
Földházi János, Gyöngyös;  Zs 
dós - Barnabás. Mátészalka; Lip 
János, Szombathely: várfi
Gyula, Nagy Antal Géza. Nai 
kanizsa: Csulna László. Nyíré] 
háza; leveleiket lapunk anyai 
hoz felhasználjuk.

Papb T i v a d a m é. Taktaharkái 
Csordás Jenő, Debrecen; lévé 
két illetékes helyre továbbított

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szaksáé 

vezeti bizottságok és olvasóin ^  
gyeimébe ajánljuk a követkei 
két:

13. számból: 103073/1978. A  if i  
ügyi jogszabályok egyes reh< 
kezéseinek végrehajtására kiad 
utasítás (6) módosítása.

101403/1978. Egyen-, munka-J 
védőruhák 1978. január 1-től ér 
nyes fogyasztói (kiskereskedel I 
óra. I

14. számból: 102619/1978. A j  
úti Ruházati Utasítás módosító I

103908/1978. ..Ki minek mestje I 
szakmai-politikai vetélkedő s: I 
vezése a MÁV területén.

FEL VESZÜNK! 
KIKÉPEZÜNK!

A MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati főaiftségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT, 
LÁNYOKAT -  FIÚKAT,

Iskolai, szakmai végzettségűk, érdeklődésűk, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzö, 
vágányfékkezelő, kocsifeliró, személy* és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, féklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOV Á BBÁ : festőket, mázolókat, ácsokat,
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, pályamunkásakat,
betanított és segédmunkásokat,
állomási és kocsitakaritókat
KŐTELEZŐ M U N K A ID Ő
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
-  egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ERDEKES M U N KA KO R O K I

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a M ÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI M UNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN,
Budapest. Keleti pu. (Cínkotai kapu) 
TELEFON: 145-010.
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MAgyaF vasuTÁ
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Záhonyban Benke Valéria adta át 
az MSZMP KB jubileumi zászlaját

A  Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulóját 
köszöntő jubileumi munkaver
seny legjobbjai magas kitünte
tésben részesültek. Mint azt 
lapunk május 1-re megjelent 
ünnepi számában közöltük, 14 
csomópont, főnökség és üzem 
érdemelte ki a kiváló címet. 
Ugyancsak Kiváló vállalat ki
tüntetésben részesült —  sor
rendben immár tizédszer —  az 
Utasellátó Vállalat. A  kiváló 
címmel kitüntetettek közül a 
záhonyi átrakókörzet megkap
ta az M SZM P K B  jubileumi 
zászlaját. További négy szol
gálati hely, a debreceni és a 
szolnoki csomópont, a szom- 
bathelyi járműjavító és a ta
polcai pályafenntartási főnök
ség a kiváló címmel együtt 
megkapta a M ÁV vezérigazga
tója és a Vasutasok Szakszer
vezete Elnöksége Vörös ván
dorzászlaját.

A  Központi Bizottság jubi
leumi zászlaját április 28-án 
Benke Valéria, az MSZMP Po
litikai Bizottságának tagja, a 
Társadalmi Szemle szerkesztő 
bizottságának elnöke adta át. 
A z átadási ünnepségen megje
lent Kiss Károly, a SZOT al- 
elnöke és Gyócsi Jenő, a vas
utas-szakszervezet elnöke.

Benke Valéria ünnepi be
szédében elmondotta, hogy a 
Szovjetunió iránti barátság Zá
honyban minden nap és a gya
korlatban ölt testet. A  mun
kaverseny eredményeinek 
számbavétele ismételten és 
szinte mérhetően tanúsította: a 
proletár iniernacionalizmús és 
a szocialista hazafiság egy tő
ről fakad, csak együtt létezhet, 
egymással szembe nem állít
ható. Amennyire mindkettő 
egymásba fonódva érvényesül, 
annyira segíti az egyes szocia
lista országok belső fejlődését, 
ugyanakkor egész szocialista 
közösségünkét, két- és sokol
dalú egymás közti kapcsola
taink, barátságunk erősödését 
is.

Az ünnepi beszéd után a ju
bileumi zászlót Rigó Zoltán 
üzemigazgató vette át Benke : 
Valériától.

A  kiváló címmel, valamint 
a M ÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége vörös vándorzászlajá
val kitüntetett szolgálati he
lyek közül a tapolcai pálya- 
fenntartási főnökségnek Szabó 
Béla vezérigazgató-helyettes és 
Koszorús Ferenc főtitkár, a 
szombathelyi járműjavító ve
zetőinek ugyancsak Szabó Béla 
vezérigazgató-helyettes és K o
szorús Ferenc főtitkár adta át 
a feltüntetést

A  szolnoki csomóponton Gu
lyás János vezérigazgató-he
lyettes és Kajcsa József, a vas
utas-szakszervezet titkára, 
Debrecenben Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes és dr. 
Szabó Miklós, a budapesti te
rületi bizottság titkára, a vas

utas-szakszervezet elnökségé
nek tagja adta át a Kiváló 
csomópont kitüntetést és a 
vándorzászlót.

A  Kiváló Vállalat címmel 
kitüntetett Utasellátó vezetői
nek, a Nyugati pályaudvar 
utasellátó éttermében rende
zett ünnepségen, Urbán Lajos 
közlekedés- és postaügyi mi
nisztériumi államtitkár és 
Koszorús Ferenc főtitkár adta 
át a kitüntetést. A z ünnepsé
gen jelen volt Vas János, a 
SZOT titkára, aki a SZOT és 
a vasutas-szakszervezet elnök
sége elismerését tolmácsolta a 
kiváló címmel tizedszer kitün
tetett Utasellátó Vállalat veze
tőinek és dolgozó kollektívájá
nak.

A  ferencvárosi vasúti cso
mópont ünnepségén megjelent 
Timmer József, a SZOT tit
kára. A  Kiváló vasúti csomó
pont elnyeréséről tanúskodó 
oklevelet Kiss Károly, a buda
pesti vasútigazgatóság vezető
je és dr. Szabó Miklós, a te
rületi bizottság titkára, az e l
nökség tagja adta át.

Kiváló vasúti csomópont ki
tüntetésben részesültek a pé
csi vasutasok is. A  kitüntetést 
Mester Alajos vezérigazgató
helyettes és Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
adta á t  (A  legmagasabb ki
tüntetésben részesült szolgálati 
helyekről szóló riportokat, tu
dósításokat lapunk negyedik és 
ötödik oldalán közöljük.)

Urbán Lajos államtitkár és Koszorús Ferenc főtitkár átadja 
a Kiváló Vállalat cím elnyerését tanúsító oklevelet Tóth László 

főigazgatónak, az Utasellátó vezetőjének

Lengyel és magyar vasutas fiatalok 
baráti együttműködése

Hazánk felszabadulásának bizottságok közötti testvéri 
33. évfordulója alkalmából a kapcsolat elmélyítése, tapasz- 
Lengyel Ifjúsági Szövetség talatcserék szervezése, ame-
krakkói bizottsága és a krak
kói vasútiigazgatóság ifjúsági 
szövetsége kitüntetésben ré
szesítette a miskolci igazgató
ság KISZ-bizottságát, a nem
zetközi kapcsolatok ápolása te
rén kifejtett .tevékenységéért.
A  kitüntetést Juhász István kát szerveznék, 
titkár vette át április 1-én a . 
krakkói vasútigazgatóság if
júsági szövetségének delegá
ciójától.

A  miskolci és a krakkói 
igazgatóság fiataljai között 
már több éve tartó jó  kap
csolat alakult ki. Minden év
ben együttműködési szerző
dést kötnek, amelynek teljesí
tését rendszeresen értékelik.

Hasonló szerződést kötött 
április 20-án a miskolci igaz
gatóság és a kassai CSD 
SZISZ-bizottsága isi A  két 
évre szóló szerződés célja a

lyek keretében a fiatalok 
megismerkedhetnek a magyar 
és a szlovák munkásmozga
lom történetével is.

A  szabad idő hasznos eltöl
tésére kulturális- és sportren
dezvényeket, baráti találkozó-

i tisztségviselők kitüntetése

Kajcsa József titkár megnyitja ax ünnepséget

(Laczkó Ildikó felvétele.)

Május elseje alkalmából 
szakszervezeti munkáért ki
tüntetések és oklevelek átadá
sára került sor országszerte. A  
szakszervezeti mozgalomban 
hosszú évek óta kiemelkedő 
munkát végző vasutas tisztség- 
viselők és aktivisták kitünte
tésére április 25-én került sor 
Budapesten, szakszervezetünk 
központjában.

A z  ünnepséget Kajcsa József 
titkár nyitotta meg. Meleg sza
vakkal köszöntötte a részvevő
ket, köztük Gulyás János ve
zérigazgató-helyettest Meg
nyitója után Koszorús Ferenc 
főtitkár méltatta május elseje 
jelentőségét, ‘majd köszönetét 
mondott mindazoknak, akik 
akár függetlenített, akár társa
dalmi tisztségviselőként —  kö

zülük többen évtizedek óta — 
példamutatóan dolgoznak a 
szakszervezeti mozgalom javá
ra. A z  elismerő szavak után 
a főtitkár átadta a kitünteté
seket A  Szakszervezeti mun
káért arany fokozatát 22, ezüst 
fokozatát pedig 41 tisztségvi
sel ő kapta meg. (A  kitüntetet
tek névsorát lapunk második 
oldalán közöljük.)

ALKOTÓ IFJÚ SÁG  PÁLYÁZAT

A hatékonyság és a minőség jegyében
A  Dunakeszi Járműjavító 

Üzem K ISZ Bizottsága, a 
KISZ IX. kongresszusán meg
határozott elvek szerint a ha
tékonyság és a minőség je
gyében hirdette meg az 1978. 
évi Alkotó Ifjúság pályázatot 
A  beérkezett ötletek, munka
darabok és szakdolgozatok 
valóban azt mutatták, hogy az 
ifjúsági szervezet 342 főnyi 
tagsága magáévá tette a KISZ 
legmagasabb fórumának
iránymutatáséit

A  javaslatok közöl kiemel
kedik Nagy István járműla
katosnak a lengéscsillapító 
összeszerelésének nehéz fizi
kai munkáját megkönnyítő 
praktikus célkészüléke, Máté 
István vasúti kerékpárok vil
lamos ellenállásának mérésé
re szolgáló berendezése és 
Pethő Gábor több mint fél
milliós megtakarítást jelentő 
újításai. A  fiatal mérnökök, 
közgazdászok tanácsának ak
tivistái szakdolgozataikban a 
szalagszerű javítás lehetősé
geit, továbbfejlesztését, a for
góváz-javítás korszerűsítési 
lehetőségeit, az új javítócsar
nok hasznosításának lehetősé
geit elemezték.

Érdemes megemlíteni, hogy 
az 1975. évi pályázaton a

Gerge, Pálhnger, 
nár szerzőnégyes 
próbakészülékekkel aranypla
kett elismerő címet kaptak a 
szocialista országok fiatal al
kotóinak moszkvai kiállításán. 
Bár a mostani kiállítás mun-

TótA, Mól- kadambjai nem értek el ha- 
a kiállított sonló színvonalat, de haszno

san szolgálják az élőmunka 
és gépi berendezések haté
konyságának növelését, az 
anyaggal és munkaerővel való 
takarékoskodást

Egy jelszó értelmezése

Ifjúsági versenyformák az átrakákörzetben
Záhonyban a M Á V  üzemi 

KISZ-bizottság a Hatékony* 
ság, minőség! jelszó jegyében 
határozta iheg az 1978/79-es 
mozgalmi év  akcióprogram
já t

lentős eredményeket hozhat, 
mivel a záhonyi átrakókörzet
ben 64 ifjúsági brigád tevé
kenykedik.

A  karbantartási feladatok 
jó minőségű elvégzését az

M it jelent ez? MR akarnak - EM  •*?  —_ e? «  
tenni a záhonyi fiatalok —  
kérdezheti az olvasó. A  vá
lasz röviden az, hogy végre szükséges feltételek. A  ,

nevezésű verseny biztosíthat
ja, ahol megvannak az ehhez

K i
szeretnék hajtani a K ISZ KB 
a párt és a  szakszervezet ha
tározataiból reájuk háruló 
feladatokat ezzel is elősegít-

minek mestere”  vetélkedőket 
az áruk rakodásában részt ve
vő  kisgépkezelőkre is kiter
jesztjük, mivel ők is sokat

ve a  M ÁV gazdasági tervének tehetnek az akcióprogram ama 
megvalósítását. Ehhez az ifjú - pontjának megvalósításáért 
ságnak sajátos módszerei, ver- amely szerint a kocsik atla- 
senyformái vannak. S°s terhelését 26 tonna föle

T, . __  , kell emelni. A  dízelmozdo-
^ n y t o r m o ,  például szerelésével foglalkozó

Egy brigád egy u ji- fiatai0k a Vörös revízió”-az
tás * -mozgalom , amely je-

Ú j o k ta tá s i in t é z m é n y

Televízió  a nevelőotthonnak
Kedves ünnepség színhelye volt április 22-én dél

előtt a Kaposvári M ÁV  Nevelőotthon. Koszorús Ferenc, 
a Vasutasok Szakszervezetének főtitkára televíziót adott 
át az intézetnek. A z átadáson jelen volt Szerényt János, 
az SZMT vezető titkára is.

—  Pocher Adolf, aki az ajándékot küldi —  mondot
ta a főtitkár —  maga is nevelőotthonban töltötte gyer
mekkorát. Édesapja vasutas volt, ö  vasesztergályos lett, 
de nem tudott elszakadni a vasúttól. Felnőtt korában 
tanult énekelni. Mint nyugdíjas, szabad idejét feláldoz
va járja a szakszervezeti üdülőket, s énekel. Fellépé
seinek díjából gyűjtötte össze a pénzt a televízióra. 
Fogadjátok szeretettel.

A  televíziót a nevelőotthonos gyermekek nevében 
Tóth Erika köszönte meg, majd az intézet növendékei 
színvonalas kultúrműsort adtak a vendégek tiszteletére. Május 1-re elkészült az Északi járműjavító új oktatási Intézménye, amelyet Gulyás János ve

zérigazgató-helyettes április 29-én adott át rendeltetésének

mozgalom keretében tehetnek 
sokat a munka minőségének 
javításáért. A  kulturált uta
zást a vonatvezetőik és jegy
vizsgálók részvételével meg
rendezésre kerülő „Kérem a 
jegyeket!”  szakmai és mű
veltségi verseny segíti élő. Sa
játos módszer továbbá a 
KISZ-védnökség, amelyet 
többek között a záhonyi von
tatási főnökség idén kezdődő 
átépítése és vágányrekonst- 
rukciójának végrehajtása fö
lött vállal az üzemi KlSZ-bi- 
zotság, együttműködve a Ke
let-Magyarországi Mélyépítő 
Vállalat ifjúsági szervezetével 
é s . a csapi vasúti , csomó
pont Komszomol-bizottságá- 
val.
' A  védnökségben való rész

vétel tulajdonképpen olyan 
komplex versenyforma, amely 
lehetőséget ad minden ifjú
sági rétegnek —  akár egyé
nileg, akár közösen —, hogy 
részt vegyen a gazdasági ter
vek megvalósításában.

A  Hatékonyság, minőségi 
tehát azt jelenti, hogy alkot
ni, építeni kívánunk, amit 
persze nem korlátozunk kizá
rólagosan a gazdasági mun
kára. Mozgalmi tevékenysé
günk egészét jellemzi 1978/ 
79-ben a jelszó valódi tartal
ma.
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Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése
A Szakszervezetek Országos Ta

nácsa a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége javaslatára Május 1., a 
nemzetközi munkásmozgalom ün
nepe alkalmából eredményes moz
galmi tevékenységük elismerése
ként

Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozat

kitüntetésben részesítette:
Szeder Jánost, a Székesfehérvári 

Vont. főn. szb. gazd. felelősét; Há
mori Károlyt, Salgótarján áll. 
ügyeletes tisztjét; Markó Róber
tét, a Dunakeszi JJ. üzem szb. po
litikai munkatársát; Bíró Sándort, 
a vasutas-szakszervezet budapesti 
területi bizottságának politikai 
munkatársát; Molnár Ferdinándot, 
Vác áll. keresk. hivatalnokát; Du- 
ró Sándort, a Bp. Építési Főn. 
szb-titkárát; Gúlán Pétert, Máté
szalka áll. vonatvez., az szb köz- 
gazd. felelősét; Nagy imrénét, a 
Debreceni EHF szb-titkárát; Ra- 
deczky Jánost, a Miskolc Vont. 
Főn. versenyügyi előadóját, az szb 
tagját; Juhász Lajost, a miskolci 
vasútigazgatóság osztályvezető
jét, a kv mellett működő építési, 
pft. és távközlő munkabizottsági 
tagját; Kiss Imrét, Miskolc-Tiszai 
pu. vonatkezelőjét, a szakszervezeti 
bizalmit ; Szélpál Gézát, a vasutas- 
szakszervezet szegedi tér. biz. pol. 
munkatárást; Bodor Ferencet, Sze
ged áll. szb-titkárát; Poór Lajost, 
a szombathelyi vont. főn. segédke
zelőjét, szakszervezeti bizalmit; 
Kovács Lajost, a szombathelyi jj. 
munkavédelmi ügyintézőjét, a szb 
tt-felelősét, tb-tagot; Egervári 
Lászlónét, a BVKH ügyintézőjét, 
szb-titkárt; Török Bélát, az Utas
ellátó 74. sz. üzem üzletvezetőjét, 
szb-titkárát, vszt-tagot; Kiss Bar
nát* a GYSEV Igazgatóság munka- 
védelmi ügyintézőjét, a társ. bizt. 
tanács vezetőjét; Bánki Bélánét, a 
KPM Vasúti Főoszt. ügyintézőjét, 
szb-, ágit,-prop.-, alblz. vezetőjét; 
Nagy Lászlót, a Dunaújvárosi Vont. 
Főn. mozdonyvezetőjét, szb-tit- 
kárt; Kassai Jánost, Kaposvár álL 
rakodási hivatalnokát, szb-elnököt; 
Mán Györgyöt, Kurd IV. pm. sza
kasz előmunkását, szakszervezeti 
főbizalmit.

Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozat

. kitüntetésben részesítette:
Békési Györgyöt, a budapesti 

■ vasútigazgatóság oszt. bizottsági 
titkárát; Juhász Ti bőmét, a vas
utas-szakszervezet budapesti bizott
ságának könyvelőjét, szakszervezeti 
bizalmit; öcsal Istvánt, Pestlőrinc 

• VVF szb-titkárát; Belső Lászlót, 
Szolnok JJ. üzem szb politikai 
munkatárást, kv- és SZOT-tagot; 
Mogyorósi Istvánt, Dorog állomás 
rafctéjnokát, szb-titkárt; Orbán 
Győzőt, Győr PR. főn-f szb-titkárát; 
Fridrich Viíiríősriét, a vasutas-szak- 

" szervezet budapesti bizottság pol. 
munkatárást; Rózsahegyi Pált, 
MÁV Építési Géptelep szb politikai 
munkatársát; Házi Józsefet, Gö
döllő áll. raktámokát, szakszerve
zeti főbizalmit; Halubek Katalint, 
Kisújszállás áll. keresk. oktatóját, 
szb-titkárt; Miskolczi Sándort, 
Debrecen Vasútigazg. csoportvez. a 
területi tanács tagját; Sikula 
Lászlót, Debrecen £p. Főn. szb-tit
kárát; Kaszás Gyulát, a debreceni 
vasútigazgatóság műszaki, gazd. 
tanácsadót, szb- és tb-tagot; Sik
lósi Lászlót, Miskolc JJ. üzem szb- 
titkárát; Balsai Józsefnét, Kál— 
Kápolna áll. laktanyaügyeletesét, 
szb-tagot, Molnár Gyulát, Tállya 
áll. raktámokát, szb-elnököt; 
Szabó Zoltánt, a miskolci vasútig. 
ügyintéző csoportvezetőjét, szb- 
tagot; Török Józsefet, a vasutas
szakszervezet szegedi tb. pol. mun
katársát; Molnár Istvánt, Kecske
mét áll. keresk. oktatót, szb-tagot; 
Vincze Lajost, Szeged áll. anyag- 
csop.vez., szakszervezeti főbizal
mit; Barkász Imrénét, Orosháza 
áll. személypénztárosát, szb-tagot; 
Fehér Jánost, Dombóvár pft. főn. 
szb-titkárát; Görbe Zoltánt, Fo
nyód áll. keresk. hivatalnokát, szb- 
titkárt; Varró Sándort, Dombóvár 
Vont. Főn. lakatosát, szb-tagot; 
Hegedűs Gyulát, Pincehely áll. vál
tókezelőjét, szakszervezeti bizal
mit; Szabó Sándort, Zalaegerszeg 
pft. főn. vágánygondozóját, szak

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a kitüntetéseket

szervezeti bizalmit; Járó Jánost, 
Celldömölk Vont. Főn. asztalosát, 
szb-titkárt; Teleki Lászlót, a vas
utas-szakszervezet szombathelyi tb. 
pol. munkatársát, Meiszner Fe
rencet, Szombathely Vont. Főn. 
szb-titkárát; dr. Horváth Lajost, a 
MÁV Kórház és KÖzp. Rendelőint. 
osztályvez. főorvosát, szb-elnököt; 
dr. Lengyel Imrét, a MÁV Tervező 
Int. oszt.vez., szb-titkárt; Sztanó 
Istvánnét, a Közp. Számvlt. Hív. 
csop.vez, szb-titkárt; Koós Károly- 
nét, a MÁV Ugykez. és Gazd. Hiv. 
ügyintézőjét, szb-elnököt; Kovács 
Bélát, az Utasellátó V. leltárfele
lősét, vszb-tagot; Tóth- Tlbomét,

az Utasellátó Vállalat Mozgóezolg. 
lg. szb-titkárát; Boda Józsefet, 
GYSEV Csorna álL forg. szolg.-te- 
vőjét, szb-titkárt; Minárik János- 
nét. a vasutas-szakszervezet taka
rítónőjét, szakszervezeti bizalmit; 
dr. Selényi Károlynét, a vasutas- 
szakszervezet társ. bizt. osztály 
főelőadóját, szakszervezeti bizal
mit; Döme Lászlónét, a vasutas
szakszervezet pü. és gazd. oszt. 
ügyintézőjét, szb-tagot; Székely 
Györgyöt, a vasutas-szakszervezet 
kult. név., és sportoszt. politikai 
főmunkatársát; Horváth Lászlót, a 
KPM Vasúti Főosztály ügyint., 
oszt.biz.-titkárt.

A  Martos Flóra brigád 
sokat tesz a közösségért

Nyíregyháza állomás keres
kedelmi főnökségén dolgozik 
a Martos Flóra  brigád, mely
nek 15 tagja van. A  szocia
lista brigád címet 1971-ben 
nyerték el. A z  arany foko
zatot először tavaly kapták 
meg. A rra  is büszkék, hogy 
a brigád öt tagja ugyancsak 
a múlt esztendőben lett K i
váló dolgozó.

A  brigádvezető, Oláh János- 
né utánfízetési ügyintéző 
1975 óta vezetője a közösség
nek s ő a csoport szakszerve
zeti bizalmija is.

—  Legfgntüpabb feladatunk-. 
nak tekintjük a munka m inő
ségének javítását és a fiata
lok nevelését —■ mondja. —  
Különösen sokat segítünk az 
újfelvételes jegyvizsgálóknak.

A  brigád aktívan részt vesz 
a társadalmi munkaakciók
ban. Ha csak tehetik szépítik, 
csinosítják munkahelyüket és 
környékét Kommunista mű

szak keretében részt vették 
az „Együtt Nyíregyházáért” 
mozgalomban, melynek célja 
a megyeszékhely szebbé té-. 
tele volt. Együtt vannak a 
szórakozásban, a szabadidő 
hasznos eltöltésében is. Aktí
van bekapcsolódtak a szocia
lista brigádklub munkájába, 
színházlátogatásokat szervez
nek, kirándulásokon vesznek 
részt Ilyenkor a gyerekek, 
a családtagok is együtt men
nek a brigád tagjaival.

A  brigádban meglepően so
kan viselnek különböző tár
sadalmi tisztséget A  tagok 
közül -tíegym egi Árulrááké~ 
pártvezetőségi tag és a „V ö
röskereszt”  gazdasági felelő
se. Máthé Józsefnéf a szakszer
vezeti műhely bizottság tagja, 
ugyanakkor az állomás mun
kaügyi döntőbizottságában is 
tevékenykedik. M ihalkó József 
pedig a Nyíregyházi Vasutas 
Spartacus SC elnökségi tagja.

Tokaji kiránduláson a brigád

Anyák napja alkalmából

Nagycsaládos édesanyák
- A  Vasutasok Szakszerveze
tében immár hagyomány, 
hogy minden évben kedves 
ünnepség keretében köszöntik 
a  sokgyermekes vasutas édes
anyákat. A z  idén április 27-én 
került sor az ünnepségre.

„ M ikor kicsi voltam,
ki vigyázott reám? 

Patyolat pólyába
. te takartál, anyám...**

K  Benczúr utcai M ÁV-óvo- 
dások adták az ünnepi műsort 
az édesanyáknak, a meghívot
taknak. Ahogy végigitekintet
tem az arcokon, láttam, hogy 
itt is, ott is megjelent a sze
mekben egy könnycsepp. A z 
anyák napi megemlékezést 
nem lehet meghatódottság nél
kül ünnepelni. Ilyenkor a kö
szönet és a hála nekik szól, 
az életet adó édesanyáknak, 
akik annyi gond és küzdelem 
árán nevelik fel gyermekeiket. 

A  köszöntőt Nagy Istvánná

szakszervezetünk alelnöke 
mondta. Méltatta azokat az 
édesanyákat, akik a munkában 
és a gyermeknevelésben is 
helytállnak. A  köszöntő után 
átadta a szakszervezet ajándé
kát.

M ikó Sándorné, a  debreceni 
építési főnökség dolgozója egy 
a jelenlevők közül. Háromhe
tes pici babájával érkezett az 
ünnepségre. A  kis Anikó ti
zenegyedik gyermek a család
ban. Még elsorolni is nehéz a 
gyermekek nevét és születési 
idejét: Etelka 1957, Tibor 1961, 
Sándor 1962, Lenke 1964, Já
nos 1966, Gábor 1968, Zoltán 
1970, Judit 1972, Angéla 1974, 
Csaba 1975, Anikó 1978.

Mikóné első unokája idő
sebb, mint a legkisebb gyer
meke Etelka lánya ugyanis 
már férjnél van. A  két na
gyobb fiú szakmát tanul, egyik 
Budapesten, másik Nyíregyhá-

köszöntése
zán. A  többiek pedig otthon 
élnek a szülőkkel. A z  iskolá
sok csak hét végén járnak ha
za, mert tanyai kollégiumban 
élnek. A  kis lakás, a másfél 
szoba bizony elég szűkös a 
családnak. Nincs bevezetve a 
v íz  sem. Nem ritka, hogy haj
nali háromkor kel fe l az 
édesanya, hogy mire a gyere
kek felébrednek, kimosson. A  
férjének nincs állandó mun
kahelye Így bizony elég ne
hezen neveli a gyermekeket.

—• A  munkámat mindig ren
desen végeztem el, de már öt 
éve gyermekgondozási szabad
ságon vagyok — mondta. — 
Könnyítene rajtam, ha a la
kás megfelelő lenne, s nem 
kellene annyit bajlódnom a 
vízhordással. . .

Egy másik édesanya: Ba-
bicska Lászlóné, a Landler 
Járműjavító betanított mun
kása.

Követésre méltó kezdeményezés

Lakástámoga tás 
szombathelyi módra

A  szombathelyi igazgatóság 
lakásügyekkel foglalkozó
szakembereivel beszélgetünk 
a vasutaskörökben már or
szágszerte elismert és példa
ként emlegetett lakásépítő te
vékenységről.

A m i igaz, kevés helyen di
csekedhetnek ilyen eredmény
nyel. A  szombathelyiek időben 
felismerték, ennek jelentősé
gét a szocialista életmód ala
kításában, a vasutasok élet
körülményeinek javításában, 
s nem utolsó sorban az egy
re nagyobb munkaerőgondok 
enyhítésében. így  mindenféle 
lakásépítési formát támogat
nak, amennyire anyagi ere
jükből futja. A  lehetséges 
anyagi eszközökét maximáli
san, a legcélszerűbben kihasz
nálják, igénybe veszik.

Különösen az utóbbi két 
évben lendült fe l a lakáste
remtő tevékenység, csaknem 
annyi lakáshoz jutottak, m int 
a IV . ötéves tervben. Pedig 
az előző tervidőszakban elért 
eredmények sem lebecsülen
dők. 567-en 25 és fé l m illió  
forin t vállalati kölcsönt kap
tak társaslakás és családiház 
építésére. Nagy összegeket 
fordít az igazgatóság a taná
csoktól történő bérlőjelölés vá
sárlására is. Mindezeken fe
lül 430-an jutottak új otthon
hoz a vasútüzem területén le
vő szolgálati lakásokban és 
vállalati bérlakásokban.

A  gyakorlat szerint a sta
bil munkaerőnek bizonyuló 
vasutasok 2— 3 éven belül la
kást kapnak az igazgatóság 
területén. A  nagycsaládosok 
természetesen soronkívüliséget 
élveznek. A  lakáshoz jutottak 
között 85 százalékos a  mun
kásarány, a fiatalok pedig 
70— 75 százalékban részesed
nek.

Szombathelyen, a fiatal há
zasok otthonában, 26 szállás
helyet vásárolt az igazgatóság 
15 évre. Erről, a  hazai lakás
állományban úttörő szombat- 
helyi formáról el kell mon
dani, hogy nagyszerű talál
mány. A  fiatal házasok kevés 
lakbérért 5 év ig  élhetnek a 
kisterületű, önálló lakrészek
ben. Eközben kötelesek ha
vonta meghatározott havi 
öszeget takarékba tenni vég
leges otthonuk megteremtésé
hez. így  albérlet nélkül, m int
egy zöld utat kapnak a vég
leges lakáshoz jutáshoz, ö t  év 
után ugyanis át kell adniok 
a  szállást a következő „in 
duló”  házaspárnak. Azok a 
családok, amelyeknek közben 
két gyermekük született, ko
rábban is kapnak lakást.

A  legtöbb vasutas termé
szetesen a csomópontokon ju
tott új otthonhoz. íg y  min
denekelőtt Szombathelyen, 
Celldömölkön, Veszprémben, 
Tapolcán, Sopronban, Zala
egerszegen. Újabban Sárvárott 
is sikeresen törekednek a 
vasutasok lakásgondjainak 
enyhítésére. Annál érthetet
lenebb, hogy a  várpalotai 
vasutasok ilyen jellegű kéré
sei nem találnak kellő meg
hallgatásra a helyi szerveknél. 
Maguk a vasutas dolgozók 
is mindent elkövetnek kor
szerű, új otthonok előterem
téséért. Nemcsak egyénileg ta
karékoskodnak, hanem szíve
sen vállalnak kommunista 
műszakot is a munkáslakás
építésének támogatására.

A  szombathelyiek követés
re méltó lakásteremtő tevé
kenysége kezdi már éreztetni 
kedvező hatását a munkaerő
gazdálkodásban.

Sz. T.

Munkahelyük a  vasút

Mátészalkai
Mátészalkán a Rózsa Fe

renc munkásőr-zászlóalj „bá
zisüzemei”  közé tartozik a 
vasúti csomópont is. Nem vé
letlen, hogy egyszerre többen 
is kérték felvételüket a tes
tületbe.

—  A  m i szakaszunk nagy
részt fiatalokból áll, s nem 
volna túlzás akár ,vasutassza- 
szakasznak nevezni egységün
ket —  mondja Nagy László 
parancsnok, aki maga is fia
talember. „Civilben”  a MOM 
mátészalkai gyárának rendé- 
sze, különben pályafenntartá
si szakközépiskolában érettsé
gizett Érti, ismeri a hozzá 
beosztott emberek gondjait, a 
mindennapi munka nehézsé
geit, ennél fogva is kölcsönö
sen tisztelik, becsülik egy
mást Bizonyára szerepe volt 
ennek a ténynek abban, hogy 
a múlt év i elhatározás nyo-

—  Csák az tudja, m it je 
lent a sok gyermek, aki maga 
is testvérek között nőtt fel. 
Nekem hét gyermekem van -r- 
em líti büszkén. —  Közülük 
hat kiskorú még. Nagylányom, 
aki tizennyolc éves, tavasszal 
m ent férjhez.

Babicskáné Verőcemarosról 
já r be dolgozni a  járműjaví
tóba, Hajnalban kei, reggelit 
készít mielőtt útnak indul. 
Van úgy, hogy a  nagyobbak 
segítenek a  munkában, de 
csak többnyire hét végén, 
amikor nincs lecke. A  férje 
gépkocsivezető, ám a  gyerme
kek gondja többnyire az 
anyáé.

Keveset tud a nagy család
ról, aki nem é lt benne. Nem  
ismeri az álmatlan éjszakákat, 
a lázas tekinteteket, a reggelig 
tartó virrasztásokat

Előfordul, hogy legyintünk, 
amikor arról van szó, hogy 
gond a gyermeknevelés. Gyak
ran elütjük azzal, van családi 
pótlék, van gyes, van bölcső
de és van óvoda. Ez azonban 
kevés! A  nagy család nem 
boldogulhat a környezet a 
társadalom segítsége nélküL

Szalal Márta

munkásőrök
mán nemrég megkapták a 
Zászlóalj legjobb szakasza 
cím et egy szépen hímzett se
lyemzászló kíséretében.

A z  elismerés kivívásában a 
vasutas munkásőrök közül 
Cseppentő János. Cseppentő 
Mihály, If jú  Zoltán, Papp Já
nos, Várkonyi Lajos, Siska 
János és Zőlcsák Péter vett 
részt. Munkahelyük szerint az 
állomás-, a  vontatási és a pá
lyafenntartási főnökséghez 
tartoznak, de többnyire a 
nyílt vonalon vagy a közle
kedő vonatokon végzik mun
kájukat

—  A  legkönnyebb helyzete 
tálán Várkonyi Lajosnak, 
a  pft bércsoport-veztőj ének 
van —  hangzik a tájékozta
tás. —  Nálunk ö rajparancs
nok, s rendszerint 6 értesíti 
a vasutas munkásőröket a 
foglalkozásokról, az esetleges 
rendkívüli feladatokról, köz
ben állandó kapcsolatot tud 
tartani a szakaszparancsnok
kal i s . . .

—  En ezt is önként vállal
tam, m ive l ez egészen termé
szetes —  jegyzi meg a  rajpa
rancsnok, majd méltatja a 
mozdony- és vonatvezetők, 
jegyvizsgálók helytállását 
akik soha nem tévesztik szem 
é lő t hogy a vasú1* egyenru
ha viselése közben szintén 
munkásőrök.

—  A z utasok és az áruk fo 
kozott biztonságára gondolok 
a mindennapi munkában én 
is —  toldja meg rajparancs
nokának szavait Cseppentő 
Mihály műszaki kocsivizsgáló, 
aki KlSZ-titkárként ismerke
dett meg a példa ’itatás fon
tosságával, mielőtt munkásőr 
lett. Ezenkívül bátyja —  aki 
ugyancsak munkásőr —  a jó  
példák követésére, a szoká
sosnál is nagyobb felelősség- 
vállalásra tanította. ‘

A  mátészalkai vasutasok 
büszkék rá, hogy ilyen mun
katársaik vannak.

__ Zsoldos Barnabás

Köszöntjük 
az édesanyákat

(Szigligeti Gábor rajza) m

A  közösség 
szolgálatában

K ét évtizede dolgozik a 
vasútnál Szabó Jánosné, 
Nyugati pályaudvar Novem-\ 
bér 7. kocsi takarító brigád 
jának tagja. A z  első évek
ben a Cegléd melletti Cse* 
műről ingázott naponta szol
gálati helyére. Később há
rom gyermekével együtt be
költözött az alföldi városba 
Naponta több mint száz ki. 
lométert utazik, hajnalban! 
kel és késő este ér ismét bal 
za, mégsem gondolt arra* 
hogy munkahelyet váltós* 
tasson.

Tizenegy éve párttag és 
az 1-es számú fordaszoign 
lat szakszervezeti bizalmija

—  Én a közösség érdekeit 
tartom a legfontosabbnak— 
mondja. —  A  munkatársaim 
gondjaival való törődést, el
sőrendű feladatomnak tar
tom. Kollektívánkat két év
vel ezelőtt o Magyar Nép- 
köztársaság K ivá ló brigádja. 
címmel tüntették ki. Ennék 
a sikernek valamennyiéi 
örülünk és továbbra is szo
cialista közösséghez méltóan 
igyekszünk dolgozni. Isme
rem a szakszervezeti bizal
miak jog- és hatáskörét, és 
élünk is az üzemi demokrág 
cla nyújtotta lehetőségekkel

A  brigád élen jár a társa-| 
dalmi munkaakciók rende
zésében. Takarították a tá
rolót. terven felül vállaltak 
személykocsi tisztítást és se
gítettek az óvodák festésé-) 
ben.

A  szakszervezeti műhelyt 
bizottság Szabó Jánosnét a 
közelmúltban bizalmi ta-, 
vábbképzőre küldte. Rend«J 
szeres látogatója a pártsze-:j 
minári urnáknak is. amelye-l 
ken sok tapasztalatot gyűjJ 
tötfc Politika i ismereteit jó l 
hasznosítja a szocialista 
brigádok szemináriumain, 
amelyeken néha előadóként? 
is szerepel Példamutató* 
gazdasági és társadalmi 
munkájáért eddig három 
alkalommal kaoott Kiváló 
dől ff ózó kitüntetést legutóbb 
pedig miniszteri dicséretben! 
részesítették.

O. K.
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Példátlan akaraterővel

Elvesztett két karját a lábával
Február 10-e óta a televízió 

„Csak ülök *és mesélek" cí
mű műsorából milliók ismer
ték meg Tóth Józsefné, Dal- 
los Erzsébet nevét. Ezt, a 
gyermekkorában súlyos vasúti 
balesetet szenvedett, páratlan 
akaraterejű, csodálni való fia
talasszonyt otthonában keres
tem fel, hogy életéről beszél
gessünk.

Balassagyarmaton, a Jókai 
utcában épült új lakótömbéi* 
so emeletén csengetésemre 
maga a háziasszony nyitott 
ajtót. Szívélyesen tessékelt be 
a közelmúltban átadott köz
ponti fűtéses, két szoba össz
komfortos lakásba. Azon a 
napon férjével együtt szabad
ságukat töltötték az új ott
honban.

A  baleset körülményei
— A  napokban vendégeink 

voltak. A  Balaton mellől ro
konaink látogattak meg a gye
rekekkel együtt, éppen ma 
utaztak haza —  újságolta a 
fiatalasszony.

Férjével kényelmesen elhe
lyezkedtünk a fotelokban, Er
zsiké pedig a szemközt levő 
heveróre ült, hátát nekitá- 
masztotta a faliszőnyeggel ta
kart falnak, s jobb lábával 
megigazította a szemébe hul
ló hajá t...

—  Püspökhatvanban szü
lettem, 1951-ben —  kezdte 
élete történetét —  Édesapám 
a vasútnál dolgozott, vonal
bejáró volt. A  sínek mellett 
épült vasúti őrházban laktunk 
kilenc testvéremmel együtt. 
Arra a tragikus napra, amikor 
baleset ért, csak szüleim el
mondása alapján emlékszem 
vissza. Másfél éves voltam. A  
kerítés mindkét oldalára só
der volt léontve. Átmásztam 
a sóderhalmon, s már a sínek 
között is voltam .. .  Kezeim az 
egyik sínszálra, az éppen ar
ra haladó tehervonat kerekei 
alá kerültek. A  robogó vo
nat mindkettőt levágta

Lábaival cigarettáért s gyu
fáért nyúlt, s rágyújtott me
sé lt mesélt tovább...

—  A  baleset után azonnal 
a balassagyarmati kórházba 
szállítottak. Intézetbe 6oha 
nem Ikerültem, ugyanúgy jár
tam óvodába, mint a többi 
falumbeli gyerek. Arra már 
jól emlékszem, hogy először 
önkéntelenül a számmal pró
báltam játszani. M int minden 
kisgyerek, én is ösztönszerü 
vágyódást éreztem a játék 
után . . .  Nem ment! Szám 
állandóan tele volt homok
kal. Megpróbáltam hát kezem 
helyett a lábam használni. így

Otthonosan, az új lakásban

szép lassan rájöttem arra, 
hogy ha játszani akarok, ak
kor csak a lábammal tudom 
elérni azt, amit a többi gye
rek a kezével tesz ...

K is társaim azonnal befo
gadtak maguk közé. A z álta
lános iskolában kaptam egy 
külön padot, melynek az író
lapja alig volt valamivel ma
gasabb az ülőlapjánál. A  ce
ruzát is a lábam ujja i közé 
fogtam  —  igy tanultam meg 
az évek során írni és minden 
egyéb más munkát lábbal el
végezni.

Óvónőnek készült
Már hetedikbe jártam, ami

kor tudomásunkra hozták, 
hogy a Szovjetunióban meg
kaphatom az első műkezet 
Édesapámmal el is utaztunk, 
ö  hazajött, én ott maradtam. 
Két és fél hónap múlva ér
tem jö tt és az első műkezek
kel hazajöttünk. Olyan mű- 
kezem azóta sem vo lt  Azok
kal írni is tudtam! Ha ujja- 
im közé adták a ceruzát, igaz, 
hogy lassabban, de jól megír
tam a dolgozataim is.

—  Minden vágyam az volt, 
hogy egyszer óvónő lehessek 
—  folytatta. —  Később rá
döbbentem, hogy ez nem le
hetséges... A z általános isko
la elvégzése után Aszódra ke
rültem gimnáziumba. Az 
érettségi bizonyítványt pedig 
már Balassagyarmaton szerez
tem meg 1968-ban, a levelező 
tagozaton. Legelső munkahe
lyem a vasút v o lt  Azóta a 
MÁV-nál dolgozom. Először a 
Budapest Józsefvárosi PFT-

főnökség galgamácsal szaka
szára kerültem, ahol admi
nisztrációs munkát végeztem.

1968 emlékezetes nap ma
rad a számomra, ugyanis Bu
dapesten, a baleseti utókeze
lőn ismerkedtem meg fér
jemmel. Ő Nyíregyházán dol
gozott sínhegesztőként. Üzemi 
balesetet szenvedett —■ a bal 
lábát amputálni kellett, mű
lábat kapott.

Józsihoz 1969. november 15- 
én mentem férjhez. Gödöllő
re költöztünk, ahol a tanács
tól kaptunk lakást. Három 
évig laktunk a vizes falak 
között, közben megszületett 
Péter nevű kisfiúnk. 1972-ben 
visszaköltöztünk szüléimhez, 
akik házat építettek Galga- 
gután. Egy év múlva szüle
tett Mónika. Még ugyanabban 
az évben költöztünk Balassa
gyarmatra albérletbe. Mind
ketten a józsefvárosi pft fő
nökség X III. szakaszán, illet
ve az átszervezés óta a váci 
pft főnökség IV. szakaszán 
dolgozunk. Férjem lakatos.

A  városi tanácstól ígéretet 
kaptak, hogy hamarosan la
káshoz juttatják őket. A z  al
bérletből a Nógrádi Sándor 
lakótelepre költözhettek, két 
szoba, komfortos tanácsi bér
lakásba. A  vasút vállalta, hogy 
a 21 ezer forint lakáshaszná
latbavételi dijat kifizeti he
lyettük.

Ámulva nézték a vonaton

Érdekes története van an
nak is, hogyan jutott a tele
vízió „Csak ülők és mesélekn 
című műsor stábjának tudo
mására az, hogy él Balassa
gyarmaton egy olyan fiatal- 
asszony, akinek élete példa 
rá: m it jelent szeretni azéle
tet; hogyan lehet gyermekei 
szülni és felnevelni kéz nél
küll.

— A z egyik napon Péter fi
ammal vonattal utaztunk Bu
dapestre a Művégtag Gyárba. 
Peti szemébe belekerült vala
mi. Könyöj^gött*. hpgy .vegyem 
ki, mért nem lá t  Én nem te
hettem mást, levettem a cipő
met és a lábammal kivettem a 
táskámból a zsebkendőt, rhajd 
Peti szeméből egy porszemet. 
A  kocsiban utazók ámulva 
nézték a műveletet. A z egyik 
asszony odajött hozzám és 
kérte, hogy mondjam el, ho
gyan történt a baleset össze
ismerkedtünk, elkérte a'címe
met, és először ö írt rólam a 
televíziónak. Később a püs
pökhatvani körzeti orvos hív
ta fel rám a „Csak ülök és 
mesélek" szerkesztőinek a fi-

Nivódíjas ifjúsági brigád

Jelszavuk: jól és okosan dolgozni
Segítik a pályakezdők beilleszkedését

A  kitüntetett brigád tagjai

pótolja
gyeimét így  történt, hogy egy 
szép napon felkerestek a tele
víziótól. S már a műsort kö
vető napon telefqnon hívtak 9 
vasutas-szakszervezetből: kö
zölték velem, hogy örömmel 
elkészítik a széket.

Segített a szakszervezet
Itt megállt egy pillanatra. 

Gondolataiba mély ed t, majd 
így folytatta:

—  Április első hetében, itt 
Balassagyarmaton, az állomás 
pártirodájában dr. Bórái Ist
vántól, a VSZTO vezetőjétől 
személyesen vehettem át az 
Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet műszerészképző tanmű
helyének egyik szocialista bri
gádja által készített széket 
Ezúton is megköszönöm a 
szakszervezet és a brigád gyors 
segítségét és kedvességét! A  
széket már használom, nagyon 
megkönnyítették vele a  házi 
munkát.

A  hosszúra nyúlt beszélgetés 
után bizony jólesett egy kis 
mozgás. Átmentünk a konyhá
ba, ahol Erzsiké lábai segít
ségével — mindent így csinál 
—  működés közben bemutatta 
a hidraulikus emelő szerkezet
tel ellátott széket

— A  televízióban bemutatott 
film  után táviratot kaptam 
Budapestről, a Hőtechnikai 
Vállalat egyik szocialista bri
gádjától. Közölték velem, hogy 
a munkahelyemre ők is szíve
sen készítenének hasonló szé
ket. öröm m el fogadtam fe l
ajánlásukat.

Szeretik az életet

Miközben beszélgettünk, a 
házigazda kiment a konyhá
ból és kis idő múlva kezében 
saját maga faragta, falra 
akasztható fatányérokkal tért 
vissza.

— A  fafaragás a hobbim — 
mutatta a szép darabokat.

—  Józsiban méltó segítőtárs
ra találtam —  büszkélkedik 
férjével Erzsiké. — Rendes, f i -  

yyelmes fé fa  .. Nagyon sotoit 
segít a háztartásban és a gye
rekek nevelésében»

így él Balassagyarmaton — 
immár szép, új lakásban — 
Erzsiké férjével és két gyer
mekével. Életsorsa mesébe illő, 
egyben elgondolkoztató is. Va
jon mennyi akarat, életszere
tet segítette át ezeket a fiata
lokat az évek szakadékain? 
Mennyi harc, kín árán jutot
tak el idáig, ahol ma tartanak?

Lám, lehet így is élni. Csak 
szeretni kell az életet! S ők 
nagyon szeretik!

Ketykó István

A  forradalmi ifjúság! na
pok alkalmából az Állami I f 
júsági Bizottság Nívódíjával 
tüntették ki a dunakeszi Jár
műjavító Üzem Juhász Gyu
la ifjúsági brigádját. A  ki
tüntetést Pethő Gábor, a hu
szonéves .brigádvezető április 
elején vette át a Parlament
ben.

A  huszonegy tagú kollek
tíva több mint fele nődolgo
zó. Villanyszerelő, mechanikai 
és elektroműszerész szakmá
juk van. A  négytengelyes 
személykocsik villamosfűté
sét, világítási hálózatának ve
zérlőegységeit, kapcsolótáb
láit és egyéb elektromos ké
szülékeit javítják. A  szalag
szere javítási technológia fe
let védnökséget vállaltak.

— A  Nívódíjat az utóbbi 
három évben végzett ifjúság
nevelő munkáért kaptuk — 
mondja a brigádvezető. — 
Brigádunk sokat segített a 
pályakezdő fiatal szakmun
kások munkahelyen történő 
beilleszkedésében. A  hozzánk 
került fiatalokat nem hagy
juk magára, amikor a bonyo
lult eletromos berendezések 
hibáit kell felderíteni és 
megjavítani. Elméleti és gya
korlati segítséget adunk a 
pályakezdőnek.

A z  ezüst brigádérmes kö
zösségben kilenc KISZ-tag, 
négy párttag, nőfelelős és 
műhelybizottsági tag tevé
kenykedik, végez aktív tár
sadalmi munkát, öten büsz
kélkedhetnek a Kiváló dolgo
zó kitüntetéssel és többen si
keres újítói múlttal rendel
keznek. 1976-ban például Pá-

Zinger Antal, Tóth Ildikó, Ger4 
gye Lajos és Molnár István 
sikerrel szerepelt az Alkotó 
ifjúság pályázaton. A z  egyen
irányítók és a  váltakozó ára* 
mú szabályozók próbapadi 
vizsgálatához készítettek egy 
készüléket, amelyet a szó* 
cialista országok fiatal alko* 
tóinak moszkvai kiállításán 
aranyplakettel jutalmazott a 
zsűri.

—  A z  elmúlt évben néhány 
műhelyben bevezették a DH 
mozgalmat, amihez a mi kol* 
lektívánk is csatlakozott —  
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Leskő Mihály műszerész. —* 
Ügy érzem, hogy nemcsak 
jól, hanem egyre okosabban 
is dolgozunk. Pethő Gábor 
például a váltakozó áramú 
generátorokkal felszerelt ko* 
esik túlfeszültségvédelmi 
áramkörének korszerűsítésé* 
hez adott jó  ötletet. Ö alaki* 
tott ki egy célkészüléket a re* 
lék és a diódás vezériőkár* 
tyák vizsgálatára, amel/ 
gyors és megbízható. Ezik  
kívül több ötlet és javaslat 
született még, amik segített 
ték a minőségi munkát.

Elismerést érdemel a  bri-í 
gád kötélét* tevékenysége is,
A  nők például óvodát, a fér* 
fiák pedig sportegyesületet 
patronálnak. Tavaly 456 óra 
társadalmi munkát végeztek. 
Eredményesen szerepeltek az 
üzem' szellemi és sportvetél
kedőin és többen szakközép* 
iskolában tanulnak. A  brigád 
tagjai a Nívódíjhoz méltóan 
folytatják munkájukat, köz* 
életi tevékenységüket.

Orosz Károly

P O R T R É V Á Z L A T Bontják a cegléd— hantházi vonalat
Ilonka mindig helytáll a munkában

Amikor hellyel kínált, a fé
nyes széket élőbb letörölte, ő 
állva maradt. Hosszas unszo
lásomra sem ült le, mert köz
ben fél szemmel munkatárs
nőjét figyelte. Addig is, amíg 
beszélgettünk, rövid utasításo
kat adott neki, hogy zökkenő
mentesen menjen a munka.

Hatvan állomás üzemi ét
kezőjének kimérőjében be
szélgettünk Gübis EmÖnévél. 
A  középtermetű, barna hajú 
asszony szégyenlősen hátra
dugta mosószerektől kivörösö
dött kezét. Nehezen bírtam 
szóra, nem szívesen vallott 
önmagáról. Egy gyermekkori 
betegség arcán nyomot ha
gyott, ezért lett önmagáiba for
duló. zárkózott ember. A z  ál
lomáson, akik ismerik, csak 
jót tudnak mondani róla.

AM ÍG ELJUTO TT 

A  VASÚ TH O Z

— Négyen voltunk testvé
rek. Még nem voltam egyéves 
sem, amikor édesanyám meg
halt. Édesapám nemsokára ú j
ból nősült, és még négy test
vérem , született. így nekem, 
mint nagyobbacska lánynak, 
fiatalon kijutott a munkából. 
Dolgoztam és vigyáztam a ki
sebbekre. Az iskolából is a 
munka miatt maradtam ki. A  
felszabaduláskor tizennégy

éves voltam. Fiatal lányként 
szőlőmunkára jártam Gombos
ra. Hajnaliban keltünk, késő 
este érkeztünk haza. Édes
apám cukorgyári munkás volt, 
kevés bérrel, így kellett az 
én keresetem is a családban 
— emlékezik.

A  vasút elcsábította őt is, 
mint abban az időben még so
kakat 1949-ben Hatvanba a 
pályafenntartási szakaszhoz 
került segédmunkásnak.

—  Az sem volt könnyebb 
munka, de legalább otthonról 
jártam be, s korábban értem 
haza —  mondta. —  1950-ben 
az állomásra kerültem takarí
tani. Közben testvéreim sor
ban férjhez mentek, illetve 
megnősültek. Csak én marad
tam otthon. Mindig azt mond
ták nekem: ugyan, ki venne el 
téged ilyen arccal.

BOLDOG ÉVEK
—  Tanulni kezdtem. Arra 

gondoltam, hogy úgy talán 
többre jutok. Felnőtt fejjel vé
geztem el az általános iskolát. 
Közben megismerkedtem egy 
jóravaló emberrel’ aki felesé
gül kért. Anyáméi nem akar
tak engedni, féltettek, hogy 
csak kihasznál és elhagy. Nagy 
viták és veszekedések árán 
mentem el hazulról. A fér
jemmel tíz évig éltem együtt. 
Mozdonyvezető volt. Egy kis

fiúnk született, Péter. Most ti
zenkét éves. Férjem őt éve 
hirtelen meghalt. Azóta kis
fiámat egyedül nevelem. A  
munkámon kívül csak neki 
élek.

Gubis Emőné, azaz Ilonka, 
tíz éve az üzemi konyhán dol
gozik kimérőként. Mégis reg
gelente már fé l hétkor bent 
van az állomáson, ahol taka
rít. Mire főnöke megérkezik, 
minden ragyog az irodában. 
Utána a vendégszobákat taka
rítja, amikor mindennel elké
szül, menni kell az ebédlőbe.

—  Tizenegy óra után hoz
zák az ebédet. Ha kimérem 
azt a hetven-nyolcvan adagot, 
bizony, megérzem a karomon. 
Ebéd után minden nap rendbe 
teszem az ebédlőt és a kimé
rőhelyiségeket. Négykor me
gyek haza a fiamhoz. Megbe
szélem vele, hogy mi történt 
az iskolában. Ha jó időnk van, 
kicsit dolgozgatok még kint a 
kertben. A  férjemmel vettük 
a kis kertes családi házat, 
amelyben lakunk a Bajcsy- 
Zsilinszky úton. Esténként ol
vasgatok, kézimunkázok, s 
nézzük a tévét. A  férjem  na
gyon hiányzik. Életem legbol
dogabb éveit éltem vele. Ami
óta meghalt, igyekszem úgy 
nevelni fiamat: ne érezze na
gyon, hogy nincs apja. Am it 
csak tudok, előteremtek neki. 
Munkába állásom óta még egy
szer se voltam betegállomány

ban; nem hiányoztam munka
helyemről egy napot sem. Az 
igaz, hogy még soha nem nya
raltam, mert a szabadságomat 
a kisfiámra tartogattam.

NEM VÉLETLEN 

AZ ELISMERÉS
—  Ilonka szorgalmas, őszin

te, felelősséget érző ember —  
mondta róla Kovács Kálmán 
állomásfőnök. —  Mindig 
helytáll a munkában. S amit 
kevesen tesznek meg, ha lát
ja, hogy valahol szükség van 
rá, szó nélkül odaáll segíteni. 
226 női dolgozónk közül nem 
véletlenül került a kitüntetés
re javasoltak listájára az idei 
nemzetközi nőnapon.

Gubis Ernőmé 1954-től szak- 
szervezeti bizalmi. 1960-ban 
érdemes vasutas, 1970-ben ki
váló vasutas lett, s ebben az 
évben március nyolcadikén, jó 
munkája elismeréseként, ismét 
kiváló vasutas kitüntetést ka
pott.

—  Amikor átvettem a ki
tüntetést, kisfiam nagyon 
büszkén mondta, hogy már az 
iskolájában is tudják, milyen 
kitüntetésben részesültem. 
Kérdezte is tőlem, hogy miért 
kaptam. Azt feleltem neki, 
hogy semmi különöset nem 
tettem, csak mindig becsület
tel elvégeztem a munkámat.

S zalai Mária

A  Cegléd—Hantháza közötti 
szárnyvonalon alig néhány 
hónappal a  forgalom meg
szűnésével, a Pest megyei 
KISZ-bizottság szervezésében 
nekiláttak a bontásnak. Az 
anyag egy részét a M ÁV, a 
többit pedig a  börzsönyi úttö
rővasút használja fel. .

A  ceglédi vasutasok, köz
tük a fiatalok, itt is példát 
mutatnak. Társadalmi mun
kában, gépekkel és tapasztalt 
pályamunkások útmutatásá
val szedik fel á síneket és a 
talpfákat. A z  utóbbi okozza a 
legnagyobb gondot, hiszen

súlyuk egyenként meghaladja 
a két mázsát. Azon a vasár
napon, amikor a vonalon jár
tunk, a  szemerkélő esőben 
csak a munka fűtötte a fiata
lokat és Cegléd állomás szo
cialista brigádjait.

Ebben a műszakban éles 
jártak a Tömörkény István 
brigád tagjai, akik éjszakai 
műszak után is vállalták a 
munkát. Váltótársaik is bese
gítettek, ők két órával hama
rabb álltak szolgálatba, ösz- 
szesen 82-en dolgoztak a vo
nal bontásán,

(Zelman)

Ceglédi fiatalok vesznek részt a társadalmi akcióban

(A  szerző felvételei
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Munkájuk elismerése a jubileumi zászló

Vagonok százai gördülnek 
szüntelenül Csap felől.
EGY NAP A  ZÁHONYI ÁTRAKÓKÖRZET MUNKÁSAI KÖZÖTT

Reggel van, friss áprilisi 
reggel. Záhony utcáit járom, 
kerülgetem az éjszakai zápor 
tócsáit, nézem az állomás elé 
kanyarodó, munkásokat szál
lító autóbuszokat. Szemben 
velem egy vasúti tiszt jön, 
kezében aktatáska, arca simá
ra borotvált. A z állomással 
szemben modem ABC-áruház, 
a munkába Indulók itt vásá
rolják a reggelit. Nagy a for
galom, az ajtó előtt csopor
tokban beszélgetnek az embe
rek, a legtöbbjük vasutas. Ne
kik már letelt a Szolgálat. Vé
gigmegyek az emeletes házak 
betontömbjei mellett, majd 
jobbra fordulok egy kis utcá
ba, ahol alacsonyabb vályog
házakat, füves udvarokat, 
szélszaggatta kerítéseket lát
ni. Ügy tűnik, erre semmi sem . 
változott —• tornácon pihen az 
idő.

A z utca végén rét van, a 
vasúti sínekig terjedő meső, 
amelyen fényes füveket borzol 
a reggeli szél. Itt már halla
ni a nagy szárazföldi kikötő 
jellegzetes hangjait, az egy
máshoz csapódó ütközők za
ját, a féktuskók csikorgását, a 
mozdonyok türelmetlen kürt
jeleit. Csap felől egymás után 
jönnek a vonatok, lassan gör
dülnek befelé a vagonok szá
zai; úgy tűnik, mintha^ lát
hatatlan érő mozgatná vala
mennyit. Zsúfolt az egész át- 
rakókörzet. Az idegen számá
ra szinte áttekinthetetlen ez 
a roppant mechanizmus, pe
dig itt mindennek szigorú 
rendje van. Egy kocsi sem 
mozdul anélkül, hogy valaki 
ne tudna róla.

Elképesztő számok

Tavaly 570 738 vagon for
dult itt meg és 553 362-t rak
tak meg áruval. A z eredmé
nyeket tükröző számok min
dig elképesztőek, tartalmukat 
a laikusnak nehéz megérteni. 
A  millió tonnák nagy erőfe
szítések, áldozatok árán szü
letnek ...

Rigó Zoltánnal, a záhonyi 
üzemfőnökség nemrég kineve
zett fiatal igazgatójával be
szélgetek. Gazdasági • helyette
se, Bíró Károly is jelen van. 
ö  segít eligazodni az elmúlt 
évi eredményeket őrző számok 
rengetegében. Feljegyzem a 
legfontosabb adatokat. 1977- 
ben a körzet áruszállítási tel
jesítménye 14 m illió 469 ezer 
tónna volt, egymillió 133 ezer 
tonnával több, m int 1976-ban. 
Az egy kocsiba rakott áruk 
súlyát másfél százalékkal nö
velték. A  termelékenység —  a 
létszámcsökkenés ellenére — 
tíz százalékkal növekedett. A  
gépesítést elsősorban Eperies- 
ke átrakó pályaudvaron fej
lesztették.

—  A z elmúlt évi rekordtel
jesítmény a jubileumi verseny 
eredménye —  mondja Rigó 
Zoltán. — Különösen a négy
száz szocialista brigád 3120 
tagja tett sokat azért, hogy az 
áruk időben a rendeltetési 
helyükre Jussanak. A  brigá
dok 72 ezer óra társadalmi 
munkát végeztek. Ezen belül 
469 széles kocsi rakományát 
helyezték át 699 normál va
gonba. Ennek a munkának az 
értéke meghaladta a 170 ezer 
forintot

Már megszoktuk, hogy az 
év végén mindig hajrá van 
az üzemekben és a vasúton is, 
az év elején pedig csökken a 
teljesítmény, mert nincs e*ég 
áru. így van-e ez most Zá
honyban?

— Az idei munkánkat sze
rencsére nem ez jellemzi. Az 
első negyedévben is egyenle
tes volt a szállítás és kielégítő 
a kocsiellátást Javult a mun
kaszervezés és a szovjet part
nerekkel a kapcsolat. A  tér« 
veknek megfelelően üzemel d 
fényeslitkei üresrendező pá
lyaudvar is. Ezeknek a ténye
zőknek köszönhető többek, 
között, hogy az elmúlt na
pokban az áruátrakásban re
kordok születtek. Április 21-

én például 1018 széles kocsi 
tartalmát rakták át 1513 nor
málba. Huszonharmadikán pe
dig 49136 tonna áru került 
1723 kocsiba. Harminc év 
alatt Záhonyban még nem 
született ilyen rekord.

Az idén körülbelül kétmil
lió  tonnával több árut akar
nak szállítani a záhonyi vas
utasok, m int az elmúlt eszten
dőben. Ennek a feltételeit ha
tékony intézkedésekkel igye
keznek megteremteni. Része 
ennek az üzemfőnökség át
szervezése is, amelynek célja 
a helyi irányítás erősítése, az 
önállóság növelése és a szov
jet partnerrel való jobb 
együttműködés. Ezenkívül ter
mészetesen javítják a munka- 
feltételeket, a szociális körül
ményeket.

Rutin, akaraterő

Délután találkoztam Sző- 
gyéni Bertalan szállításvezető
vel. Magas, kerek arcú, jóke- 
délyű vasúti tiszt. Vele in
dulunk a kézi átrakóba, ahol 
a fizikai munkások helytállá
sa nélkül nem születhetnének 
rekordok. A z  anyagmozgatást 
itt még nem gépesítették, az 
áruk ezer tonnáit munkásbri
gádok rakják a kocsikba. SzŐ- 
gyényi közben arról a törzs
gárdáról beszél, amely ezt a 
körzetet élteti. Közéjük tar
tozik a V lII-as brigád is. Ép
pen egy kis szünetet tartanak, 
kísérőm bemutat nekik. Ve
zetőjük Takács György, ma
gas, erős fiatalember.

—  Elégedett a mai teljesít
ménnyel? — kérdezem.

— Két széles kocsi azbesz
tet raktütift df'eddig. Egy-egy 
zsákban 45 kiló azbeszt von, 
nyolcszáz zsák fér be egy nor
mál vagonba. Most cementet 
rakunk majd. A  brigádból 
hárman betegállományban 
vannak, de a teljesítménnyel 
elégedett vagyok.

Takács 34 éves, Ajakon la
kik, két lánya van, tizenkét 
éve átrakómunkás, havonta 
körülbelül ötezer forintot ke
res, és kétszeres kiváló dol
gozó. A  legmegbízhatóbb bri
gádok egyike az övé. Ha ké
rik, műszak után is marad
nak, és szó nélkül kirakják 
még a beállított vagont. A  
szállításvezető biztatja, hogy 
meséljen a legutóbbi rekord
ról is .. .  A  szőke fiatalember 
gépiesen sorolja az adatokat, 
egy kicsit talán közönyösen, 
hogy a dicsekvés látszatát is 
elkerülje. Látom azonban raj
ta, hogy büszke a teljesítmé
nyükre. Ám hogyne lenne, hi
szen a verítékkel végzett 
munka sokáig ott zsibong az 
izmokban, az idegekben; az 
igazi munkás mégis szerényen 
beszél róla.

Azon a napon —  Ragány 
Jánossal, Barabás Istvánnal 
és Dudás Józseffel együtt — 
egy kocsi papírfát raktak át, 
és 49 széles vagon kokszot en
gedtek le a csúszdán. Négy 
embernek egy műszakban ez 
óriási teljesítmény. Egy kocsi
nak tizennégy ajtaja van, va
lamennyit ki kell nyitni, majd 
a szén lecsúszása után a va
gonokat kitakarítani, és az 
ajtókat ismét visszacsukni. 
Hihetetlen rutin és akaraterő 
szükséges mindehhez. Abban 
a műszakban egyenként 598 
forintot kerestek. Nem akadt 
senki, aki irigyelte volna tő
lük. A  forint „árát”  ¡Záhony
ban mindenki ismeri. A z át- 
r&kómunkásoknak a teljesít
mény arányában fizetnek. 
(Egy mázsa cementért például 
62 fülért.)

9,Egy húron pendülve”

A  másik vágányon a Nóg
rádi Sándor szocialista bri
gád éppen most kezdte el a 
cementrakodást A  széles és a 
normál kocsi ajtaja közötti 
távolság fényesre koptatott 
átjárót vaslemezzel hidalták 
á t Hatan dolgoznak, megfon
tolt, gyors mozdulatokkal. A

kétkerekű taligákra nyolc zsá
kot pakolnak, aztán fordulnak 
vele a normál vagonba. Ott 
egy billentés, és már a pla
tón is van a zsákoszlop. Az 
arcuk és a kezük szürke a 
cementportól, néha kézfejük
kel letörlik a homlokukról 
csurgó verítéket, és rohannak 
tovább. Kérésünkre Szűcs 
András brigádvezető abba
hagyja a munkát, leugrik a 
kocsiról, így könnyebb beszél
getni.

— Reggel faforgácslapot 
raktunk — mondja, miközben 
ruhájáról leveri a port. —  Az 
speciális munka, csak azok 
rakhatják, akiket erre kiké
peztek. Balesetveszélyes, ké
nyes bútoralapanyag. Utána 
szalagos cement következett. 
Ettől mindenki fél, mert ne
héz taligára rakni. A  Szovjet
unióban szállítószalaggal öm
lesztették a vagonba, ezért sok 
a szakadt zsák, nem lehet 
sort kezdeni. Csak kínlódik 
az ember, nehezen haladunk 
a munkával.

A  csapat legidősebb tagja 
Deák László. 53 éves, har
minc éve dolgozik a kéziátra- 
icóban. Egy kicsit görnyedt a 
háta, nehezen egyenesedik fel, 
amikor megszólítom. Nekitá
maszkodik az ajtónak, úgy 
magyarázza:

— Szinte fe l sem tudom so
rolni, hányféle árut raktam a 
három évtized alatt. Emlék
szem, régen kötéllel húzgál- 
tűk át az egyik kocsiról a má
sikra a rönkfákat. . .  A  leg
nehezebb a ferró-szilícium öt
vözet lapátolása. Kikészíti az 
embert. Persze, a cement se 
könnyű. Egy betonoszlopra 
való port már biztosan be
szívtam. Nehéz munka a 
miénk, rutin is kell hozzá. Ha» 
ránézek például - egy fával; 
rakott vagonra, tudom, ho
gyan könnyebb rakni, és 
mennyit keresek ra jta . . .  Két
szer kaptam meg a kiváló 
dolgozó kitüntetést. Jól ér
zem magam a brigádban, is
merjük egymás képességeit, 
hibáit. Ezt a munkát csak 
összehangolva, „egy húron 
pendülve”  lehet végezn i...

Tisztelet a munkásnak!

A  kéziátrakóban alig akad 
olyan brigád, munkáskollek
tíva, amelyik a kötelező mű
szakon kívül ne vállalna tár
sadalmi munkát. Tavaly, a 
Nagy Október jubileumi tisz
teletére például a munkások 
legtöbbje személyenként ti
zenhat óra társadalmi munkát 
ajánlott fel. Szabadnapokon 
segítették az átrakást. A  teljes 
embert kívánó műszakok után 
ez különösen nagy teljesít
mény, Talán több is annál, A  
munka tiszteletet parancsoló 
szeretete, a munkahely becsü
lésének bizonyítéka.

Az állomáson tanűia' voltam 
egy beszélgetésnek. Három át
rakómunkás találkozott. Áz 
egyik a MAV-rendelőintézet- ! 
bői jött. Fehér ing, szürke j 
öltöny volt rajta. „Négy hé- j 
tig a derekammal voltam be
tegállományban, most meg a 
térdem szaladt tele vízzel”  — 
panaszolta. A  következő 
mondata így hangzott:
„Hogy van a brigád? Hány 
kocsi cementet raktatok ki 
ma?**

Csak később értettem meg, 
hogy ez a kérdés hitvallás 
volt. Egy munkásélet célja, 
értelme feszült benne

Záhonynál ma 300—400 em
ber hiányzik. A z ott dolgozók 
magja az ötvenes években 
jött a vasúthoz. Nagy részük 
földművelő volt. Az utánpót
lás elapadt. Csak az idősebbek 
tartanak ki. Munkájukat majd 
a gépek folytatják. 1976-ban 
az áruk 34 százalékát rakták 
kézierővel, tavaly már csak a 
17 százalékát...

Kaszala Sándor

A szolnoki sikerek forrása:

gyümölcsöző kapcsolata
A  szolnoki vasutasok jó 

munkájuk elismeréséül több
ször részesültek már kiváló 
kitüntetésben. Korábban 1971- 
ben, majd 1973-ban, 1974-ben 
és 1975-ben érdemelték ki a 
legjobbaknak járó kitüntetést 
A  múlt évben elért eredmé
nyeik alapján pedig a kiváló 
cimmei együtt elnyerték a 
M ÁV vezérigazgatója és a Vas
utasok Szakszervezete Elnök
ségének Vörös vándorzászla
ját.

Sokat változott 
a szemlélet

— Minek köszönhető, hogy 
az elmúlt esztendőben kiemel
kedő munkasikereket értek 
el?

— Többek között annak, 
hogy a budapesti vasútigazga- 
tóság is eredményesen zárta 
ezt az esztendőt. A z igazgató
ságok közötti munkaverseny
ben az első helyezést értük el 
— mondja Hargitai László, 
Szolnok állomásfőnök-helyet- 
tes. —  Az igazgatóság ki
emelkedő eredményéhez m i is 
hozzájárultunk. Azt is el kell 
ismerni, hogy sokat javult, 
tervszerűbb lett az igazgatóság 
irányító munkája. Ennek 
eredményeként a szolgálati 
helyeken is sokat változott a 
szemlélet, nagyobb szerepet 
kapott az öntevékenység, ja
vult a szolgálati ágak közötti 
együttműködés. Ez jellemezte 
a mi munkánkat is. Nem sike
rült volna elérni a Kiváló cso
mópont címet, ha nem dolgo
zik jó  egyetértésben a forga
lom, a vontatás és a szertár.

Szép Ferenc, az állomás 
szakszervezeti bizottságának 
titkára a sikerek forrásai kö
zé sorolja azt is, hogy javult 
a csomópont szakszervezeti bi
zottságának termelést segítő 
tevékenysége.

•ni — A  szakszervezeti bU&tf- 
- súgok jelentős részt váltaltafc 
a szocialista munkavérseny 
szervezéséből. Mozgósítottak a 
szállítási Jeladatok teljesítésé
re.

A  szakszervezeti bizottság 
titkára ' ezután elismeréssel 
szólt a személypályaudvar, a 
vontatási főnökség és a szer
tárfőnökség szocialista brigád
jainak helytállásáról:

—  A  brigádok kivétel nélkül 
csatlakoztak a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. év
fordulójára meghirdetett szo
cialista munkaversenyhez. Így 
érhettük el, hogy 1977-ben na
gyobb kocsiforgalmat boriyo-  
Ütöttünk le, m int az előző esz
tendőben. A  jó  munkaszerve
zésnek, a szolgálati ágak gyü
mölcsöző munkakapcsolatának 
köszönhető, hogy jelentősen 
csökkent a géprevórások szá
ma. 1977-ben 1393 vonattal
kevesebb várt gépre, mint az 
előző esztendőben. Ez döntően 
hozzájárult az eredményesség
hez.

A tisztaság őre 
a takarító brigád
A  beszélgetésből az is kide

rült: a szolnokiak tudatában 
vannak annak, hogy munkáju
kat az utazóközönség elsősor
ban azon m éri le, hogy tisztán 
és pontosan közlekednek-e a 
személyszállító vonatok. Szol
nokon az utasterek és helyi
ségek takarítását kisgépekkel 
ellátott takarítóbrigádok vég
zik. A  takarítók jó  munkájá
nak köszönhető, hogy az állo
más épülete ragyog a tiszta
ságtól és tiszták a Szolnokról 
induló vonatok is. Arra is 
gondoltak, hogy megfelelő hő
mérséklet várja az utazni 
szándékozókat a vasúti kocsik
ban. A  vonatási főnökség és 
Szolnok állomás dolgozói ki
dolgozták a személyvonatok 
előfűtésének technológiáját és 
az előírásokat a fűtési szezon
ban be is tartották.

A  munkaverseny feltételei 
között szerepelt a társadalmi 
munkavállalás is. A  vontatási 
főnökség dolgozói 13 selejte
zett kocsi szétbontását, öt 2 
tengelyes személykocsi rész
legvizsgáját, tizenkettő futó
javítását, valamint 287 négy
tengelyes- > személykocsi futója-* 
vitásét: végezték el. A  villamos 
felsővezeték bevezetéséhez le
állították az oszlopokat, kor
szerűsítették a  vontatási lak
tanya fűtését.

Az állomás szocialista bri
gádjai is több mint két és fél 
ezer társadalmi munkaórát 
dolgoztak. Egyebek között 
nagy segítséget nyújtottak az 
új művelődési ház átadás

előtti takarításában és beren
dezésében.

A  szertárfőnökség szociális- ' 
ta brigádjai a Nagy Októberi:> 
Szocialista Forradalom 60. év -j 
fordulója tiszteletére kommu-i 
nista műszakot szerveztek.

Tovább folytatják j 
a munkaversenyt
Nem könnyű a  jó  eredmé- j 

nyék elérése ott, ahol nem ki-1 
elégítő a létszámhelyzet. Az l 
átlagos állományi létszám! 
1994 fő volt a csomóponton és 
ez Lényegesen kevesebb, mint i 
ahány dolgozóra szükség vol»| 
na. Ezzel magyarázható, hogy ) 
az állomáson növekedett a 
túlórák száma.

Mivel az állomáson és a 
vontatási főnökségen csökkenti 
az állományi létszám, a cso
mópont vezetői fokozott gon- j 
dót fordítanak az utánpótlási 
biztosítására. Ennek érdekéül 
ben együttműködnek a  buda-J 
pesti igazgatóság munkaerőül 
felvételi irodájával, a tanács^ 
szervekkel és az iskolákkal. 
Említést érdemel, hogy az is
kolások számára üzemié tóga*? 
tásokat szerveznek, filmvetÉg 
tésseL, kiállítások rendezésé^ 
vei igyekeznek kedvet csinál-1 
ni az iskolások körében ah-í 
hoz, hogy a vasutas munkát! 
válasszák élethivatásul.

A  csomópont munkasikeréif 
azzal is összefüggésbe hozha-f 
tók, hogy a pályafenntartási] 
főnökség szintén Kiváló fő - \ 
nökség le tt A  vágányzárain 
száma nem csökkent, de ja-1 
vult a szolgálati ágak munka-1 
kapcsolata és ennek a szállí- 
tás, a népgazdaság veszi a 
hasznát

Hargitai László és Szép Fe
renc is vallja, hogy elsősorban; 
a jó  együttműködésnek, a terv-J 
szerű munkaszervezésnek és- 
az emberi helytállásnak kö* 
szűnhető a Kiváló csomóponti 
cím elnyerése.

A  kitüntetés most új mun-j 
kasikerekre serkenti a szolnoki 
kiakat Tovább folytatják a 
munka versenyt, hogy 1978-ban j 
is eredményesen szolgálják a 
népgazdaságot

Kőhíd! László -1

Debrecenben már nemcsak jelszó 
a gazdaságos áruszállítás

A  debreceni vasúti csomó
pont 1977-beii elért eredmé
nyei alapján elnyerte a K i
váló címet, valamint a vezér- 
igazgatója és a vasutasok 
szakszervezete elnöksége Vö
rös Vándorzászlaját Ezt meg
előzően 1975-ben részesült a 
csomópont hasonló kitüntetés
ben. A  jubileumi munkaver
senyben az igazgatóság terü
letén a debreceniek lettek az 
elsők, és olyan sikeres évet 
zártak az áruszállítás terén, 
amely minden eddigi teljesít
ményüket felülmúlta. 1977- 
ben 320 ezer 700 tonna árut 
szállítottak.

— A  többévi tudatos agitá-  
dós és propagandamunkának 
köszönhető, hogy a csomópon
ton megszilárdult a jó  mun
kahelyi légkör —  mondja Fe
kete Sándor állomásifőnök. —  
Sajnos, tavaly sok gondot oko
zott az egész évben tartó te
herpályaudvar rekonstrukció-  
ja  is. A  naponta ismétlődő vá
gányzárak kedvezőtlenül be-  
folyásolták az állomás foga
dó- és átbocsátó képességét. 
Előfordult néha. hogy két vá
gánypárt is nélkülözni kellett 
a kitérőcserék és egyéb okok 
miatt. Ezt úgy igyekeztünk el
lensúlyozni, hogy a tehervona- 
tokat a személypályaudvarra 
járattuk be. Nehezítette a 
munkát az is, hogy 117-tel 
csökkent a dolgozók száma. 
Ennek ellenére javult a me
netrendszerűség (98.3 . száza
lékra teljesítették a tervet), 
és csaknem ötezer perccel si

került csökkenteni a gyors- 
és expresszvonatok késését. A  
teherkocsik gazdaságosabb ki
használásával 700 kocsit ta
karítottunk meg.

A  tolatómozdonyok gazda
ságos üzemeltetésével több 
mint egymillió 250 ezer fo 
rintot takarítottak meg. A  te
hervonati mozdonyok állomá
si fordulóidejét is sikerült, 
csökkenteni. A  vontatási fő-* 
nökség dolgozói jól gazdál
kodtak az üzemanyaggal. Si
került csökkenteni a vonta
tott járművek javításának át
futási idejét is, ami 3654 óra 
megtakarítást jelentett

A  szertárfőnökség több mint 
1,8 millió forinttal csökken
tette a készletnormákat, és 
gyorsította az anyag útját a 
szertártól a felhasználókig.

A  csomópont 180 brigádjá
nak ezer tagja élenjárója volt 
a versenymozgalomnak. Ennek 
keretében bevezették a „vörös 
revízió** mozgalmat, amelyben 
492 dolgozó vett részt 123 
mozdony nagyjavítását sike
rült így rövid idő alatt befe
jezni két és félezer óra tár
sadalmi munkával.•

A  csomópont dolgozói se
gítették a záhonyi átrakókör
zet munkáját 600 debreceni 
vasutas 180 normálkocsit ra
kott meg 5100 tonna áruval. 
A  fiatalok a konzerv- és do
hánygyárban segítették a ra
kodást. A  brigádok az elmúlt 
évben összesen több mint 
12 800 óra társadalmi munkát 
végeztek. Ennek értéke meg
haladta a 250 ezer forintot

A  brigádok elmúlt évi kM 
emelkedő munkáját több k i-1 
tüntetés, elismerés is fém jelen 
Az állomás Zrínyi Ilona brM 
gádját például a M ÁV Kiváló 
Brigádja címmel tüntették ki. 
Kiválóan dolgozott rajtuk ki-: 
vül a váltókezelők Elek Fe
renc vezette Ságvári, a Kos- 
suth Lajos forgalmi, a keres« 
kedelmi dolgozók Béke és a 
vonatkísérők Tarr István ve
zette brigádja. A  vontatási \ 
főnökségnél a Sallai Imre, a 
szertárfőnökségnél pedig az 
Arany János szocialista bri-j 
gád érdemel említést a mun-| 
kaversenyben kifejtett tevéül 
kenységükért

A  csomópont dolgozói eb-1 
ben az évben is a jubileumi | 
munkayersenv szellem ébe« 
végzik munkájukat elsők kö-1 
zott csatlakoztak a Láng gépr 1 
gyári munkások felhívásához.] 
A  negyedévre kitűzött tervei- I 
két már sikeresen teljesítetni 
ték.

A  teherpályaudvar rekonstrj 
rukciója ugyan ebben az év -] 
ben is folytatódik, de ezt jó j 
munkaszervezéssel igyekeznek | 
ellensúlyozni. A  vágánycseréi 
március végén már befejező* | 
dött, de még hátra van a 
váltók cseréje, az úl üzem- | 
épület rekonstrukciójának be- | 
tejevése és a dominóberende-1 
zés beszerelése is. A  rekonsV | 
rukció után a csomópont dob | 
gozóinak munkája is könyr • 
nyebb és hatékonyabb lesz.

Sz. F.



m  MÁJUS 6. MAGYAR VASUTAS 5

N Y ÍL T  Ü Z E M I  L É G K Ö R B E N

Egyenletesebb a munkatempó, 
lényegesen csökkent a veszteségidő

Kettős kitüntetésben részesült a szombathelyi járműjavító

Több éve tartó sikersorozat 
után, 1977. évi munkájáért 
kettős kitüntetést kapott a 
szombathelyi járműjavító. A  
MÁV Kiváló üzem címmel

kevesebb, mint 1 műszak kell mozgalmi vezetők, akik elŐ- 
hozzá. adásokat tartottak, a lehetővé

A  mozdonyosztályon is meg- tették, hogy a dolgozók is 
szűntek a veszteségidők. A z elmondják véleményüket, 
itt dolgozók nagy gondja, A  műhelyekben „Dolgozz

^  elnyerték; a M Á V  Ve- hogy kevesebb gép van bent, hatékonyanP  ládákat rendsze- 
zéfigazgatóság és a Vasvta- mint amennyi szükséges len- resítettek, amelyekbe bárki el
lök Szakszervezete elnöksége ne a folyamatos munkához, helyezhette javaslatait, észre

vételeit. Nagyon megnőtt a
Szakszervezete

vörös vándorzászlaját. Az Emiatt csak nagy erőfeszít é- 
lizem munkáskollektívái, dől- sek árán tudják rövid átfutá
gozói közül is sokan részesül-i— jágjg |----
fcek kitüntetésben. Szinte pél
da nélküli, hogy négy brigád

egy ifjúsági és 3 felnőtt 
kapta meg a M Á V  Kiváló 

brigádja címet.

RÖVIDEBB LETT 

AZ ÁTFUTÁSI IDŐ
A  siker természetesen nem 
véletlen műve. Keményen 

megdolgoztak érte. A  műhe- 
yekben járva, különböző szin- 
ű gazdasági és mozgalmi ve- 
etőkkel, fizikai dolgozókkal

si időre átadni a gépeket.

V A N  M ÁR

TAPASZTALATUK

leszélgetve kerestem a siker a
titkát” , és mint k id e rü lte  
tincs titok. Csupán arról van 
izó, hogy mindenki a maga
posztján meg tudott ú juln i. 
3bben a több mint 100 éves, 
le folyton fiatalodó, korszerű- 
iődő üzemben ugyanis egy 
dő óta új szelek fújnak.
Bárkivel beszéltem, abban 

nindenki egyetértett, hogy 
így hosszú, tervszerű folyamat 
>eérése kezdődött el az üzemr
>en. a  munkakörülmények is ^ b b  műszakot a lég-
lagyot változtak. A  nehéz f i -  fontosabb[ h ^ y ^ _^ ce r^ k esz^  
lkai munkát száműzték min- —  S ,
len részlegükből. Olyan ja - Egy-egy ̂ ^ S ^ zo
útási technológiát, rendszert 
vezettek be, amelyben csök-

több gépen is tud dolgozni.
Ugyanis három kerékeszterga

xn t a felesleges jövés-menés, y*?» különbözőa napi hez. A  munkahelyi légkör bi-
i kihasználatlan munkaidő, teljesítménye. így  zonyítéka az is, hogy az ipa-
dunkacsoportokra bontották lekenyebb gép sohasem au. ^  94 százaléka sza-
e a napi tennivalókat. így  Ha ^ 1Guk’ 1 badulás utón az üzemben
nindenki tudja, hogy munka- Ejérték, hogy tortalék- mara(jt (Korábban ez kb. 40
deije bármelyik ~órájabátfi* , l ' százalék, volt.)
teli csinálnia, hol Kell 'táVto- kerékpár, am ely_tóbb^m lnt

két napi készlet. Ez annál in
kább becsülendő, mert 1977. 
elején a nulláról indultak.

Ma ötszázféle alkatrészt ál
lítanak elő. Ezekből program- 
szerű a termelés, és egy bi
zonyos szabad kapacitást vá

iia ahhoz, hogy napi felada- 
át maradéktalanul végrehajt- 
a. Egyenletessé vált a mun
katempó, lényegesen csökkent 
1 veszteségidő. Nincs szerve- 
etlenség, ugyanakkor a m i- 
lőség is javult. Ehhez, persze, 
ökéletes kiszolgálást keli 
negvalósítani alkatrészből, 
tnyagból, energiábóL 
A  javításra kerülő kocsik- 

íál, mozdonyoknál asztalokat!

műszakiak felelőssége és sze
repe, s hogy ezt még jobban 
érvényesítsék, a közvetlen ter
melésirányítókat három elv 
alapján értékelték: MEO, bal
esetvédelem és vezetői erény.
Azután 1976 elején egy kocsi- 

Éppen 10 éve álltak át dl- val kipróbálták az új, háló- 
zel javításra. Van már tapasz-  terves javítási rendszert, ami 
talatuk. A  folyamatos mun- a javítás logikai, időrendi 
kát azonban így is nehezíti az sorrendjét, szinte futószalag- 
alkatrészhiány. A  szocialista szerű munkát jelent. Ekkor 
brigádok példamutatásával, váratlan gondok jöttek elő. 
áldozatkész helytállással azon- Világossá vált, hogy tökéletes 
bán úrrá lesznek a gondokon, kiszolgálás nélkül nem megy 
A  dolgozók azt is megértet- zökkenőmentesen, össze kel
ték, hogy ügyes-bajos dolgai- lett hangolni az anyag- és
kát munkaidő után intézzék.

idő, erősödött a munkafegye
lem.

A  megmunkáló osztály is 
felzárkózott a két társosztály
hoz. A z  alkatrészellátás —  
ami rajtuk múlik —  olajo
zottan megy. Legfontosabbnak 
a kerék, a rugó és a külön
féle gyártási alkatrészek el
látását tartják. Ehhez kellett 
feltölteni a csereállagot ke
rékből, rugóból. Ennek érde-

alkatrészellátást, az utóbbiak 
biztosítását, vételezését, a
munka programozását, a szer
számok, kisgépek biztosítását, 
azaz a kapacitást és a leter
helést. Két hét után már négy 
kocsin végezték a munkát az 
új elv szerint.

Lassan kialakult egy őszin
te, nyílt üzemi légkör, Olyan 
munkamorál jött létre, hogy 
nem lehet ma olyat kérni a 
dolgozóktól, amit ne csinál
nának meg, ha a feltételek 
adottak. Mindenki tudja, m it 

a ah x k i— vhr  tőle az üzem. Ezen a ta- 
*m *3 * }. ó“ t02 £  “ T ’ H & i  lajon tavaly kiválóan sikerült

a jubileumi munkaverseny, 
ami nagymértékben hozzájá
rult a kiváló cím elnyerésé*

Soós Ferenc 30 éve alváz
lakatos az üzemben. A  Stein
metz Miklós szocialista bri
gád vezetője. A z ő véleménye 
jól summázza a mai járműja
vítás közhangulatot: bár már 
korábban átálltunk volna az

ratlan alkatrészhiány esetére új javítási munkarendre, így 
tartalékolnak. Egyébként kb. öröm dolgozni.
ezerféle alkatrészgyártásra 
vannak berendezkedve. Meg
oldást találtak a legnehezebb

Szelei Teréz

Állami díjas sinhegesztök
A  városföldi Dózsa brigádot a vasút 

és egymás megismerése kovácsolta össze szocialista közösséggé
A  M ÁV Szentesi Építési Fő

nökségének Dózsa szocialista 
brigádja a felszabadulás ün
nepén Állami D íj kitüntetés
ben részesült. Tizenegy, mun-

tét mondott a kitüntetésért, ami a kollektíva érdekét 
hangsúlyozta, hogy munkatár- szolgálja.
saik nélkül nem érhettek A  Dózsa brigád nemcsak a 
volna el ilyen kimagasló szakmunkásképzésben jeles
eredményt. Szép magyarság- kedik. Soraiban többen is 

kában, emberségben példá- gal, világosan megfogalmazott vannak olyanok, akik párt- és 
san helytálló vasutas kapta mondanivalójából a fogadást szakszervezeti tisztséget töl- 
meg ezt a magas kitüntetést, adó vezetők jól eső érzéssel tenék be. Zana János az 
amely ugyan személyekre vették tudomásul, hogy ez a alapszervezet párttitkára* mint 
szól, de rajtuk keresztül egy brigád a szocialista tudatfor- kiváló pártmunkás és önkén- 
kollektíva erőfeszítése, tartó- múlásban is töretlenül fe jlő - tes rendőr, többször részesült 
san eredményes munkája ka- dik. Ennek a brigád többi kitüntetésben. Kovács Ottót 
pott állami elismerést. tagjai is tanújelét adták, tárgyilagos állásfoglalásai és

Ha vasúti fővonalainkon amikor életükről, munkássá- emberi magatartása révén 
utazunk és belemélyedünk az gukról beszélgettek a vasút a munkahely dolgozói mű
olvasásba, vagy élszunyóká- és a KPM  vezetőivel. helybizottsági titkárrá válasz
tunk, a nyílt vonalon észre 
sem vesszük, hogy nem kat
tognak alattunk a kerekek. A  
sínpárok egybehegesztett
acélszalagként kötik össze a 
fővárost az ország végpont
jaival.

Mindenki pótolta 
az elmaradást

tották. A  kibővült szakszer
vezeti jogok, egyik legkövet
kezetesebb szószólója és gya
korlója 1977-ben Vezérigaz
gatói dicséretben részesült.

Nincs abban semmi ellent
mondás, hogy a szocialista 

kerül*
Fejlődésük töretlen 

Legyünk tárgyilagosak, mi, Amikor a szándék 
tenniakaróssal párosul

A z  évek folyamán a jó i

A  brigád tagjai tizennyolc
évvel ezelőtt a mezőgazda- __
ságból; faluról, tanyáról jöt- brigádok tagjai közül 
tek a vasúthoz, a  szentesi épí- jenek ki a vezetők, 
tési főnökség városföldi sín- 

___  _  hegesztő telepére. Szakkép-
vasutasok is ritkán gondo- zettsá8
lünk arra, hogy a kényelmet munkások voltak. A  txwut és 
nyújtó pálya hátterében ál- megismerés* i l l e t t
dozatoe, kemény fizikai mun- “ 'jhor hogy előbbre jussanak. ____ _____ „  . . .
ka van, amelyből a Dózsa Akartak,^ azért tudtak v«Uaz“ összeforrt közösség a Petőfi 
szocialista brigád is dereka- salat ̂  életükön. Legtöbb- brigáddal együtt gyakran út-
san kiveszi részét. Munká- **úk négy és hat elemivel in* rakeL ilyenkor velük tortá
juk gyümölcse a szabadban, a változás utján. Ma na^  a családtagok is. Megis-
tűző napon, kemény fagyban, büszkék arra» merték már hazánk legszebb
éjjel és nappal érlelődik, ak- az elmaradást. Kivétel nélkül tájait> végigjárták a szó
kor, amikor a természet erői szakmát tanultak. Egyikük, cjalista országokat. Voltak 
kegyesek és engedik a kor- másikuk két vagy több sza -  Ausztriában és Olaszország- 
szerű vasúti pálya építését* a m®, ^ s te re . A  politikai kép- bán. K ijevi útjuk során a 
sínek összehegesztését rJove*és®r® brigád legidősebb tagja, Bá-

Ez a kollektíva hosszú fordítottak. A  brigád több Unt István bácsi tolmácsolt, 
évek óta kiemelkedő munkát J^iit ,e^ i l anPa<̂ â  marxista a hadifogságban tanult
végez. A z 1977. évi hegeszté- középiskolát végzett meg oroszul,
si tervet 7 százalékkal telje- Hagyománnyá vált a bri- M ivél az elmúlt években 
sítették túl. Ezáltal 5600 gádban, hogy minden évben többször kitekintettek már a 
munkaóra kapacitás szoba- fogadják a helyi általános is- nagyvilágba, tudnak összeha-  
dúlt fel, amit egyéb felépít- kolásokat A z » apukák meg- sonlítást tenni társadalmi 
ményi munkákra fordítottak, mutatják gyermekeiknek, az rendszerek és életformák kö- 
Nagyszerű teljesítményükkel úttörőknek, hogy mit és ho- zött. Vitakörökben és baráti 
jelentősen hozzájárultak ah- gyan dolgoznak, közben el- beszélgetéseken valamennyi 
hoz, hogy a főnökség 1977. mesélik muhkasikereiket is. brigádtag aktív partner. K i
november 1-re teljesítette Miként az is hagyomány, vétel nélkül a szocialista brí- 
éves tervfeladatait. hogy vasutasnapra és no- gádmozgalomban fejlődtek

Sikereik egyik záloga: a vember 7-re meghívják a széles látókörű emberekké.
Ha a szándék tenniakarás-Miskolci Nehézipari Egye- nyugdíjasokat Kirándulá-

termneV kialakult kiváló műn* saikra is meghívják őket. ^  párosul,:; nagy erő rejtik a 
kdkáp'C'solát, 'amáljj az évek' Munkás és műszaki jól; szocialista brígádokBan. Ezt 
múltával barátivá szélesedett, megfér a brigádban. Kovács példázza az állami díjas Dó- 
A z egyetem elméleti sza kém- László termelésirányító alapi- zsa szocialista brigád fejlődé- 
bereinek tudományos élkép- tó tag. Ügy is mondják, hogy sének útja. Példamutató te- 
zeléseit a Petőfi brigáddal kö- 0 a brigád „finom motorja” , vékenységükkel nemcsak a 
zösen valósították meg. Magas műszaki képzettségé- szentesi építési főnökség, ha-

A  kitüntetés napján, ami- vei, szakmai és politikai is- nem az építési és pályafenn- 
kor az állami díjasok tiszte- méreteivel jó l összefogja a tartási szakszolgálat tekinté- 
letére Budapesten rendezett brigádot. Szervez, újit, lebo- lyének erősítéséhez is hozzá- 
vacsorán Vörös István a Dó- nyolít és adminisztrál. Jó be- járultok, 
zsa brigád vezetője köszöne- osztással mindenre talál időt, Fogas Pál

‘endszeresítettek, amelyekre munkát végzők, a tűzikovácsok 
gy emelőszerkezettel -—sár- veszteségidejének
íá angyalnak becézik — le- 
;melik és az asztalra helye
ik  a leszerelt darabokat. Va- 
amivel távolabb, ott állhak 
izok az asztalok is, amelye
ken a megtisztított, kijavított, 
>eszerelésre előkészített alkat- 
ászeket találják a munkások, 
[ly módon a javítások átfutá- 

ideje lényegesen lerövi- 
iült: egy teherkocsi vizsgája 
léidéül 11-ről 9,5— 10 napra. 
A. kocsialvázat néhány évvel 
zelőtt 2 napig javították, ma

csökkenté
sére is. Egy ember előbb be
megy, begyújt, s mire a töb
biek megérkeznek, melegek a 
munkadarabok, indulhat a ko
vácsolás.

HÁLŐTERVES 

JAVÍTÁSI RENDSZER

A  dolgozóknak —  különö
sen a régieknek — nem volt 
egyszerű átállni az újra. De 
ezen segítettek a gazdasági.

Fővárosi művészek köszöntötték 
a tapolcai csomópont dolgozóit
Április 28-án, a munka ün

nepének jegyében került sor 
1 kitüntetések átadására Ta
polcán is. A  pályafenn tar tá
ji főnökség 1977. évi telj esi t- 
nényei alapján elnyerte a 
Közlekedésügyi és Postaügyi 
Minisztérium és a Vasutasok 
Szakszervezete elnöksége ál
tal adományozott K iváló fő 
nökség címet, valamint a
MÁV vezérigazgatójának és a teljesítését,
ira»iitaior»ly era lfC7PrVP7Ptis pl.

mint Tapolca város vezetői, a 
megyei állami és tömegszer
vezetek képviselői.

Ünnepi beszédet mondott 
Hársvölgyi István állomás
főnök, majd Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes méltatta 
a tapolcai vasutasok helytál
lását, kérve, hogy további 
munkájukkal is segítsék elő 
a M ÁV-ra háruló feladatok

vasutasok szakszervezete el-L 
nökségének Vörös Vándor
sáskáját. A  tapolcai csomó
pont ugyanakkor vezérigaz
gatói elismerésben részesült.

Méltó bevezetője volt te
hát ez a nap május elsejé
nek. A  nagygyűlés színhelye 
a művelődési központ volt, 
ahol megjelent és az elnök
ségben foglalt helyet Koszo
rú 8 Ferenc, a vasutas- 
szakszervezet főtitkára, Szabó 
| Béla vezér igaz.? crÓ* helyettes,
a Szakszervezete’ Veszprém 
megyei tanácsának képvisele
tében Benedek István, vala-

Koszorús Ferenc főtitkár az 
elnökség nevében köszöntötte 
a kitüntetett csomópont dol
gozóit

A  kitüntetések és jutalmak 
átadása után a József Attila 
Színház művészei léptek fel, 
köztük Szemes Mari, Tóth Ju
dit, Voith Ági, Bodrogi Gyu
la, Makai Sándor és Horváth 
Gyula.

Az immár hagyományos 
vasutas—művész találkozót az 
úttörők tették kedvessé: 
rággal köszöntötték 
vendégeket

vi- 
neves

A jármtíkutatás specialistája
Bemutatjuk Déghy György Eötvös-dijas tudományos kutatót

Üja&glifr: Déghy Györgyöt,
a Vasúti Tudományos Kutató 
Intézet tudományos főmunka
társát, Eötvös Lóránd díjjal 

tüntették ki

ben, amikor az M61-es dízel- 
mozdonyok üzembe kerültek. 
Abban az időben gyakorlati
lag még nem volt
nak nagy teljesítményű, kor
szerű mérőberendezése a vo
nóerő, a sebesség, a gyorsu
lás, a vonóhorog igénybevétel 
vizsgálatára. A  régi mérőko-

helybeli vasutas gyereket jól szfk-'
Ismerték* nnia forgalmi tiszt- rez1iai VSZKar, a KIVaiO SZÜK-

A  háború utolsó évében fia
tal szigorló gépészmérnök je
lentkezett üzemi gyakorlatra 
a kaposvári fútőházban. Szí
vesen fogadták, hiszen mint

ismerték: apja forgalmi tiszt 
viselő, nagyapja raktárnok 
volt Kaposvár állomáson.

Déghy György otthoni gya- 
kornokoskódása azonban rövid 
ideig tartott. A  felszabadulás 
után Budapestre került és az 
Északi járműjavítóban foly
tatta gyakorlatát, miközben 
készült diplomája megszerzés 
sére. Amikor kezében volt 
gépészmérnöki oklevele, a 
Vasúti Főosztályra helyezték, 
ahol az újjáépítés Időszaka 
után a vasút fejlesztésének

ember gözmozdonyos vonta 
táshoz szerkesztett, már nem 
volt megfelelő a nagyobb tel
jesítményű méréshatárok rög
zítésére.

Korszerű, nagy teljesítmé
nyű mérőberendezésre volt 
tehát szükség és a feladat 
megoldása Déghy Györgyre, * 
csoportjára várt. A  külföldi 
szakirodalom tanulmányozása, 
hosszas laboratóriumi és üze
m i kísérletek sora követke
zett, amíg évek

feladataihoz nagy szükség volt nyomán kialakult 
tehetséges, fiatal műszakiakra, féle mérőkocsi, amely m árd l-
A  gépészeti szakosztályon ak
koriban alakult meg az a 
csoport, amely intenzíven kez
dett foglalkozni járműkutatás, 
sál. Ennek ő is tagja lett 

A  hatvanas évek elején, 
amikor mind több dízelmoz
dony került forgalomba és 
bevezetésükkel növekedett a 
menetsebesség, új problémák 
vetődtek fel a jármüvekkel 
kapcsolatban. A  csoportot ek
kor áthelyezték a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézethez, 
ahol a ma már 30 tagú jármű- 
kutatási osztály egyik csoport
jának Déghy György a veze
tője. Az első nagyobb feladat
tal akkor találta magát szem-

kalmas volt a nagyobb se
besség feltételeinek megálla
pítására. Újdonsága elsősor
ban az vo lt  - hogy a régi,

ni. Déghy a tolást kísérletek
hez mérőkerékpárt szerkesz
tett. amellyel —  személykocsi 

a M Á V - kerékpár helyére bekötve —  
regisztrálhatták a sín és a 
kerék között menetközben ke
letkező dinamikus erőhatáso
kat s bebizonyíthatták, hogy 
100 kilométeres sebességig, 
legfeljebb 12 kocsiból álló vo
nat tolása esetén, nem fenye
get siklásveszély. A  tolás! kí
sérletek 1965-től 1972-ig tar
tottak és amint az a gyakor
latban azóta bebizonyosodott 
teljes sikerrel jártak.

Nemzetközi munkában is 
részt vett a kutatási osztály. A  
Nemzetközi Vasú tégy let (UIC) 
kísérleti és kutatási hivatala 
(ŐRE) rábízta: vizsgálja meg, 
hogyan viselkedik az Európa 
szerte bevezetésre szánt köz
ponti kapcsolóberendezés kis- 

vizsgálatai sugarú ivekben való áthala- 
a Déghy- dóskor. A  hosszas vizsgálatso

rozathoz szükséges speciális 
eszközöket Déghy György 
szerkesztette meg és vezette 
vele a kísérleteket A  saját 
szerkesztésű műszerekkel min.

mechanikus műszerek helyett den kétséget kizáróan megál- 
elektronikus műszereket al- lapították, hogy a központi 
kalmazott benne, jól érvénye- kapcsolóberendezés kissugarú
sítve ezeknek minden műsza
ki előnyét.

A  hatvanas évek derekán, a

ívekben is teljes biztonsággal 
működik.

Legújabb munkája egy ké-
magyar vasút nagyobb tem- szülőben levő újabb fajta mé 
pójú fejlődésének egyik mű
szaki problémájaként jelent

résnél még fennmaradt kisebb 
problémákat, hanem egysze
rűbbnek és olcsóbbnak ígér
kezik a hasonló rendeltetésű 
külföldi szerkezeteknél.

Néhány kiragadott példáját 
soroltunk fel annak a csak
nem három és fél évtizedes 
munkának, amely a hajdani 
kaposvári fűtőháztól, a több 
mint 20 éves kutatási perió
duson keresztül, a vasút mű
szaki fejlődésének előmozdítá
sát jutalmazó Eöitös-d íjig  
vezetett. Déghy György, a reá 
jellemző szerénységgel, kuta
tócsoportja tagjaival együtt 
igyekszik megosztani az Eöt- 
vös-díj dicsőségét Azzal a 
munkában összeforrott 9 tagú 
kollektívával, amely éppen 
mostanában határozta el.

rőkerékpár, amellyel még hogy szocialista címért ver- 
pontosabban lehet majd mér

kezett, hogy a forgalom nö
vekedése megkövetelte tolt 
vonatok továbbítását. Ez olyan 
üzembiztonsági kérdéseket ve
tett fel, amilyeneket nem le
hetett elnléleti úton megolda

ni a pálya és a kerék között 
keletkező erőket, mint a 
meglevővel. Ez a jelenlegi mé
rőberendezésnek egy tovább
fejlesztett változata lesz. 
Nemcsak kiküszöböli a mé-

senvző kollektívává alakul és 
a jövőben Dinamika brigád 
néven, még eredményesebben 
kíván továbbdolgozni a vasút 
műszaki fe j le t t é é r t .

Szász Ferenc
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Orvosi tanácsok

Amit a magas vérnyomásról tudóikéit
A  vérnyomás az életkorral súlyosságából a magas vár- A  magas vérnyomásos be- 

normális körülmények között nyomás előrehaladottságára le- tegnek kerülnie kell a puj- 
is változik. Újszülöttnél a szív hét következtetni. Ilyenkor az fasztó ételeket —  száraz hii- 
összehúzódásakor mért nyo- érintett szerv működészavara velyeseket, káposztaféléket —, 
m is körülbelül 40, az első hó- —  szívelégtelenség, feledé- erős fűszereket. Kövér embert 
nap végén 80, 10 éves korban kenység, súlyos látásromlás, lehetőleg normális súlyáig le 
a 100 higanymillimétert még különböző vesepaaiaszok - k i -  fcgu fogyasztani, ilyenkor alap
mindig nem éri él. Fiatal em- séri a magas vérnyomás egyéb a kaióriasz^ény táplál-

Cement és kő az építkezésekhez
Beremend állomásán az utóbbi hét évben alaposan meg

nőtt a forgatom. Kőből 30 százalékkal, cementből pedig 28 szá
zalékkal többet szállítottak. Nem kis feladat a fuvaroztatók 
igényei szerint folyamatosan biztosítani szerelvényeket. Ebben 
nagy szerepet játszik a vasút és a vállalatok közötti jó  kap
csolat. A  cementműben mg már naponta 150 fedett kocsit is 
képesek megrakni és továbbítani.

kozás, mely a későbbi súly-bérek átlagos vérnyomása 120, tüneteit Éppen ezért nagyon
80 higanymilliméter. 25 éves fontos a magas vérnyomás ha- . . .  . , ...
kor után évente 0,5 higany- tásos kezelése. Ez gyakran gyarapodást is megakadályoz- 
miHiméterrel emelkedik a vér- egyszerű feladatnak látszik, s®* A z  elhízott állapot káro- 
nyOmás. 60 éves korban 140,. máskor különböző gyógysze- san befolyásolja a  vérnyomás 
80 éves korban átlagosan 160 rekkel, azok kombinációival alakulását
higanymilliméter. Természete- hosszasan kell kísérletezni,
sen ez nem törvényszerű fo - amíg megtaláljuk a megíele-
lyamat! Mint ahogy a közép- lő  gyógyszeradagot, illetve
korral járó elhízás sem az. gyógyszer-összeállítást Ilyen

kor a beteg vérnyomásának a 
„beállítása”  sok türelmet és 
fáradságot igényel mind az 
orvos, mind a beteg részéről.
Jó, ha tudjuk, hogy soha nem

M i határozza meg, hogy me- a vérnyomás abszolút számér- I L — , . .. .
lyik embernek mennyi a vér- tóke kell hogy irányítson ben- vány hús, főzve, párolva, sut-
nyomása?

Milyen ételeket 
ajánlatos fogyasztani ?

Mi idézi elő 
a magas vérnyomást ?

Mit és mennyit éhet az a 
beteg, akinek magas a vér
nyomása?

Fogyasztható mindenféle so-

nünket.

A  normális vérnyomás KSbb 10008 áUaPota» kö'zéraete- 
tényező állandóan ható bonyo
lult összműködése eredménye
ként jön létre.. A  vérnyomás 
.függ a szív működésétől, a 
nagy erek rugalmasságától 
vagy merevségétől, a szerve
set legkisebb ereinek eöenál-

hanem a beteg álta- ve. A  zöldségfélék közül zöld
borsó, zöldbab, paraj, sóska, 
karalábé, karfiol, tök, spárga, 
fejes saláta stb. —  nyersen és 
főzve. Köretnek burgonya főz
ve, reszelve, törve, héjában

Ha a vérnyomás „beállt” , sütv<”  b“ r* T
beteget havon* ellen- nyapu” L  A  rizs főzve, párol- 

va, zokfborsosan, gombásán.
A  gyümölcsmártások, tész

ták közül a  főtt édes tészták,

Nagy szerepe van 
a helyes életmódnak

___a
lábától, a keringő vér meny- űrizni. A  gondozás a beteg^to- 
nyiségétől és annak sűrűségé- váibbi sorsát illetően döntő lé- 
tők Ha a szervezet bármely hét. 
ponton „meghibásodik” , a vér- A  gyógyszeres kezelés mel- másnapos kelt tészták, piskó- 
nyomás eltér a normálistól. lett nagy szerepe van a he- tatészták, madártej. Az alko- 
: A  magas vérnyomás tehát lycs életmód kialakításának, holos italok fogyasztása ká- 
különböző okok miatt jöhet Lényeges a céltudatosan ki-? ros> de a teát, feketekávét 
létre, s egy-egy formának a alakított, nyugodt ^életritmus, mértékletesen a beteg fo- 
kézelése, gyógyítása, kimene- egyenletes munkamenettel,

J íber képességei- ^  J
Jó hatásúak nehezen be-tele is különbözik egymástól, amelyet az ember képességei 

. - hez mérten, megerőltetés és
L d z ^ é k á T te J i ki vémyamás-m^l-

■az, melynek okát, sajnos nem ^eznL f?^alko^ so^ n kedés « a * 01 “  82 Időnként
is le r jü k . Azt tudjuk, hogy az a munkakod változást is mér- beiktatott tej-, gyümölcs-vagy
általánosan ható tényezők, legelni kéll. burgonyanapok. Gyümölcsna-
amelyek minden magas vér- Szellemileg túlterhelt beteg- pon a beteg az évszaknak 
nyomás formában rontják a h|| biztosítani kell a napi, megfelelő, tetszés szerinti 
beteg állapotát, itt is kerülen- hetj és évközi pihenőt. Ülő nyers gyümölcsöt fogyasszon 
dők. ( Idegesség, stresszhatá- foglalkozású beteg enyhe test- e aivai/ymmal A

más, mélynek szervi oka van, ? * ___c
.é g jg y  némely esetben m fitét-....M & S  mtffoá- ?. e)osztpa._ Búr-

gyógyítható Ilyenek a ve- ¡osztásával sokat segíthetünk gonyan&pon eotian burgonyát 
l%é eredelfö' Rta&as vémyomá- a vérnyomás normális szinten egyék a beteg héjában sütve 
sok egyes formái. Valamely tartásában. A  diéta lényege, vagy főzve, legfeljebb néhány 
belsóelválasztású mirigy meg- alapvető szabálya, a régi hie- gramm olajjal leöntve, petrp- 
betegedése (mellékvese, agy- delemmel ellentétben nem a 2selyemmel, kaporral ízesítve, 
alapi mirigy, pajzsmirigy) is fö ly^ékm e^xritás, ̂  hanem a a na)pon semmi mást
okozhat magas vérnyomást, nem ehet a beteg. Célszerű a
ahol azonban az általános hasó mértékletes fogyasztása. x, . . , .

mérgezés, amdy szintén vér- fcent5 hatása ^  A z ,y abb 
nyomás-emelkedéssel jár. Itt vizsgálatok azt mutatják, hogy

kon beiktatni.
Ha a beteg a magas vémyo-

k e ll . megemlíteni: az érelme- . . . .  tiet.
szesedés problémáját, mely fő- rendkívül jó hatása van a 7jés& után orvoshoz
lég az idősebb korosztály ma- !égesJ ^ ^ 1?" f *  magnézium- m ^  betartja annak uta 
gas vérnyomásának háttéré- fogyasztásnak is. Ezeket nagy 
ben húzódik. mennyiségben tartalmazzák a

Egy közhellyel élve azt is különböző- gyümölcsök, gyü- 
mondhatnánk: a magas vér-  mölcslék, főzelékek. Kiváló 
nyomás korunk betegsége, hatású a VIROM A szörp,
Számunkra humoros, de még- mely diétás készítményként 
is elgondolkoztató a nyugati jön forgalomba, 
biztosítótársaságok ama hideg- - 
vérű számítása, hogy rendkí
vül nagy púlyt fektetnek leen
dő üzletfeleik vérnyomásának 
megállapítására.

más első tüneteinek jelentke-

sításait —- gyógyszerélés, élet
mód, táplálkozás — megkíméli 
szervezetét a magas vérnyo
más súlyos, sokszor életet ve
szélyeztető szövődményeitől

Dr. Szurgryi Éva

Indulásra váró cementszállító kocsik

A  kőbányánál gépek segítségével történik a rakodás
(Zeiman Ferenc felv.)

Kiler.cszáz kocsit 
hiába vontattak...

..... ~ t — *~vp> • «■ * * ,7. T* •
A z  éxpórtrr’  Sérülő áruk közül 55-fe " sérülési, illetve 

szállítására ' alkalmas vasúti javítási bár tát te tt ' ú Hélyszi- 
kocsik kiválogatása lelkiisme- nen —  megrakás, illetve a 
retes munkát; alapos műsza- rakodóhelyre való beállítás 
ki és szakmai tudást igényel, előtt.
Jó példa erre, hogy a Jász- Aki így dolgozik, mint 
berény állomás által tavaly Jászberény állomás kocsivizs- 
kért 6950 exportos kocsiból gálója, megérdemli az elisme- 
900-at hiába vontattak oda, rést.
mivel ezek nem feleltek meg 
a követelményeknek.

Még nagyobb baj szárma
zott volna ebből, ha Horti 
Lajos kocsivizsgáló figyelmét 
is elkerülik azok a rendelle
nességek, amelyek miatt a 
már megrakott vagonok nem 
hagyhatták volna el az ország 
határát. Horti Lajos jó  mun
kájának egyik fokmérője az 
is, hogy a tavaly Jászberény
be irányított exportos kocsik

Szűcs Ferenc

Szellemi vetélkedő 
Szombathelyen

A  forradalmi ifjúsági o 
pok keretében, műsorral eg 
bekötött vetélkedőt rendéi 
Szombathelyen a vasútüzd 
KÍSZ-bizottság két alapsze 
vezete. A  BFF és az ÉHF f 
taljai szervezésében hét 0 
pat versenyzői jöttek össze 
osztószertár tanácsterméül 

A  csapatok négy-négy Sj 
senyzője először szellemi 1 
tókat oldott meg. Ezt követő 
az irodalomban, művészeti 
és a sportban való járta| 
gukat kellett bizonyítani! 
játékosoknak. Egyes műn 
között szellemes, humoros^ 
ték okban lehetett pontoi 
gyűjteni a csapatoknak. | 

A  szellemi összecsapást 
BFF KISZ alapszervezétéj 
versenyzői nyerték, őket 
vették az Utasellátó és az H 
I. KISZ-eseL

Dicsérő öklévé
A  M ÁV  budapesti terül 

egészségügyi központ Aíp 
Gyula KISZ-alapszerveaCM 
eredményesen dolgozó szetl 
zetek közé tartozik. B huM 
ja ezt az a Dicsérő öklei 
amelyet a K ISZ Központi 
zottsó gától kaptáik.

Deák József titkár ápr 
20-án ünnepi taggyűlésen! 
molt be a szervezet eredi 
hyeiről, majd ismertette] 
évi terveiket. Elmond! 
hogy a taglétszám egy 
alatt 16-ról 29-re emelked 
A  fejlődést azonban neme 
a számszerű növekedés jé 
mezte, hanem mind 
gi, mind politikai feladd! 
nak ennek arányában ig 
keztek eleget tenni. A z  ,, 
őrs, egy KlSZ-álapszervél 
mozgalomba bekapcsolód 
többek között iskolákat 
ronáltak.

(séral

Társadalmi
vagyonőrök

A  6turovói M ÁV -képviselő 
dolgozó Kossuth Lajos szoc 
lista brigádja elhatározba,- h< 
önkéntes vagyonőri szolgáié 
szervez, hogy ezzel is sem 
a társadalmi tulajdon véd 
mét. Ezt a társadalmi mim 
a Magyar Kommunista í? 
megalakulásának 60. évfon 
lója tiszteletére ajánlották’

A  beteg panasza 
sokféle lehet

A  magas vérnyomásos beteg 
panaszai. igen sokfélék lehet
nek. Sok esetben a betegség 
lappangva kezdődik, panaszo
kat egyáltalán vagy alig okoz
va. Ilyenkor legtöbbször. vala
milyen más vizsgálat során de
rül fény a magas vérnyomás
ra. Máskor bizonytalan pana
szók jelentkeznek. Gyakori a 
fejtetőre és tarkótájra lokali- 
zálódott fejfájás, mely főleg 
a kora délutáni és esti órák
ban jelentkezik. A  magas vér
nyomás okozhat nehéz légzést, 
szívtáji fájdalmat, szédülést, 
látási zavarokat is. A  betegek 
ilyenkor idegesek, ingerléke- 
íiyek*, gyakran szapora szív
verésről panaszkodnak. Más
kor nagyfokú levertség hívja 

a figyelmet a magas vér
nyomásra. Gyakori panasz, 
hogy a méleget rosszul tűrik. 
X  kezdeti, figyelmeztető tüne
teket mindig komolyan kell 
vtnpi. .és a vérnyomást kezeli 

etetni kell. mert a; régóta .fenn
álló. magas vérnyomás mara
dandó szervi elváltozásokat 
hozhat létre.
. Gyakori szövődmény a szív . 
á vese. nz agy és a szemfené- 
ki erek károsodása, melyek

H ová lett és m ikor lesz újra ?
Régen volt, amikor a bé- Két lelkes eszperantista burg szépségeit is. A  legcso- 

késcsabai vasútállomás .nagy dolgozott akkor itt: Valastyán dálatosabb az volt, hogy m ű
csarnokában tarka képekkel János a szertárban és Wagner denütt mint régi barátokat fo- 
teli vitrinek fogadták az ér- András a pályafenntartásnál, gadtak bennünket az eszpe- 
kezőket, s a vonatra várókat. A  A  tanfolyamot is ők indítót- rantisták. 
két nagy szekrényt sok-sok, ták el. Mindkettőjüknek sok 1965-ben Kruchió Lajos 
távolból jött képes levelező- külföldi barátja, levelezőtársa pénztárfőnöki beosztásából je- 
lap díszítette. Mindig álltak volt, csak Wágner András lenlegi helyére került, ahol a 
előtte hárman-négyen, és egyedül 46 országba levelezett jóval nagyobb feladatok és a 
gyönyörködtek az öt világrész —  Ahogy a csoport létre- felelősség teljesen lekötötte az 
tájaiban, megcsodálták az ér- jö tt 18 taggal, kettőjük m el- idejét. Abban az időben ment 
dekes bélyegeket, s még job- lelt én is vezetőségi tag let- nyugdíjba, nem sokkal egy- 
ban a furcsa címzést, mely tem. Rendszeres klubéletet él- más után, Valastyán János és 
mindig hasonló nyelvű volt, tünk, kiállításokat rendeztünk, Wágner András is. Ez így 
akárhol is adták fel. Ezt a vidéki csoportokat látogat- együtt az egész vezetőséget je- 
színes anyagot a békéscsabai tünk, kirándulni jártunk lentette.
vasutas eszperantó csoport ál- együtt. • Kéthetenként összejöt- — Egy darabig azért még 
lította ki éveken keresztül a tünk, folyiratokat, napilapo- ment a munka, ők is bejár
tagok levelezéséből, majd egy- kát olvastunk. Három, egy- tak, én is csináltam, de az- 
szercsak vége lett, eltűnt. mást követő évben tartottunk tán. . .  Pedig Budapestről is

Kruchió Lajos kereskedelmi nyelvtanfolyamot, mert töb- próbáltak segíteni, új életet 
főnök, volt vezetőségi tag só- beknek megjött a kedve a ta- önteni a csoportba, de a tag
hajt egyet, s csak azután nuláshoz. Megindult a levele- ság lassan szétszéledt. Most 
módja: zés, és egyre gyűltek a képek, már látom, hogy mindhárman

— Szép idők voltak. . .  M in- amikből hamarosan egy, majd hibáztunk. Nevetni kellett 
dig csináltunk valamit. Én két vitrint rendeztünk be és volna magunk helyett után- 
2958-ban kapcsolódtam a moz- aztán cserélgettük az anya- pótlást. A teljes megszűnő0 
galomba egy nyeliitanfolyam got. Még ma is vannak, akik után jelentkezett egy egyéni 
révén. Pedig először nem Is emlegetik, hiányolják... tanuló, őt pártfogásba vet- 
volt kedvem hozzá, de az esz- És elkezdődtek a külföldi tem. segítettem. Hamar elsa- 
perantisták hamar meggyőz- utak. Először csak a kömye- játftotta a nyelvet, s ő is vi- 
tek az előnyökről. Tizenhatan ző országokba, aztán távolabb Iágjáró lett Mást már lassan 
kezdtünk el tanulni, s nyáron is. én is nyugdíj előtt állok. <|e
már heten le is vizsgáztunk — Sokat utaztunk. A felesé- úgy gondolom. Károlyi Já- 
Budapesten. S még ebben az gemmel az összes szocialista nosra számíthatunk, s még eb
évben __ 1959-ben — meg is or*?áqban tártam, de láttuk ben az évb^n egv nvelvtanfo-
álakítóttuk a vasutas eszpe- Dánia, Svédország. Svájc, lyamot indíthatunk, 
rántó csoportot Belgium, Olaszország, Luxem- Vass Márta

Május 31-ig lehet jelentkezni

Előkészítő tanfolymot szerveznek 
munkavédelmi technikusminősítő vizsgára|
A  SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézete felvé 

pályázatot hirdet az 1978—79-es tanévre munkavédelmi«  
nikusminősítő vizsga előkészítő tanfolyamára, ipari szakon. 

Jelentkezni lehet Budapesten a Bagi Ilona Ftnommechü 
kai és Műszeripari Szakközépiskolában; 1203. Budapest, IC 
süth Lajos út 35. Debrecenben a Mechwart András Gépéé: 
és Gépgyártástechnológiai Szakközépiskolában; 4027. Debifec 
Széchenyi út 58. Miskolcon a Gábor Áron Kohó-  és öntőlj 
Szakközépiskolában; 353.3. Miskolc, Bolyai Farkas út 10, 
esett a Zipernovszky Károly Gépészeti Szakközépiskolái 
7601. Pécs, 48-as tér 2. Szegeden a Déri Miksa Szakközép$  
Iában; 6724. Szeged, Úttörő tér 7. *

Az előkészítő tanfolyam tíz hónapig tart. A  hallgatóké 
szére az illetékes szakközépiskola részletes tematikát ad az 
só foglalkozáson. A  jelentkezési lapot a budapesti dolgozói! 
iparági szakszervezeti központ (szakmai szakszervezetek) ¿ti 
kavédelmi osztályán, a vidéki dolgozók pedig az illeti 
szakszervezetek megyei tanácsa munkavédelmi osztályán k 
hetnek.

A  munkavédelmi technikusminősítő vizsga előkészítő ti 
folyamára az jelentkezhet, aki ipari technikumban vagy 'szj. 
középiskolában középfokú szakképesítést szerzett. A  képes! 
nek megfelelő munkaterületen közvetlen termelő, termajM  
nyitó vagy munkavédelmi munkakörben legalább kétéves,« 
munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlattal renüíp) 
zik. Feltétel még az is, hogy az előírt egészségügyi követeiig 
nyéknek megfeleljen és a munkahely javasolja a tanuíáf 
Érettségi bizonyítvánnyal és ipari, mezőgazdasági szakmá| 
szerzett szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők a szakirái 
nak megfelelő szakközépiskolában végzett kiegészítő tanulfl 
nyok alapján szerezhetnek középfokú szakképesítést, és jele 
kezhetnek munkavédelmi technikusi minősítésre.

Szakmai gyakorlatnak a munkaviszonyban ténylegesen 
töltött időt kell tekinteni. A  szakmai gyakorlatot a munkáin 
köteles —  a munkakör pontos megjelölésével — igazolni. 
igazolásnak tartalmaznia kell az előző munkahelyen eltölt 
gyakorlati időt is.

A  jelentkezési lapokat a szükséges mellékletekkel egj§ 
1978. május 31-ig postán kell elküldeni az illetékes szakközé 
iskola igazgatójának. Az előkészítő tanfolyam díja 2000 fori 
a minősítő vizsga díja pedig 380 forint

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Munkavédelmi Továbbképző Intézete
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A Z ÚTTÖRŐVASÚTON KEZDTÉK

Beteljesült a gyerekkori álom
Forgalmista házaspár Rákospalota— Ú¡pesten

Szedő Gyula rendelkező az 
ajtóból nézi mai szolgálata 
utolsó vonatának az indítá
sát Felesége, a törékeny alka
tú Marika meneszti.

Megjött a váltás. Elment a 
délutáni „személycsoport** is, 
a szekrénybe kerülnék a vö
rös sapkák. Most végre lehet 
egy kicsit beszélgetni.

Úttörőként kezdték
Mindketten úttörővasuta

sok voltunk, méghozzá négy 
évig■; Akkoriban bizony még 
megtiszteltetés volt ott szol
gálni. így  érezte minden gye
rek — idézi fe l a szép emlé
keket Marika.

— Nem csoda, hogy ami
kor pályaválasztásra került a 
sor, már természetesnek vet
tük, hogy a vasútforgalmi 
szakközépiskolában folytassuk 
tanulmányainkat — teszi Hoz
zá a férj. —  Rákospalota— 
Újpest állomással a nyári gya
korlaton ismerkedtem meg 
közelebbről. Megszerettem. 
Ráadásul itt laktam a közel
ben. Később ugyan Óbudára, 
a lakótelep egyik új lakásá
ba költöztünk, de ettől a 
szolgálati helytől nem tágítot
tam. Itt ismertem meg a 
munkát, az embereket, ezért 
ide jelentkeztünk Marikával 
együtt, forgalmi gyakoritok
nak. Voltunk kocsifelírók, vo
natvezetők, ón váltókezelő is, 
de rövidesen megvalósult . a 
régi álmunk: forgalmi szolgá
lattevők lettünk,

—  Ezek szerint tökéletesen 
Kikerült beilleszkedniük az ál
lomás életébe?

— Azért tökéletesnek nem 
mondanám! Értek bennünket 
csalódások is. Hiszen a leg
több fiatal világmegváltó 
szándékkal áll munkába, ami 
nem is baj. A  gyakorlat az
után tompít ezen, de nem 
mindig ' ' fájdalommentesen. 
Sokat jelentett persze, hogy 
tiszti tanfolyamra javasoltak, 
bennünket, s azt tavaly sike
resen el is végeztük. Onnan 
lécsillaipodiottabban, megfon
toltabban kerültünk ki, job
ban megértve más szolgálati 
ágak, vagy akár az egész 
vasút gondjait is —  mondja 
Szedő Gyula.

Fontos tisztségben

—  Hogyan sikerült a tiszti 
tanfolyam elvégzése után, 
immáron másodszor a beil
leszkedés. Milyen volt a  fo
gadtatás?

Jó. A  fizetésünk maga
sabb lett, de ami még fon

tosabb, Gyulát megválasztot
ták szakszervezeti főbizalmi
vá —  szól az asszonyka. —  
Ez a tisztség, mióta az állo- 
nyísunk szakszervezeti cso
portját a rákosrendezőihez 
csatolták, a titkárt pótolja. 
Megtisztelő egy állomás fő
bizalmijának lenni, különösen 
25 évesen. Én pedig a K ISZ  
szervező titkára vagyok.

—  A  fordulószolgálat, a kö
zösen végzett, sokszor ideg
őrlő forgalmi szolgálattevői 
muáka mennyiben hát ki a 
családi életre? -í-  kérdezem a 
feleségtől.

—  Az éjszakázás, a vasár
napi szolgálat — mivel még 
nincs gyerekünk — nem okoz 
gondot. Az  otthoni együttlét 
biztosított, hiszen együtt jö
vünk, megyünk. Ügy érezzük, 
hogy a magas fizetés és a 
munka egyenes arányban van 
egymással. Ezenkívül a bará
tokra, mozira vagy egy-egy 
kirándulásra is tudunk sza

bad időt szakítani, még túl
órázás esetén is. Retten 
egyébként tizenegy-tizenkét
ezer forintot keresünk havon
ta. Néha a munkahelyi gon
dokat is hazavisszük, s volt 
már úgy, hogy otthon még éj
félkor is vitatkoztunk, de 
azért nem ez áz: általános. 
Sikerül hamar átállni, s a ha
zaérkezés Után már csak az 
foglalkoztat jobban, hogy mi 
lesz a vacsora*... „ . :

Boldogulnak

Beszélgető társaim átöltöz
tek. Indulnak hazafelé. A  
szakszervezeti főbizalmi és fe
lesége, a két ifjú  forgalmis
ta beszáll az autóba. Abba 
a Skodába, amelyet már vas
utaskeresetükből vettek.

Úgy látszik, a hivatásukat 
szerető fiatalok könnyen meg
találják számításukat a vasút
nál.

Pelsöczy István

Madár János

Suhog 
a  messziség

A  váróterm ek  
füstös fa la i közül 
elindulnak 
az utak.

Száguldó 
vonatok fö lé  
hajol 
az ég.

Suhog 
a messziség.

B U D A P E S T .

Vasutasok a majálison
A  fővárosban tartott majá

lisok közül — nehéz lenne 
pontos számot adni róla —  
minden bizonnyal az. Aszta
los János Ifjúsági Parkban 
ünnepéit, a legtöbb vasutas. A  
Hírlapkiadó Vállalat, a V ili. 
és a IX. kerületi MHSZ ren
dezői, szervezői méltán f i
gyelembe vették, hogy Buda
pestnek ebben a két kerületé
ben nagyon sok a MÁV-in- 
tézmény és szolgálati hely. 
Bizonyítja ezt az is, hogy a 
kiállított régi újságok között 
volt a Magyar Vasutas 1909. 
április 15-i számának kina
gyított mása is. A  csaknem 
XQ^éves. lapriak szin
te minden .percében ak ao f pé- 
zője.

A  parkban rendezett nagy
szabású majálison a vasuta
sok természetesen nemcsak 
szórakoztak, hanem sokan ki
vették a részüket az ünnep
ség rendezéséből is. A  Hon
védelmi Szövetség sátrainál 
például Csáti Sándor, a bu
dapesti vasútigazgatóság
MHSZ-titkárának vezetésével 
tízen segédkeztek a filmvetí
téseknél, a kézifegyverek be
mutatóján, de ha a szükség 
úgy kívánta, más területen is 
tevékenykedtek a programok 
lebonyolításában. A  park 
meterséges tavának partján 
két vasutas ifjúgárdista: Lo
vász János és Török János a

Keleti pályaudvar BBFF dol
gozói ügyeltek a csónakázás 
rendjére.

A  jól sikerült majális után 
a főrendezők elégedetten nyi
latkoztak a vasutasok részvé
teléről, munkájáról.

(séra)

K c rté szk c d ő k
f ig y e lm é b e

A  Kertészeti Egyetem ház
táji és kisegítő gazdaságok, 
hétvégi, Illetve „hobby”  kert
tulajdonosok, valamint szoba- 
növény-kedvelők számára
több részes kertészeti tanfolya
mot Indít: zöldség-, gyümölcs-, 
szőlő- és dísznövénytermesztés, 
kerttervezés-kertépítés, nö
vényvédelem, házi bor- és 
gyümölcslékészítés és egyéb, 
ezekkel összefüggő témakörök
ben.

A tanfolyam júniusban In
dul. A  foglalkozásokat 20 hé
ten keresztül, hetenként egy 
alkalommal (mindig egyazon 
napon) délután 1S órai kez
dettel tartják, megfelelő szem
léltetéssel. Az előadásokat 
időnként bemutatók, üzemláto
gatások követik.

Jelentkezéseket a Kertészeti 
Egyetem Továbbképzési, Ku
tatási és Termelésfejlesztési 
Osztályán (1118 Budapest, 
Villányi út 35—43. Telefon: 
666 — 204) vesznek fel. A  rész
vételi díj 300 Ft.

PÁL YÁZA TI FELHÍVÁS
A  Közlekedéstudományi Egyesület —  a Közlekedés- és Pos

taügyi Minisztériummal, a Fővárosi Tanács VB Közmű- és 
Mélyépítési Főigazgatóságával, az Építésügyi és Városfejlesz 
tési Minisztériummal, valamint.Híz Országos Vízügyi Hivatal 
ia l kölesen —■* tervpályázatot fnídéfr î JPánifál<At korszerű tér 
vezése és építése'* címmel. : *

A  tervpályázat célja, hogy a mélyépítőipari kapacitások 
hatékonyabb félhasználása érdekében olyan tervekét szerez* 
zenek be, amelyek alapul szolgálhatnak ajánlott technológiáik, 
típustervek, elemcsalád-rendszerek kidolgozásához.

A  pályázat országos, nyilvános és titkos.

A  részletes pályázati kiírást és mellékleteit 1978. május 
22-től lehet átvenni a Közlekedéstudományi Egyesület titkár 
ságán (1055. Budapest, V„ Kossuth tér 6—8., IV. em. 416. Te 
tefon: 314—769.) szombat kivételével munkanapokon 9—16 óra 
között, 50 Ft befizetését igazoló átutalási postautalvány eflle- 
nében, az átvevő nevének és címének közlése mellett. A z  ősz 
szeget a helyszínen átvehető csekken kell befizetni, a csekk 
„közlemény** rovatába a „Támfalak korszerű tervezése és épi 
tése** szöveget be kell írni.

A  pályázattal kapcsolatos kérdések postára adási határide
je : 1978. június 21. A  pályaművek benyújtási határideje: 1978 
október 30.

Bíráló Bizottság

D á v id  J ó z s e f :

Tartozás
N agy H. János fiatal móz4 

dónyvezető még soha- * 
Sem ment olyan vidá

man szolgálatba, mint ezen a 
csütörtökön. Jókedvének oka 
az volt, hogy több év i keser
ves várakozás után végre la
kást kapott A  bútorzat még 
hiányos ugyan, mert csak a 
két gyerek kiságya, egy asz
tal, néhány ülőalkalmatosság 
és egy ócska, de jó  széles he
verő j ük van, azonban már 
nem kell albérletben szoron
ganak.

Tegnap a vontatási főnöksé
gen elintézte, hogy fizetési 
előleget kapjon bútorvásár
láshoz. A  feleségével úgy ter
vezték hogy az egyik szobát 
berendezik, aztán lassan majd 
sor kerül a többire is. A  fe
leségének meghatalmazást 
adott a fizetési előleg felvéte
lére.

Az üzletben már kiválasz
tották a garnitúrát. A  fuva
rossal Is megbeszélte a szállí
tást Bár maga is ott szeretett 
volna lenni, amikor viszik a 
23 ezer forintot érő kényes 
bútort' de a szolgálat ezt nem 
tette lehetővé. Helyette a só
gora lesz ott, aki segít majd 
az asszonynak. Amikor az ál
lomáson elbúcsúztak. Nagy H. 
János azt mondta a feleségé
nek:

— Ott legyen a szemed az 
emberek yiozdulatán, $ mondd 
meg a sógornak, hogy ha egy 
karcolás tesz azon a gyönyö

rű bútoron, leharapom a fü 
lét.

— Nyugodt tehetsz! — 
mondta az asszony, és indult 
a vontatási főnökség pénztárá
ba, embere meg a mozdonyra. 
Jánosnak Záhonyba kellett 
vinni egy gyorsteher szerel
vényt. Fütyörészve végezte az 
indulás előtti teendőket, s 
még a mozdony előtt állt, 
amikor a vágányok között 
bukdácsolva szaladt feléje a 
felesége.

—  Jaj, János! —  lihegte az 
asszony.

— M i van? — kapta fel a 
fejét Nagy H. János.

Felesége csak nehezen és 
sírva tudta kinyögni, hogy 
nincs pénz!

— Hogy, hogy nincs? Hi
szen elintéztem. Mindenki 
aláírta. A  meghatalmazást is 
otthagytam...

— Jaj, hát azt mondják — 
sipákolt az asszony —, hogy a 
te fizetésed már le van ter
helve.

— Micsoda? —  rázta meg a
feleségét idegességében. — 
Beszélj már értelmesen! —
De sok idő már nem volt a

dolgok tisztázására, mert a 
vonatnak indulnia kellett.

— Mondd meg igaz telked
re, hogy vettél-e fe l valami
lyen kölcsönt? —  kiáltotta az 
asszony már a mozdonyon ál
ló férje után, aki tehetetlensé
gében ordítani szeretett volna, 
de csak annyit kiáltott le a 
már mozgásban levő moz
donyról, hogy majd ha haza
jön, elintéz mindent.

A z asszony szipogva, köny- 
nyeit törölgetve nézte a vál
tók közt kígyózó szerelvényt, 
s hatévi házasságuk után elő
ször érezte, hogy a nagy, erős, 
csupaszív férje valamit eltit
kolt előtte, mert kimutatták, 
pontosan kimutatták, hogy a 
bérkartonján négyezer forint 
eíőleg szerepel

Nagy H. János vonata köz
ben a nyílt pályán robogott. 
Megszokott rutinmozdulatok
kal vezetett, a háromezer ló
erős mozdony kezesbárány
ként engedelmeskedett A  
pompás, kora tavaszi időben 
kitűnőek voltak a látási v i
szonyok. Csak Nyíregyházán 
vesztegeltek tizenöt percet, 
aztán megint nekilódult a 
szerelvény. A  megengedettnél

Itt-ott talán nagyobb sebes
séggel, mert Nagy H. János 
most türelmetlen volt.

—  Még hogy a Zsuzsi is . . .  
—  mormogja maga elé. —  M i
re vettem volna én fe l fize
tési előleget?

Cigarettára gyújtott, s bár 
a tekintete közben is a pá
lyán volt, Demecser állomás 
előtt a tilos jelzés képe már 
csak akkor jutott el a tuda
táig, amikor elrobogott mel
lette. A  vonatvezető ijedten 
kapott a fékezőcsaphoz. A  vo
nat megállt, mielőtt az állo
máson veszteglő szerelvénybe 
rohant volna, de ötszáz mé
terrel meghaladta a tilos je l
zőt. Másodperceken múlott a 
tragédia...

Az esemény után két héttel 
Nagy H. Jánost a fegyelmi bi
zottság . elé állították, és bár 
tizenegy éves szolgálata alatt 
még soha sem történt hasonló, 
szigorúan m egrótták...

A  történet azonban csak úgy 
lesz teljes, ha magyarázatkéht 
elmondjuk, hogy a vontatási 
főnökségen kilenc Nagy ne
vezetű ember dolgozik, de 
Nagy H. János csak egy. Azt 
a közbenső „H”  betűt azon
ban elnézte az egyébként pre
cízen dolgozó tisztviselők 
egyike, s mire tisztázódott, 
hogy nem Nagy H. Jánosnak, 
van négyezer forint tartozá
sa, hanem Nagy G. Jánosnak, 
addig a házaspárnak elment a 
kedve a bútorvásárlástól.

Közműalagút a pálya alatt
A  M Á V  Hídépítési Főnökség alagutat épít Bicske térsé

gében a Vasúti pálya alatt, amely a dunántúli hőetőmü köz
műkapcsolata lesz. A  szakembereknek nagy gondot okozott 
a talajvíz elvezetése. A  munkaterületet csáposkutah és szivaty- 
tyúk segítségével, valamint talajvízszint-süllyesztéssel «sike
rült vízteleníteni. A  vágányok alá —  a biztonságos munka 
érdekében — úgynevezett hidprovizóriumokat helyeztek eU 
Fölötte a vasúti forgalom zavartalan. A  kivitelezést 1977-ben 
kezdték és előreláthatólag ez év augusztusában fejezik be.

A  helyükre kerültek a betonvasak. A z ácsok a zsaluzatot
készítik

A  nehéz munka közben jólesik a friss ivóvíz

A  betonozás előtt szállítószalaggal távolitják el a fölösleges
földet

Már megkezdték a dunántúli bőerőműhöz vezető iparvágány 
építését is. A  földmunkát gépek könnyítik

(Tenta György képriportja)
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Szoros küzdelemben V E L E M :

Csiburdanidze nyerte az Utasellátó 
Alfö/dy László nemzetközi sakkversenyét

ICint. arról lapunk előző 
számában már hírt adtunk: 
az Utasellátó Sport K lub, a 
Magyar Sakk Szövetséggel kö
zösen, ez évbeli is megren
dezte hagyományos nemzet
közi női sakkversenyét, A  
versenyt az idén először a 
magyar sakkélet kiemelkedő 
egyénisége, az Utasellátó SC 
sakk-szakosztályának alapító
ja, szervezője és oktatója tisz
teletére „A lfoldy László”  em
lékversenynek nevezték el.

A z  április 12-től 27-íg tartó 
versenyen 14 magyar és kül
földi versenyző indult, köz
tük Maja Csiburdanidze v i
lágbajnokjelölt, aki ez év 
szeptemberében mérkőzik a 
világbajnoki címért honfitár
sával, Nona Graprindásvilivel,

A  verseny végig nagyon iz
galmas volt, hiszen M. Csi
burdanidze és Petronicsné Ve
rő d  Zsuzsa sokáig holtver
senyben vezették a mezőnyt. 
S m ivel az utolsó forduló
ban Verőci Zsuzsa csak fél 
pontot szerzett, így a máso
dik helyen végzett.

A  versenyt végeredményben 
a világbajnokjelölt M. Csi
burdanidze nyerte 11; 2. Pet
ronicsné V erőd  Zsuzsa 10,5; 
3. K . Eretova 9,5; 4. Ivánka 
M. 7,5 ponttal.

A z  Utasellátó versenye 
a nemzetközi sakkélet egyik 
fontos eseménye volt, hiszen 
a résztvevőknek nemzetközi 
nagymesteri normát lehetett 
teljesíteni. Ehhez 9,5 pontra 
volt szükség. Ez ezúttal két 
versenyzőnek, Petronicsné Ve
rő d  Zsuzsának és a csehszlo
vák Kveta Eretovának sike
rü lt  V erőd  Zsuzsa ugyanis 
másodszor teljesítette a nor
mát, így megszerezte a nem
zetközi nagymesteri cím et

A  versenyt megtekintette 
Kádár János elvtárs, a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt 
első titkára is. Kádár elvtárs 
több m int két órát töltött a 
teremben, ahol meghall
gatta az Utasellátó vezetői
nek tájékoztatóját a vállalat 
sportéletéről, majd elbeszélge
tett a versenyzőkkel, köztük 
M. Csiburdanidzével.

O rszágos kispuskás bajnokság

Egyéniben szombathelyi, csapatban miskolci

a Kék túra 
új végállomása

A z  ország 25 vasutas ter
mészetjáró szakosztályának 
közel kétszázötven képviselő
je  jelenlétében, április 9-én 
avatták fel az Országos Kék  | 
túra célállomási helyét. íg y  a 
huszonöt éves eredményes 
múltra visszatekinthető turis
tamozgalom induló, illetőleg 
érkezőállomá$a Sümeg helyett 
a jövőben a Vas megyei V e
lem község lett.

A  neves kiránduló és pihe
nő —  alpesi levegőjű —  kis 
falu Szent V id  hegyén, a 
szombathelyi vasutas termé
szetbarátok társadalmi mun
kában építették fe l azt a sza
bálytalan trapézformájú osz
lopot, amely ettől az időpont
tól a  Kék túra „mezsgyéje” 
lesz.

A z  ünnepség után a  részt
vevők Velem—Kőszeg közötti 
közös sétán vettek részt és 
ennek megtétele után „25 év, 
25 szakosztály”  feliratú em
léklapot kaptak, amely az Or
szágos Kék túra negyedszáza
dát és a  vasutas természetba
rát egyesületek számát szim
bolizálja*

Sz. Jakab

győzelem

A  vasútigazgatóságok or
szágos kispuska-lövész baj
nokságának döntőjét Szom
bathelyen rendezték meg. A  
Homok úti lőtéren hét csa
pat versenyzői álltak a iőál- 
láshoz, hogy eldöntsék a IX. 
országos bajnokság sorsál

A  kora esti órákban az Isis 
szálló éttermében került sor 
az ünepélyes eredményhirde
tésre és a záróvacsorára. Bo
rók József, az M HSZ Vas 
megyei vezetősége nevében 
értékelte az országos döntőt 
Megállapította, hogy a  csa
patok színvonalas verseny ke
retében mérték Összes tudá
sukat és ez jó  propagandá
ja  volt e  sportágnak. A  díja
kat ő r i  Lajos, a szombathelyi 
igazgatóság osztályvezetője 
adta á t

született

Eredmények. Egyéniben 20 
értékelt lövés kispuskával: 1. 
Zim onyi T ibor (Szombathely) 
184, 2. Földényi István (Deb
recen) 179, 3. Dargai László 
(Miskolc) 179, 4. Bari Bemát 
(Miskolc) 177, 5. Hankó And
rás (Szeged) 175, 6. Angyal 
Tamás (Vasúti Főosztály) 173 
kör.

Csapatversenyben: 1. Mis
kolci Igazgatóság (Dargai 
László 179, Bari Bemát 177, 
Szabó Béla 171 és Fekete 
László 168) 695 kör, 2. Szom
bathelyi Igazgatóság 681, 3. 
Vasúti Főosztály 655, 4. Deb
receni Igazgatóság 645, 5. Pé
csi Igazgatóság 631.

Kiss Antal

E lism erés K J S Z rm u n k á ért

A  B V S C  N Y E R T E  A M O A TSZ  

SZ A B Ó  A N TA L-VÁ N D O RD ÍJÁ T

Gergely Gábort a BVSC Európa-bajnok asztaliteniszezőjét, a 
KJSZ-ben végzett munkájáért elismerésben részesítették

Szabó Antalnak, a vasutas-szakszervezet két éve elhunyt 
főtitkárának —  az asztaliteniszsport lelkes hívének emlékére 
a M OATSZ vándordíját írt ki, amelyet minden évben a leg
eredményesebben szereplő férfiszakosztály kap meg. (A  szá
molásnál természetesen az összes korcsoport eredményét f i
gyelembe veszik.) A z  idén az első helyen a BVSC végzett, a 
vándordíját dr. Lakatos György, a M OATSZ elnöke adta át 
Vágvölgyi Mátyásnak, az egyesület ügyvezető elnökének. 
(A  második a Bp. Spartacus, a harmadik a Miskolci EMTE 
lett.)

A z  ünnepélyes díjkiosztást —- és a BVSC edzését —  meg
tekintette a hivatalosan Budapesten tartózkodó M. Kapetonics, 
a Jugoszláv Asztalitenisz Szövetség elnöke is.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest, XV. Lenin sómat nagyobbra. Érdeklődni: 

ut 16/b sz. alatt levő II. emeleti, Szukk Ferenc, 18-39 számú telelő
két szoba, étkezős, beépített kony- non. 
hás, előszobás, loggiás MAV-laká-
somat megegyezéssel két . szó- Elcserélném Budapest, Lehel úti 
ba-konyhás budapesti MÁV- vagy másfél szobás, félkomfortos, .ii. 
tanácsi lakásokra. Érdeklődni: Do- emeleti, korszerei fűtésű, olcsó bé-

Doma rű MÁV szolgálati lakásomat ket
tő és fél, vagy háromszobásra, 
megegyezéssel. Érdeklődni telefo
non: napközben 173̂ -314, este 491— 
146.

ma László -11—58, vagy
Lászlóné 84—72 telefonon.

Elcserélném Budapest X., Kőbá
nyai u. 18. sz. alatt levő egy szo
ba 'összkomfortos szolgálati laká-

K E R E S Z T R E J T V É N Y

Elcserélném egyszobás, konyhás 
éléskamrás, kertes Budapest, Gyá- 
11 úton levő MÁV szolgálati laká
somat szoba-konyhás tanácsi, vagy 
MA V - bériem én yű lakásra, kizáró
lag vasutassal a VIL, Vili., kerü 
letben. Sürgős. Érdeklődni lehet 
hétfő, szerda, péntek délelőtt 
142—678 telefonon.

Vízszintes: I. Az egyik legveszé
lyesebb baleseti góc. 13. Földmű
velő indián törzs. 14. Mohamed 
prófétától származó arab nemes. 
15. Az asztácium vegyjele. 16. 
Veszteség. 17. . . .  allzáció, az orr- 
líáng elvesztése. 18. Mese szélei. 
19.' - . . .  eusság, képmutatás (ék.
fel.)« 22. Áprilisban van. 23. Néz. 
24. Jól kiköszörülték. 25. Hüvelyes

vetemény. 27. Cipel. 28. Római 54. 
29. Közetek repedéseit kitöltő érc
anyag. 31. Vadásztöltény tartozéka. 
32. Kötőszó. 33. Nyelv Spanyolor
szágban. 35. Élj boldogul! (latin). 
37. Téli sporteszköz. 38. Az egyik 
oldaL 39. . . .  morgana. 42. A  ko
zákok szíjból font lóostora. 44. A 
növény része. 45. Zománc. 46. Ha
lom. 47. Ritka férfi név. 48. Fordí

tott szín! 50. Takar. 51. T. B. 52. 
Angol helyeslés. 53. Szám. 35. 
Ilyen borsó Is van. 56. Sós Lajos. 
57. . . .  szóló váltó.

Függőleges: 2. Életbevágó (latin). 
3. Az aragon vegyjele. 4. Nemcsak 
elég. 5. Cári rendelet. 6. Utcake
reszteződés. 7. Zamat. 8. . . .  Adam, 
Friedrich (1717—1799) német festő

Elcserélném budapesti, m. kerü
letben levő I. emeleti háromszo
bás, komfortos, modem, tapétás, 
beépített konyhás, bekerített ker
tes MAV-szolgálati lakásomat egy 
és fél szobás tanácsira a III., vagy 
a XI. kerületben, térítésmentesen. 
Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig 
18—21 óráig a 688—785 telefonon.

és szobrász. 9. Madár ellentéte. 10. 
Hegység a Szovjetunióban. 11. Ke
rek szám. 12. Monté Chrlsto vára. 
IS. A vízszintes 1-ben szereplő ve
szély csökkentését szolgálja. 18. 
Regél. 20. Visszaver! 21. Hosszú 
part Indiában. 23. Érzelmi költé
szet. 25. Építőelem. 26. Belső szer
vünk. 27. V. E. V. 29. Somogy 
megyei község. 30. A  Dunántúl 
egyik része. 34. Vízi tündér. 36. 
Fűtési rendszer, (ék. hiány) 40. . . .  
Henri Frédéric (1821—1881) francia- 
svájci író. 41. Nemcsak b. 43. Gé
pesített Adatfeldolgozó. 44. Róma 
folyója. 47. Sejt, gondol. 49. Bál
vány, jelkép. 51. Nem énrám«- 53. 
Hegyszoros. 54. Trombftahang. 55. 
Az Újpest futballcsapatának egy
kori gátja. 57. Mocsaras terület 
58. oroszlán név. 60. Azonos betűk. 
61. Mozog, a szélein. 62. Száz kö
zepe.

Beküldendő: vízszintes 1 és füg
gőleges 15.

Beküldési határidő: 1978. május 
25.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A balesetet kiváltó ok 
feltárása. Vétkesek felelősségre 
vonása.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
7. számában megjelent keresztrejt
vény helyes megfejtéséért: juhász 
Jánosné, 2170 Aszód Madách tér 1.; 
Hattayer István, 6725 Szeged, Ve
resács u. 11. S Kovács József. 7543 
Beled, Kossuth u. 88.; Huszárlk 
Mihály. 2683 Ácsa. Mogyorós u. 10.; 
Pajor István, 8330 Sümeg, Tanács
köztársaság u. 13.

El csérélném kétszoba, összkom
fortos kőszegi MAV-nevelőotthoni 
lakásomat szombathelyi tanácsi 
kiutalású lakásra. Álláslehetőség 
férj, feleség részére: olaj kazán
fűtő, illetve konyhai dolgozó. Cím. 
Rozmán Géza, 9730 Kőszeg, Felső 
körút 4. sz.

Elcserélném két és fél szobás, 
összkomfortos, félemeleti MAV- 
szolgálati lakásomat kisebbre. Ér
deklődni levélben: 1155 Budapest, 
Vasutastelep u. 11. sz.

Elcserélném Budapest v m ,  
Festetics u. 4 sz. I. emeleti két
szobás, plusz személyzeti szobás 
komfortos, 100 négyzetméter alap
területű MAV-bérlakásomat. Kérek 
másfél szobás komfortot, plusz 
egy szobát, vagy szoba-konyhát 
Budapesten. Érdeklődni egész nap 
a 839—152 telefonon.

Elcserélném budapesti, Landler- 
lakótelepi száz négyzetméteres, 
háromszobás összkomfortos, tele
fonos vállalati bérlakásomat két
szobás, esetleg másfél szobás össz
komfortos. telefonos lakásra, és 
egy szoba-konyhás bérleményre 
Budapesten. Ez utóbbi lehet taná
csi vagy szabad rendelkezésű is. 
Érdeklődni: este 8—9 óra között a 
152—288-as telefonon. Kiss István.

—  Kommunista műszak. A  
nagykanizsai vontatási főnök
ség I-es KISZ-aLapezervezete 
április 23-án kommunista mű
szakot tartott. A  dizelműheíy- 
ben egy M62-es mozdonyt ja 
vítottak meg. A  kilencven óra 
társadalmi munkáért járó bért 
a VIT-alapna fizették be.

—  VIT-műszak. A  M Á V  
Balparti Épületfenntartó Fő
nökség Radnóti Miklós és 
Szép Budapestért ifjúsági bri
gádja április 22-én kommunis
ta műszakot szervezett a V IT  
tiszteletére. 84 óra társadalmi 
munkát végeztek Kőbánya-al
só állomás területén. Mintegy 
800 négyzetméteren irtották ki 
a gazt, egyengették él a talajt 
és csinosították az állomást.

—  Küldöttközgyűlés. Á p ri
lis 27-én a keleti csomópont 
KISZ-bizottsága küldöttköz. 
gyűlést tartott, amelyen érté
kelték az elmúlt évben végzett 
munkát, és meghatározták az 
idei évben legfontosabb ten
nivalókat is.

. —  A  legszebb szolgálati he
lyért. Kisterenye szertárfőnök
ség Kossuth Lajos szocialista 
brigádja csatlakozott a buda
pesti igazgatóság által hirde
tett „Legszebb szolgálati he
lyért”  mozgalomhoz. A  brigád 
19 tagja már elkezdte munka
helye környékének szépítését, 
takarítását.

—  Együttműködés. Verpelét- 
állomás és az egri ÁFÉSZ dol
gozói elhatározták, hogy komp
lexbrigádot alakítanak a szál
lítás gyorsítása, a kocsiállás 
csökkentése és az együttműkö
dés kiszélesítése érdekében. A  
vállalásokat és a tervek telje
sítését negyedévenként értéke
lik, és meghatározzák a  leg
fontosabb feladatokat is.

—  Eszperantó tanfolyam. / 
kiskunhalasi vasutasok eszpe 
rántó csoport ja ingyenes nyelv 
tanfolyamot indított a  vasú 
tasok művelődési házában. / 
közelmúltban a csoport vendé 
ge vo lt dr. Bácskai István, -i 
Magyar Eszperantó Szövetséj 
vasutas szakosztályának elnő 
ke is. Érdekes előadást tartót 
az eszperantó nyelv nemzetig 
zi kapcsolatokban betöltőt 
szerepéről.

A szerkesztőség Üzeni
Benkőné Lászka Ildikó, Miskolc 

Siklós Viktor, Budapest; . Suta 
Ernő, Nyíregyháza; ifj. Kovác 
Béla, Debrecen; Zsoldos Barnabás 
Mátészalka; Szűcs Ferenc, Hatvari 
Vass Márta, Békéscsaba; levelei
ket lapunk anyagához felhasznai 
juh.

Szekula Imre, Kiskunhalas leve 
lét Illetékes helyre továbbítottuk.

Fények és árnyuk
Miskolc-Tiszai pályaudvú 

dolgozói az első negyedévbe 
eredményesen dolgoztak. A  te 
hervonatok átlagos terhelésé 
98, a szállítási tonnatervet pe 
dig 108%-ra teljesítették* J  
két tényező teljesítése, a  tért 
szerű munkán kívül azoknai 
a  szállíttató feleknek is kq 
szűnhető, akik éltek a vasé 
által felkínált előszállítás le 
hetőségével. Javult a  ménéi 
rend szerinti közlekedés i&

A  túrok év elején meghit 
detett egymás közti versenyé 
ben, az első negyedévben«j 
I I I . tú r végzett az első helyéi

A  tervek teljesítésére_ azon 
bán árnyékot vet a balesete 
számának emelkedése. Enne 
csökkentése, illetve megszül 
tetése érdekében a  pályaudm 
gazdasági és mozgalmi vem 
tói számos intézkedést tettei

—  Tavaszi nagytakarítás. A

■AGYAR VASUTAS
S Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszt! a szerkesztő bizottzlj 
Felelős szerkesztő: Vízi Ferenc 

Szerkesztőség:
ion Bpest VI., Benczúr utca R 

Telefon városi: 223-871 |
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszd? 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VXL, Rákóczi út 54» 

Telefon: 224-n»
Felelős kiadó: dr. Suth Péter) 
a Népszava Lapkiadó Vállalat; 

igazgatója
Csekkszámlaszámunk: 

MNB M  — 11 859 
78—1786 Szikra Lapnyomdáéi 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

\ g =  UT AS E l  L A T O S ? '
A Z  UTASELLÁTÓ V Á LLA LA T

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint

1. Mozgószolgálathoz:
önálló szakács, 
kézilegény vagy kézilány, 
felszolgáló, 
segédmunkás, 
ta rgoncavezető, 
takarító,
gyors- és gépíró munkakörökbe.

Jelentkezés: Budapest VI., Izabella u. 84.
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel.: 313-317).

2. KNP Igazgatóság területére:
pavilonkezelőt: Göd, Olld, Zebegény,
Csömör és Oroszlány,
üzletvezetőt: Dömös, Vác-hajóállomás, Komárom, 
Herceghalom, Salgótarján,
kézilányt: Tata, Vác állomásokon levő egységeibe. 

Jelentkezés: Vili., Szentkirályi u. 13. (Tel.: 140—803 v. 14—30)

3. Budapesti Igazgatóság területére:
cukrász,
szokó*«,
kózítón/.
segédmunkás,
pavilonkezelő,
felszolgáló,
büfés,
pénztáros, '
kereskedelmi eladó munkakörökbe.

Jelentkezés: V., Kálmán Imre u. 14. (Tel.: 310-770 v. 41-96).

csomóponton —- a 
K  ISZ-bizo t tság_ kezdeményezé
sére — hétezren vettek reüzt 
az április 21-én és 22-én ren
dezett kommunista műszakon.

A  résztvevők tavaszi nagy- 
takarítás végezték a csomó
pont területén. A z  utazószolgá
latnál dolgozók vonatot továb
bítottak, a vontatási főnökség 
dolgozói pedig teherkocsikat 
javítottak.

—  Tolvajt fogtak. Hatvan- 
állomáson egy lengyel állam
polgárnak ellopták a csomag
ját. Rapi József, a hatvan—  
salgótarjáni p ft főnökség dol- 
dolgozója —  lapunk levelezője 
—  és IX . Kovács István ren
dész rövid idő alatt elfogta a 
tettest, és átadta a  rendőrök
nek.
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AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN

a csökkent munkaképességű 
dolgozók rehabilitációja

Szakszervezetünk elnöksége a helyzetfelmérés befejeződött.
május 11-én ülést tartott. ÁT 
napirendi pontok közül első
nek a megváltozott munkaké
pességű dolgozók rehabilitá
ciójáról készült jelentéseket 
vitatta meg a  testület. A  M ÁV, I

Most a  további intézkedések 
kidolgozása van folyamatban.

Bárkiben joggal felvetődhet 
a kérdés: a jelentések alapve
tően m iért a foglalkozási re
habilitációval foglalkoztak?

a az Utasellátó Legfőképpen azért, mert az
Vállalat jelentését a vasutas-! 
szakszervezet három osztályá
nak —  VSZTO, közgazdasági, 
munkavédelmi és szociálpoli
tikai osztály —- közös jelenté
se egészítette ki.

egészségügyi rehabilitáció évek 
óta megtörténik a kórházak
ban és intézményekben. S ha 
valahol javítanivaló van, az a 
munkahely. Ott kell a  meg
maradt munkaképességet —  a

A  központi vezetőség három rehabilitáció komplex végre-
osztályának kiegészítő jelenté
se így kezdődik: „Felül kell 
■Vizsgálni rehabilitációs rend
szerünket, a  csökkent munka
képességűekkel való foglalko
zás helyzetét. K i kell dolgozni 
és biztosítani kell a csökkent 
munkaképességűvé vá lt dol
gozók kom plex —  egészség
ügyi, munkaügyi, oktatási — 
és irányított rehabilitációját.

hajtásával —  megfelelően 
hasznosítaná.

Hogy m it kell komplexitá
son érteni? Mindenekelőtt az 
egészségügyi, munkaügyi, ok
tatási, szociálpolitikai, igaz
gatási és szakszervezeti szer
vek összehangolt, együttes te
vékenységét a rehabilitáció, a 
foglalkozási rehabilitáció egy
séges irányítását értjük. Ezt

Ez a  munkaerőgazdálkodás egyébként az 1/1967. (X I. 22.)
•szempontjából is fontos fel
adat a kongresszus határozata 
alapján került napirendre. S 
mint azt a  jelentések» is tar
talmazták, az első tennivaló,

MüM., EüM. PM  számú együt
tes rendelet és a SZOT Elnök
ségének 1968. februári határo
zata írja  elő. A  rendelet hatá
lya minden munkaviszonyban

A vasút áprilisi szállítási teljesítménye:

2 6  m illió 8 0 0  ezer utas,
11 m illió 189 ezer tonna áru
A  vasút áprilisban 26 m ii- elért eredményt. Kedvező, 

lió  800 ezer. utast szállított, hogy 1,9 százalékkal növeke- 
Ezzel személyszállítási tervét dett a  teherkocsik átlagos 
96,4, utaskilométer tervét 92,5 statikus terhelése. A  korszerű 
százalékra teljesítette. A  bel- tehervonati mozdonyok napi 
•földi és a  nemzetközi forga- átlagos haszomkilométer-tel - 
{Lomban közlekedett . személy- jesítménye viszont nem érte 
szállító, vonatok menetrend* e l a bázisidőszak színvonalát, 
szerűsége csak - kismértékben Május első 10 napjának tel-
javult. Csökkent az egy ké
setten közlekedett vonatra ju
tó fajlagos késési idő.

A z  áprilisi áruszállítási tel
jesítmény 11 m illió  189 ezer 
tonna. Ez a tervezetthez v i
szonyítva közel 100 százalékos 
teljesítésnek fe le l meg. A  
,tervhez képest hasonlóan ala
kult az árutonna-kilométerben 
kifejezett teljesítmény is. A  
belföldi forgalom 3,6 száza
lékkal növekedett a bázishoz 
viszonyítva, m íg az export 
forgalomban 0,8, a tranzit- és 
importküldeményeknél közel 
7, illetve 5 százalékos csökke
ntés tapasztalható. A  belföldi 
száijflításoikriáil a tervhez v i
szonyítva mintegy 3 százalé
kos túlteljesítés jelentkezett, 
m íg az export-, tranzit- és 
importküldemények mennyi - 
sége, elmaradt a tervezettől.

A  fontosabb árucikkek kö
zül emélikeuett a szén, mész, 
Jcamén't, műtrágya és a  tűzifa 
küldemények mennyisége, míg 
a kő, kavics, tégla és cserép 
szállítását a bázisidőszakhoz 
viszonyítva visszaesés jelle
mezte.

A  minőségi mutatókat ille
tően továbbra is nehézséget 
okozott a szomszéd vasutak 
korlátozott fogadási készsége. 
A  kilépő vonatoknál a vonat- 
feloszlatások száma közel 
négyszerese vo lt az elm últ év 
azonos időszakának. Sajnála
tos, hogy a bázisidőszakhoz 
viszonyítva ■- nagymértékben 
nőtt az időben ki nem számí
tott teherkocsik, és emel ke - 
dett a géprevárások és vonaf- 
ácsorgások száma.

A  vonatforgalom lassulása 
jelentősen befolyásolta, mint
egy 2,1 százalékkal növelte a 
teherkocsik átlagos ' forduló- 
idejének alakulásét. A  fehér
váriatok menetrendszerűsége 
megközelíti a bázisidőszakban

jesítménye is mérsékelt volt. 
A lapvető feladat, hogy a vas
út felkészüljön a  várhatóan 
növekvő belföldi és nemzet
közi forgalom zökkenőmentes 
és biztonságos lebonyolítására.

álló csökkent munkaképességű 
dolgozóra kiterjed és arra kö
telezi a vállalatokat, hogy le
hetőleg az üzemen, munkahe
lyen belül, eredeti képzettsé 
güknek és állapotuknak, az 
eredeti munkakörükhöz közel
álló feltételeknek megfelelő 
foglalkoztatást kell biztosítani. 
Arra kell törekedni, hogy 
minden csökkent munkaképes
ségű dolgozót lehetőleg saját 
üzemében foglalkoztassanak 
Ha ez nem lehetséges, csak 
akkor kerülhet sor más üzem
be való áthelyezésre.

A  rendelet és a  SZOT-hatá- 
rozat a  szakszervezeti szer
vek feladatait a folyamat elő
segítésében és ellenőrzésében 
a dolgozók felvilágosításában 
és nevelésében, a csökkent 
munkaképességű dolgozók ér 
dekeinek védelmében szabta 
meg.

A  M ÁV, a GYSEV és az 
Utasellátó Vállalat jelentése 
híven tükrözte, a kialakult 
helyzetet, a  rehabilitációs sza
bályok, határozatok végrehaj
tásának tapasztalatait. Azzal 
azonban, ami eddig történt, 
nem lehetünk elégedettek.! 
Még nem kielégítő a nyilván
tartási és az ezzel kapcsola
tos ■ információs rendszer 
Hiányzik az egységes irányí
tás. A  rehabilitációs bizottsá
gok létrejöttek ugyan, de mű
ködésük a legtöbb helyenfor- 
mális. A  M Á V  oktatási intéz
ményrendszere is többet te  
hetne az ügy érdekében.

A z  elnökség a jelentéseket 
megvitatta, a határozati ja 
vaslatot kiegészítésekkel együtt 
elfogadta. Ugyancsak elfogad-j 
ta a második napirendi pont
ként tárgyalt: a M Á V  lakás
gazdálkodási tevékenységéről 
és a vasutasok lakáshelyzeté
nek javítása érdekében teendő 
intézkedésekről készült jelen
tést, továbbá a M Á V  műszaki 
fejlesztésének helyzetéről és a 
távlati feladatokról szóló elő
terjesztést.
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Életbe lép a MÁV új menetrendje
A m egészségvédelem érdekében ezer vonatra 

terjesztették k i a dohányzás korlátozását
gyorsvonat —  esetenként héti 
főtől pétitekig —  Zalaszentiván 
—Bob a kerülő útirányon át 
közlekedik. Ezeken a napokon 
Szombathelyről —  éppen a 
hosszabb távolság miatt —- 

112.50 helyett 12.05 órakor in-

1977-ben a  vasút 320 m illió  tózkodását csökkentem.»Ennek 
utast szállított Naponta közel gondjai ezúttal részben a Ke- 
880 ezren szálltak fe l a vona- leti dolgozóira hárulnak, 
tokra. A z  átlagos utazási tá- Ismert, hogy a  nyári forga- 
volság növekedése pedig azt lom ideje alatt a  nemzetközi 
igazolja, hogy a  távolsági uta- vonatok késett belépése a  há
zásnál az utazóközönség ma is lózatra, érzékenyen érinti a 
szívesen veszi igénybe a vas- belföldi Vonatok menetrend- duL Boba—Budapest viszony« 
utat szerű közlekedését is. KüLönö- latban, valamint szombaton és

A 7  idén Európa összes vas- sen megnőtt ennek jelentőségé munkaszünetes napokon ere- 
ű á !  - I r m S ^ a M Á V -  azáltal, hogy ezeknek a vona
tiái is —  1978. május 28-án toknak a menetrendszerű koz- 
lép életbe az ú j menetrend, lekedését ma már a határállo- 
amely nemcsak a  hazai utazási belépéstől a
tervek megvalósításához ad figyelembe venni.

detá menetrend szerint közle
kedik. A  pálya átépítése rend
kívüli terheket ró a  vasutasok- 

kilépésig ra. Nélkülözhetetlen á  figyel
messég, az előrelátó gondosko.

nélkülözhetetlen információt, A  Budapest— Belgrád—Athén dás, az időben adott tajekozta-
hanem alkalmas arra is, hogy között eddig hetenként közle- 
a más országokat felkereső kedett első osztályú hálókocsi- 
magyar turisták részére léhe- járat bevált. Ezért az új me- 
tőséget nyújtson útiprogram- netrendben a „Puskin—Athén- 
juk összeállításához. A  vasutak Expressz” vonatban most már 
egymásköztd forgalmában köz- a hálókocsi hetenként kétszer 
Lekedő nemzetközi vonatok át- is közlekedik. A z  új szolgálta- 
lápik az országhatárokat. Ezért tás figyelem be vette a kdala- 
az illetékes vasutak minden kuli utazási szokásokat és a 
évben gondoskodnak arról, hazai turizmus külföldi irá- 
hogy a különböző nemzetközi nyának részbeni módosulását, 
érdekek megfelelő módon ér- a  szolgáltatások bővítésére 
vényesüljenek. az új menetrendben a  baráti

A  Berlinből Szófiába közié- Csehszlovákiába történő uta- j^Sekediik” 
kedő „Pannonia-Expressz” pél- zásokra is születtek intézkedő- A  fgyáros elővárosi forgal 
diául előző évi menetrendjével sek. Ennek megfelelően Salgó- 
szemben ezúttal másfé l órával tarján Külsőről Filakovón át,

Losoncig egész évben naponta
3 H

korábban közlekedik úgy, hogy 
a „Polónia-Expresszel”  tovább
ra is Budapesten egyesül Szó
fiába este 22.22 órakor érkezik.

A  „Meridián” a  nyárt menet
rendben meghosszabbított út
vonalon közlekedik Belgrádon 
át Bárig. Budapest-Keleti pá
lyaudvarról 13 órakor indul és 
Bárba másnap reggel 6.05 óra
kor érkezik. Ellenirányból Bár
ból 21.42-kór indul és másnap 
13.22 órakor érkezik Budapest- 
Keleti pályaudvarra.

A  „ Favorit” LeipzigbőJ K o-

A  nyári menetrendben Fo
nyódról 18.40-kor minden va
sárnap gyorsított személyvo
nat érkezük a  Déli pályaud
varra.

A z  új menetrendben Szom
bathely—Fonyód között meg
valósul a  Balaton déQi partjá
hoz va ló  átszállás nélküli uta
zás. A  közvetlen vonat Szom- 
bathely-p-Tapolca között gyors
vonatként, m íg Tapolca— Fo
nyód között személyvonatként

mában az 1978/79. óvd menet
rendben is érvényben marad
nak a  korábbi vonatátcsopor-

pár; Salgótarján Filakovó tosítások, melyekről az utazó- 
ozott naponta 1 pár közvetlenközött naponta í  pár 

vonat közlekedik.
A  belföldi ex presszv o nati 

rendszer változatlan maradt. 
Annak érintése nélkül azon
ban új gyorsvonatok indulnak: 
pénteki napokon 16.45 óra in
dulással Buda pest-Déli pálya
udvarról Nagykanizsáira. Szom-

közönséget már értesítették.
Továbbra is változatlan 32 

helyi vonat érkezési és indulá
si állomása a  Nyugati pálya
udvarról Rákosrendezőre, Rá- 
kospalota-Űjpestre, Budapest- 
Angyalföldre, Budapest-Zugló 
megállóhelyre, Kőbánya-Alsó
ra és Budapest-Keleti pálya-

haton 8 órakor Budapesi-Nyu- udvarról Józsefvárosba való 
gáti pályaudvarról Nyíregyha- átcsoportosítása.

Mífrt minden átépítés, a  
Nyugati korszerűsítése is több-

zara.
Vasárnap az új gyorsvona-

marom —  iSsbér^Székesfehér^ t<>k Miskolcról, N y i^ ^ k á z á ró l letfeladatot ró a kijelö lt álló-

varon át M i i « »  | S Í 8  de 32 £  *
A z  expressz Fonyód— Készt- arReznaK a  Í0T r *  azonban nem okozhat jelentő- 
a z  expressz _ gyorsvonatok közül a M iskolc- s&bh 7javarf  „ w e l  difiké
hely, lilletve Székesfehérvár—  ró l 19m5i-k o r  Budapestre érke- bb ^  véL 32 eiöké

ző vonaton a helyjegyváltásBaíatonfüred közötti közleke-
dését a  megfelelő igénybevétel kötelező, a többi vonatokon 
hiánya' miatt megszüntettek. nem.

A  nyári ‘ főidény hétvégi 
utasforgalmának lebonyolítá
sára júliustól augusztus köze-

szítós, a  tájékoztatás és a  fel
adatok ismertetése körültekin
tően történt.

. MP .. , . .  A  menetrendváltozás össze-
A  gyorsvonatok forgalomba tetten ké egy.

égy  év technikai, műszaki vá l-helyezése tovább növelte a vo-
na^ínálatot a  tényleges utas- tozásaift i& A z  újnak, a  kor

úd va rró f 22 25 órai0 indu lóval szSJi+fn*.A  llpí .ve* szerűbbnek a belépése a  vasút
s^m baton Drezdái- v a S S  jndeken títo ltő  utasok v i « -  szakszolgálati munkájába egy . szomoaxon í^rezoaig, vasarnap szautazasanak zavartalanabbá úttal a
Lipcséig mentesítő gyorsvonat, tételével a  korábbi panaszok ¿ ¡ é t  a  szolgaitatás korszerű ».
közlekedik.

A  Nyugati pályaudvar átépí
tési munkálatai miatt bizonyos 
menetrendi és szervezési vál
tozásokra is szükség volt. En
nek megfelelően a „Balt- 
Orient-Expressz”  és a  „Nord - 
Oriervt-Expressz”  a Keleti pá
lyaudvaron át közlekedik. A  
korábbi években, Budapest- 
Nyugati és Budapest-Keleti 
pályaudvaron jó  munkaszer
vezéssel képesek voltak a ké
sett nemzetközi vonatok tar-

is orvoslást nyertek.
Budapest—Szombathely kö

zött a pályakorszerűsítési mun
kák tovább folytatódnak. A  
Délibe 16.35 árakor érkező

is maga után vonja.
A  menetrend a gyors, gazda

ságos és kényelmes személy- 
szállítás alapja. A  vonatok ké*

(Folytatás a 3. oldalon.)

Aláírták az 1978. évre szóló 
módosított kollektív szerződést

Szűcs Zoltán, á MÁV vezérigazgatója és Koszorús Ferenc 
szerződés 1978. évi módosítását.

főtitkár aláírják a kollektív 
Tudósítás a 4. oldalon 

(Laczkó Ildikó felvétele)

Díjnyertes pályamunkák
Egy első és két második dijat nyertek a vasutasok 

a SZOT-pályázaton
A  SZOT műszaki-gazdasági megfelelően előkészített gyár- 

bizottsága tavaly márciusban tóeszközök, szerszámok pedig
hirdette meg trKözös erővel a 
munkások és műszakiak ered
ményes együttműködéséért” 
című pályázatát. Célja áz volt, 
hogy elősegítse a  vezetési, irá
nyítási módszerek korszerűsí

nem csak a  folyamatos, minő
ségi munka feltételeit terem tik 
meg, hanem nagymértékben 
javítják a  munkahelyi közér
zetet is.

A  SZOT titkárságának dön
tését, feltárja, megismertesse tése alapján első díjat nyert 
és széles körben elterjessze a és 15 ezer forint pénzjutalom
jó  módszereket A  kiírásra ősz- bán részesült Elek László és 
szesen 116 pályamunka érke- Orosz Tamás, a  M Á V  Miskol

ci Biztosítóberendezési Fenn
tartási Főnökség két dolgozó
ja, a „Biztosítóberendezési 
energiaellátó rendszer” című 
pályamunkáért Második díjat 
és tízezer forintot kapott a 
M Á V  Záhonyi Gépesített Ra- 

A  pályázat legnagyobb közös kodási Főnökség 'Mátrai Erzsé
bet vezette Delta  szocialista 
brigádja a „Tükörben a delta”.

zett be: 52 a vasutas-szakszer
vezet, 16 a vasas-, 12 az építők, 
11— 11 az ÉDOSZ és a vegyész
szakszervezethez tartozó üze
mekből és más szakmai szak- 
szervezet területéről.

értéke az embercentrikusság, 
A z  ismertetett vezetési mód
szerek legtöbbje biztonságér- továbbá Csákó György, a du-
zetet ad a  vezetőknek és a 
munkásoknak egyaránt A  
munka jó  szervezésével növel
hetik a termelési kedvet, a

nakeszá járm űjavító dolgozója 
a „ Vasúti személykocsik jav í
tásának szalagszerű végzése* 
című pályázatáért

P U T N O K I  I S K O L Á T  P A T R O N A L  

A  M I S K O L C I  R Á K Ó C Z I  B R IG Á D
A  miskolci biztosítóberen

dezési fenntartási főnökség II. 
Rákóczi Ferenc szocialista bri
gádja május első napjajban 
társadalmi munkát végzett 
Putnokon.

A  brigád tagjád —  Krasz- 
nahorkai László, Rublinszki 
József, Vince László, Kiss 
Károly, Száz Árpád és Bihari

A ttila  —  szocialista szerződést 
kötöttek néhány iskolával, kö
zöttük a putnoki általános is
kolával is. Legutóbb az iskola 
egyik fiatal pedagógus házas
párjának új lakásába vezet
ték be a villanyt társadalmi 
munka keretében.

Társadalmi munkájuk érté
ke több mint 5000 forint v o lt
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NINCS GOND A JOG- ÉS HATÁSKÖRREL

Ahol a dolgozók bizalmija 
a főnöknek is bizalmasa...

Csongrdd állomás: 24 vas- szervezeti politikai oktatáson 
utas munkahelye. Mindany- is évek óta rendszeresén részt 
nyian elismerésre méltóan dől- vesznek a közösségbe tartozó 
goznak. Ha azonban megkér- vasutasok, ezenkívül a társa- 
dezziik, hogy ki az az egy em- dalmi munkákból sem vonják 
bér, akit név szerint dicsérhe- ki magukat soha. Ez persze, az 
tünk kiemelkedő helytállá- állomás rendben tartott, par
sáért, példamutatásáért, a lég- kosftott környékén is meglátT 
többen Pető lllésné kereske- szik.
delmi tartalékosra szavaznak. __ A  bizalmi tisztség egyéb 

tanúsított tisztelet jellegű feladatokkal jár — 
egyébként abban is megnyíl- jegyzi meg Pető lllésné, majd 
vánul, hogy 1970-ben^bizalmi- hozzáteszi: —  De nincs küld- 
'Vá, öt évvel később főbizalmi- nősebb nehézségem akörül 
vá, majd az elmúlt évi üzem- 8em. Varga Sándor állomás-  
igazgatási átszervezés folytan főnök ugyanis négy évvel ez- 
“ 7 , állomást a eZőtt, amikor ide került hoz-
kiskunfélegyházi góchoz, illet- zánk, már a bemutatkozáskor 
ve  Csongrádot a szentesi szak- hangsúlyozta, hogy a párt-  és 
szervezeti bizottsághoz csatol- tömegszervezetek választott 
ták ismét bizalmivá válasz- tisztségviselőit egyenrangú tár- 

fnunkatarsai. Ezenkívül gyalópartnemek tekinti. S ez 
a Népfront helyi bizottságának vaióban így is lett. 
is tagja Pető lllésné.

Petkó lllésné

mint tavaly is — segély for
májában került vissza a dol
gozókhoz.

Jó érzés segíteni

— Mindig kikéri a vélemé
nyünket, akár a jutalmak szét
osztása vagy bérráépítés, akár 
munkaszervezés, illetve fe
gyelmi kérdés ügyében kell 
döntenie. Előfordult például,

—  Nekem sincs több érdé- hogy tőlünk kérdezte meg: kolléga van, aki öt, illetve
mem, m int másoknak — sze- szabadsága idejére kit bízzon négy gyermek ellátásáról gon-
rénykedik a fiatalasszony. — meg a helyettesítésével. Ezzel doskodik. O tt akkor is sok a
Elért eredményeink közösek, csak azt akarom érzékeltetni, gond, ha nem beteg senki. A

Egyezik a szó 
a tettel Állomásunkon két olyan

hiszen egy ember erőfeszítései hogy nálunk a bizalmiak jog- négy gyermekes Szabó József
--- • • ____—  k J « 7 .  á c  T j o f á o l r A n Ó n A l r  I r i h n t n t á c / l  I .n U / iw .7 .  /f li Js. k / ío k / l  f lO _m it sem érnek a többiek se- és hatáskörének kibővítése most költözik ú j lakásba, es

nem sok újat hozott, hiszen pedig azáltal, hogy a vasúttól 
a törvényben megerősített el- 25 000 forint vissza nem téri-

gítsége nélkü l. . .
A  szavak és a tettek ossz |RH , , , , ,  . 1 H N H  , J B

hangját még jobban aláfestik vek ltt mcLr korábban gyakor- tendő segélyt, plusz 8000 forint
PetŐné életrajzi adatai. Har- váltak. . .
minc évvel ezelőtt Csongrádon
született. Édesapja pályames- sem egyszerű feladat bizalmi- 
tér, édesanyja pedig munka- nalc lenni, de így több segítője 
ü^yi ügyintéző volt. Nővére is akad. Ezáltal sikerült minden-

kamatmentes kölcsönt kapott
Ilyen körülmények között Másokat sikerült házaspárt

valamint gyermekes üdülési 
beutalóhoz juttatni. Mindig 
örülök, ha a szentesi szakszer-

az állomás dolgozója: forgalmi* kivel megértetni, hogy például vezeti bizottság egyetértésével
és közreműködésével sikerülszolgálattevő. a szakszervezeti segély nem ._ . . .

—  A  vasútforgalmi iechni- táppénzkiegészítés, még akkor ***“
kumot 1966-ban végeztem el sem, ha a befizetett tagdíjak 
Szegeden — mondja a bizalmi, összegének 50 százaléka —
Wjm Utána én is forgalmista let- _________________________________

sonló igényt kielégíteni. . .
Kesztyűs Ferenc

tem, a szomszédos Gátér állo
máson. Két évvel később sike
rült „haza” kerülnöm személy- 
pénztárosnak, s immár harma
dik esztendeje kereskedelmi 
tartalékos vagyok. Az 1976-ban 
kapott Kiváló dolgozó jelvény
hez szerzett legnagyobb kitün
tetésem, hogy felvettek a párt
ba. Úgy érzem, ez annak is 
köszönhető, hogy a forgalmi 
dolgozók Petőfi szocialista bri
gádja mellett az általam veze
tett, 1974-ben alakult, nyolc 
tagú dr. Csanádi brigádnak 
sincs oka szégyenkezésre. 
Egyébként mindkét brigád fel
ajánlásai megegyeznek az ál
lomás fő  célkitűzéseivel...

Bevált
gyakorlat

A z egyik brigádtag marxis
ta—leninista esti egyetemre» a 
másik középiskolába jár. A 
tanulók munkáját távollétük 
idején a brigád többi tagja 
látja el, zokszó nélkül. Két 
másik brigádtag jelenleg a 
még hiányzó szakvizsgák meg
szerzésén fáradozik. A  szak-

NAPIRENDEN:

a rehabilitáció és a lakásgazdálkodás
A  vasutas-szakszervezet 

miskolci területi bizottsága 
testületi ülésen tárgyalta a 
rehabilitáció és a lakásgaz
dálkodás végrehajtását. A  re
habilitációs tevékenységet 
dr. Benkő Csaba, a területi 
egészségügyi központ igazgató 
főorvosa értékelte. Kiemelte a 
társadalmi összefogás szüksé
gességét, hogy ki tudják szűr
ni azokat a dolgozókat, akik 
mindenáron rokkantsági nyug
díjba akarnak menni.

A  területi bizottság megál
lapította, hogy nem megfelelő 
a csökkent munkaképességű 
dolgozók átképzése más szak
területre. Ugyancsak sajnálat
tal állapították meg, hogy a 
csökkent munkaképességű 
dolgozókban nincs igény a 
továbbképzésre, illetve átkép
zésre. Közös összefogással, 
meggyőződéssel, rábeszéléssel 
kell a csökkent munkaképes
ségű dolgozókat megnyerni a

ERŐSÖDŐ DEMOKRÁCIA

Szarvas állomáson szava van
a szakszervezeti bizalminak

tanulásra, hogy teljes értékű 
embereket lehessen a társada 
lom számára adni.

Az igazgató főorvos hangsú 
lyozta, hogy a rehabilitáció 
nemcsak az orvosok feladata 
A  jelenlegi munkaerőhelyzet 
szükségessé teszi, hogy a re
habilitált dolgozó a megváltó 
zott körülmények között i 
képes legyen munkát végez 
ni. Tudatosítani kell minden 
kivel, hogy munkájára szűk 
ség van. Ebben a munkaügy 
és társadalmi szerveknek i 
segíteni kell az orvosi tévé 
kenységet, mert csak így va 
lósulhat meg eredményesen ; 
rehabilitáció.

A  második napirend kere 
tében megvitatták a miskolci 
igazgatóság lakásgazdálkodá 
sát, illetve a lakáshelyzet ja 
vitására irányuló feladatokat 
A  területi bizottság a társa 
dalmi munkából származó la 
kásépítési alap létrehozását 
javasolja A  szűkös anyagi le  
hetőségék mellett így jelentős 
összeg képezhető lakásépítés 
céljára. Ez lehetővé tenné 
hogy a miskolci igazgatóság 
még több vasutas dolgozó la 
kásigényét tudná megoldani.

Benkőné Lászka Ildikó

21 MILLIÓS BERUHÁZÁS

A jövő szakember elmek 
oktatását szolgálja

Híven az Északi járműjavító hagyományaihoz
Lapunk előző számának el

ső oldalán közöltük az Északi 
Járműjavító május 1-re átadott 
oktatási intézményének fény
képét A  szűkszavú képalá
íráshoz azonban kiegészítésül 
érdemes hozzátenni néhány 
jellemző adatot azok közül, 
amelyeket az intézmény át
adásakor tartott beszédében 
Gulyás János vezérigazgató- 
helyettes is em lített

A  nagy múltú üzemben 1893- 
bon kezdődött meg a szak
munkásképzés. Az e  célra lét
rehozott épület a második v i
lágháborúban a bombázások
tól elpusztult. A  felszabadulás 
után 1948-ra készült el az a 
tanműhely, ahol mostanáig a 
tanulók gyakorlati képzése 
folyt, s ahol az elmúlt 30 év 
alatt mintegy 10 szakmában 
2000 szakmunkást neveltek és 
képeztek ki a vasúti szakterü
letek igényei szerint. A  régi, 
440 négyzetméter alapterületű 
tanműhely nevezetessége az is, 
hogy az országban elsőként itt 
kezdődött el a dízel- és villa
mosmozdony-szerelők gyakor
lati oktatása, képzése. Mind
ebben természetesen szerepet 
játszott és játszik ma is a 
MüM 7., 8. és 24. számú Szak
munkásképző Intézetének jó  
híre, az elméleti képzésben el
foglalt helye.

A z új oktatási intézmény —  
amely eredetileg csak egy kor
szerű tanműhely lett volna — 
a tudományos technikai forra
dalom vívmányainak a vasúton 
belüli terjedése jegyében jött 
létre, s a megnövekedett fel
adatok eredményes ellátását 
hivatott szolgálni. A  szakmun
kásképzéssel párhuzamosan 
otthont ad a szakközépiskolai 
gyakorlati oktatásnak, a mes
ter-szakmunkás*, illetve a mű
vezetőképzésnek és a tovább
képzésnek is, .az eddigieknél 
sokkaj kulturáltabb körülmé
nyek között.

Képünkön: Gulyás János ve. 
zér i gazgató-helyettes az avató, 
beszéd után átvágja az épület 
bejáratánál a nemzeti színó 
szalagot. (M olnár Ferenc fel
vétele)

A  21 millió forintot megha
ladó beruházással megvaló
sult, 3765 négyzetméter alap
területű oktatási intézmény 
létrehozásában elismerésre 
méltó munkát végeztek a M Á V  
Tervező Intézet, továbbá a  31. 
sz. Á llam i Építőipari Vállalat 
dolgozói. Nem kevés segítsé
get adott ezenkívül a Munka
ügyi Minisztérium , valamint a 
Fővárosi Tanács oktatási fő
osztálya, a KPM, illetve a 
M ÁV Vezérigazgatóság 1., 2. és 
10. szakosztálya, az Északi jár
műjavító üzem kollektívája.

Az átadás után méltán bíz
hatunk abban, hogy az új lé
tesítmény jól szolgálja majd a 
művelődéspolitikai határozat, 
illetve a közművelődési tör
vény megvalósítását.

Szocialista brigádok 
a kerékasztalnál

Hatvan fiók-könyvtárban a 
M ÁV  Vontatási Főnökség 
Puskás Tivadar szocialista 
brigádjának kezdeményezésé
re kerékasztal-beszélgetés za j
lott le a közelmúltban.

A  vasutas brigádvezetők és 
brigádtagokon kívül ott vol
tak a városi ÁBC-áruház 
Munka Vörös Zászlóval ki
tüntetett Kossuth Lajos szo
cialista brigád tagjai is. A  
megbeszélésen a kitüntetett 
brigád vezetője beszélt mun
kájukról. A  brigádok vezetői 
és tagjai tapasztalataikat ki* 
cserélték, s megtekintették a 
brigádnaplókat is.

A z  első találkozó hasznos 
volt a vasutas brigádok és a 
városi brigádok tagjainak is

V asu tas nyom dászok  
ta p a sz ta la tc se ré je
A  Budapesti Vasút igazgató

ság Tanácsköztársaság nyom
dász szocialista brigádjának 
kezdeményezésére május 6-án 
szakmai tapasztalatcserével 
egybekötött baráti találkozót 
tartottak Budapesten. A  talál
kozón a debreceni igazgatóság 
Rózsa Ferenc, a vendéglátók 
és a November 7. nyomdász 
szocialista brigád vett részt. 
A z üzemlátogatás és városné
zés után a brigádok asztalite
nisz- és sakkversenyen mérték 

| össze tudásukat.

Erdélyi Zoltán, Szarvas ál
lomás raktárnoka tizenkét éve 
dolgozik az állomáson. Egy 
éve szakszervezeti bizalmi. 
Életének nagy részét Szegeden 
töltötte. Tanulmányai befeje- 
.zése után hamarosan felvet
ték a vasúthoz. 1941. február 
lí-é t  írtak akkor. Egy évvel 
később már Szeged—Rókus 
állomásra küldték forgalmi
kereskedelmi tanfolyamra. 
Másfél hónap múlva behív
ták katonai szolgálatra, ezért 
tanulmányait csak a leszere
lés után folytathatta.

Szeged átrakó pályaudva
ron forgalmi szolgálattevő
ként folytatta vasutas pálya
futását, később pedig a rende
zőben vonatátvevő és forgal
mi átmenesztő beosztást ka
pott. Ezután dolgozott Kecs
keméten, Orosházán, majd 
1966-ban Szarvasra helyezték. 
A  felesége is vasutas, az ál
lomás személypénztárosa|

— Megszerettem az itt dol
gozó kollektívát —  mondja. 
— Eddig nyolcszor nyertük el 
az Elüzem címet. A  tizenegy 
tagú Lenin szocialista brigád
nak vagyok a szakszervezeti 
bizalmija, korábban a vezető
je voltam. A  bizalmiak jog- és 
hatáskörének kiszélesítésével 
az én felelősségem is megnőtt. 
Az állomás vezetői egyenlő 
partnerként kezelik a szak- 
szervezeti tisztségviselőket, 
igénylik a véleményüket, ezért 
együttműködésük nem formá
lis. A  bérfejlesztések és a ju
talmak elosztása is az egyet
értésünkkel történik.

Szarvas állomáson „van sza
vuk” a szakszervezeti bizal
miaknak, amely a jó munka
helyi légkör és az üzemi de
mokrácia erősödésének a bi
zonyítéka.

K. F.

50 ÉVA  MOZGALOMBAN

Bűi József köszöntése
Békéscsabán, a nyugdíjasok legutóbbi taggyűlésén 

szeretettel köszöntötték társai a 74 esztendős Bűi Jó
zsefet abból az alkalomból, hogy 50 éve tagja a szák
szervezetnek.

Az immár több mint egy évtizede nyugdíjban levő, 
de most is bizalmiként tevékenykedő MAV-asztalos 
1923 óta vesz részt a munkásmozgalomban. Kezdetben 
ifjú munkatársaival a párt röpiratait terjesztette, majd 
később —  1928-ban — öntudatos munkásként lépett be 
a szakszervezetbe. Nehéz idők, és hányatott sors után 
lakosságcsere útján települt át a csehszlovákiai Komá
romból Békéscsabára> Ú j lakhelyén is aktív szerepet 
vállalt a párt és a szakszervezet politikai munkájából. 
Tevékenységét, önzetlen és lelkiismeretes helytállását 
több alkalommal elismerték.

A fél évszázados jubileum alkalmából jutalmat és 
szakszervezeti tagsági könyvére díszes borítót kapott. 
Lapunk olvasói nevében is szeretettel köszöntjük Bűi 
Józsefet, a szakszervezeti mozgalom veteránját. További 
jó munkát és hosszú, boldog életet kívánunk neki.

1978. május 26—június 3.

Ünnepi könyvhét
• A z  Ünnepi könyvhét gazdag választéka minden évben azt 

a törekvést tükrözi, hogy hazánkban a szocialista kultúra 
népi, nemzeti művelésének olyan formája épüljön további 
amelyben harmonikusan egyesül és folytatódik a nemzeti és 
az általános emberi hagyomány.

Változatos, sokszínű lesz az idei könyvhét programjai 
író—olvasó találkozók, kiállítások, irodalmi vetélkedőd 
könyvutcák, könyvterek színes, tarka sátrai és számtalan 
egyéb rendezvény segít valóra váltani a . nemes célkitűzésű 
ami a könyvhét újabb jelszava: legyünk mindannyian olvasó 
emberek.

Az ünnepi könyvhétnek minden esztendőiben megvanntíB 
a munkásmozgalmi hagyományai. Ezt bizonyítja, hogy 9  
országos és fővárosi megnyitót május 26-án Angyalföld ren 
dezi a Magyar Hajó-  és Darugyárban. A  vidéki megnyitóig 
másnap Veszprémben kerül sor.

örvendetes, hogy ismét napvilágot látnak a mai magyaij 
irodalom neves alkotói mellett a világirodaiam klasszikusa 
Külön érdekesség, hogy a könyvheti kiadványok között sze
repel a Magyar szinonima szótár, amelyikhez hasonló 1907-, 
ben jelent meg a Magyar rokonértelmű szók és szólások kézíy 
könyve címmel, valamint Gulyás Pál: Magyar író i álnév 
lexikon című kötete.

Hazánkban régebben csak „könyvnapokat”  tartottak. % A 
felszabadulás után könyvheteiket rendezünk, szervezünk, d l  
tartalma is kiteljesedett: közművelődési rendezvény sorozattál 
vált. Mindennek ellenére a könyvterjesztés, a könyvajánlói 
funkciója között nem szerepel semmiféle kényszerítés.

A z  Ünnepi könyvhét egyetlen és a legfőbb feladata, hogy 
az olvasás adta önművelődés lehetőségét kínálja. Éljünk esssA 
a lehetőséggel. A<z ünnepi könyvhét mindannyiunk ünnepé,

H. L

S za b á s-v a rrá s  M iskolcon
A  miskolci járműjavító szakszervezeti klubjaiban április 

21-én befejeződött a 6 hónapos szabás-varrás tanfolyam. A 
tanfolyam önköltséges volt. A  feltételeket ugyanis a klub 
biztosította. Hat év alatt mintegy 140 dolgozó és családtag 
tanulta meg a szabás-varrás mesterségét.

Czene Béláné gimnáziumi tanár kiváló munkáját dicséri, 
hogy a tanulók a tanévzárón már a saját maguk által varrott 
ruhában jelentek meg. A z 1978/79-es tanévben haladó tamfo* 
lyaanot szerveznek, amelyre szeptember 15-ig jelentkezhető* 
az érdeklődők.

A  tanfolyam részvevői a szabást gyakorolják
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A vasút és a környezetvédelem
ANKÉT A MÁV VEZÉRIGAZGA TŐSÁGON

Szakértői vélemények sze
rint a fejlett országokban a 
légszennyezés 50—70 százalé
ka, hazánkban 30—35 százalé
ka közlekedési eredetű. A 
munkahelyeken kívüli zajár
talmakért még ennél is na
gyobb arányban a különböző 
járművek a* „felelősek”. Jelen
tős szennyezőforrások a közle
kedés helyhez kötött Létesít
ményei, a  különböző üzemek, 
kazán- és vontatási telepek is.

A  közlekedésben hosszú idő 
óta foglalkoznak a környezet, 
védelem gondjaival. A  növek
vő  és egyre jobban érezhető 
veszélyek ma már nemcsak a

Oroszváry László vezérigazga
tó-helyettes

szakembereket, hanem az egész 
közvéleményt is foglalkoztat
ják.

Az első vasúti környezetvé
delmi ankétót május 10-én tar
tották a Vasúti Főosztályon, 
A z  egésznapos konferencián 
a  KPM, a Vasutasok Szakszer, 
vezete képviselői és a M ÁV
környezetvédeleminél_foglald.
kozó szakemberei vettek részt, 
A  vasút környezetvédelmi te
vékenységéről Oroszváry Lász
ló  vezérigazgató-helyettes, a 
szakszervezet feladatairól Ko

szorús Ferenc főtitkár, a  kör
nyezetvédelem általános idő
szerű kérdésedről dr. Árvái Jó
zsef, az Országos Környezet, 
és Természetvédelmi Hivatal 
főosztályvezetője tartott elő
adást. Korreferátumok hang
zottak el a környezetvédelem 
egészségügyi vonatkozásairól* 
a gépészeti szakszolgálat fel
adatairól, a dízelmozdonyok 
kormozó hatásának mérési 
eredményeiről és a  vasúti köz
lekedés zajártalmairól. A z elő
adásokat' vita követte, és be
mutattak két környezetvédel
mi témájú filmet ás.

Orospváry László előadásá
ban összefoglalta a M ÁV  ed
digi’ környezetvédelmi ered
ményeit. Kiemelte, hogy Bu
dapest belterületén a Keleti
ben, a  Nyugatiban és a  Déli
ben a gőzüzemű tolatás már 
teljesen megszűnt, és gőzmoz- 
dorrnyai továbbított vonat is 
csak elvétve érkezik a  buda
pesti nagypályaud var okra. Je
lentős összegeket fordítottak a 
kazántelepek korszerűsítésére 
is. A  M ÁV  törzshálózatának 
legforgalmasabb vonalain, 1200 
kilométer hosszban villamos
mozdonyok közlekednek, a 
vontatási feladatoknak már 
közel felét ezekkel oldják 
meg. A  vizek szennyezettségé
nek megszüntetése érdekében 
csatornahálózatra, víztisztító 
berendezésekre az elmúlt öt
éves tervben közel 100 m illió  
forintot fordított a M ÁV. Erő
teljesen megindult a kutató
munka, és készül a környezet- 
védelem vasúti feladatait fel
ölelő jogi szabályozás.,

A  vasutas-szakszervezet kör
nyezetvédelmi feladatairól szól
va Koszorús Ferenc főtitkár 
kiemelte, hogy a  környezet
védelem nemzetközileg is ösz- 
széhamgolt érdekvédelmi tevé
kenység, hiszen célja az élet- 
feltételek javítása, amely ta
lálkozik a dolgozók érdekeiveL 
avtttöománhyál, a'gazdálkodás 
és az államigazgatás minden 
területével'. S m ivel a környe
zetvédelmi feladatok megvaló

Koszorús Ferenc főtitkár

sítása hazánkban össztársadal
mi érdek, olyan problémák 
megoldása vált sürgetővé, ame
lyek a társadalom minden tag
jának helyes szemléletét és 
magatartását, egyre aktívabb 
közreműködését igénylik.

A z európai országok szak- 
szervezetei lehetőségeik és 
adottságaik szerint töreksze
nek az üzemi, a munkahelyi 
környezetet emberibbé, a mun
kát biztonságosabbá tenni, a 
települések, lakóhelyek termé
szeti környezetét megóvni, a 
károsodásokat, az ártalmakat 
minimálisra csökkenteni.

— Szakszervezetünk is kellő 
hatással és jogkörrel rendelke
zik áhhoz, hogy a tagság be
vonásával eredményesen segít
se a gazdasági szerveket a kör
nyezetvédelmi feladatok meg
oldásában —  hangsúlyozta a 
főtitkár.

A z  ankéton a  jövő feladatait 
meghatározó konkrét ajánláso
kat is elfogadtak. A  környe
zetvédelmi propaganda fe j
lesztése érdekében az előadá
sok és a  hozzászólások szöve
gét népszerűsítő kiadvány for
májában jelentetik meg.

(Balázs)

Az ankét részvevőinek egy csoportja
(Laczkó Ildikó felvételei)

Menetrendszerűen, talán 
J még a vonatoknál is pon

tosabban, hajnali' négykor, a 
kapus erőteljes krákogása je l
zi az éjszaka végét. Indul sö
pörni az állomás előtti járdát, 
vagy a salakot kihányni a vá
gányok közül, az időnként 
még felbukkanó .gőzösök után.

Lassan elfogynak áz enge
délyre váró tehervonatok, 
hogy helyet biztosítsanak a 
nemsokára egymást követő 
xhunkásvonartoknak. A  söprés 
egyenletes ritmusa a forgal
mistákat is felélénkíti, véget-  
vetve az éjszakai „kevésvona-  
tós” nyugalomnak.

A  várótermek kétes tiszta
ságú, megtűrt lakói, az öreg 
—- vagy az alkoholtól, a nyo
morúságuktól, az életmódjuk
tól amniaik tűnő —  csövesék is 
kiülnek a padokra,' a geszte
nyefák lombjai alá, szedett- 
vedetit szatyrukból 'kenyeret 
vesznek elő, s boldogok, hogy 
egy újabb napot hagytak ma-

Reggel az
guk mögött, fedél volt a fe
jük fölött! A  szállásdíjat már 
kifizették jótevőjüknek, a ka
pusnak: kisöpörték a váróter
meket. A  rendőrök is ismerik 
jámbor szánaimasságukat, de 
teljes értékű életre nem le
het rávezetni őket. Ügy hoz
zátartoznak már az állomás 
„egyéniségéhez” , mint a vá
gányok, az öreg állomásépü
let, * vagy a „karakterét”  fiata
lító villamos felsővezeték.

Megérkezett az első sze
mélyvonat. A z  utasok alig 
hagyják el a  vágányokat, már 
itt a következő. S ez így megy 
három órán keresztül. A z em
berfolyam, akár a víz, höm
pölyög a villamos- és busz
megállókhoz, illetve a közeli 
gyárak irányába. A  lángos- 
sütő már hajnal óta dolgo
zik. Az emberáradat mozgá-

állomáson
sa nemcsak a lángossütőné! 
törik meg. A  kocsma ugyan 
zárva van, nagy terme, pult
jaival, áporodott szagával, 
üresen tátong. A  pénztárgép
nél sem áll sor. A z  emberi ta
lálékonyság azonban nem 
hagyja könnyen legyőzni ma
gát. A  kis téren, a BKV be
tonelemei derékmagasságban 
tornyosulnak. Ez helyettesíti a 
¡kocsma pultját. A  közeli kis 
élelmiszerüzlet, amely már 
hajnali fél ötkor árulja a pá
linkát, pótolja a még zárva 
levő kocsmát. A  ráérősébbék 
ott könyökölnek a betonele
meken, gondosan megosztva 
üvegük tartalmát egymás kö
zött.

Ahogy telik az idő, úgy vál
tozik az utasok összetétele. A  
vonat már nemcsak munkás-, 
hanem iskolavonaít is. A  fór-
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Életbe lép a MÁV új menetrendje
(Folytatás az 1. oldalról.)

sése a munka egyensúlyának 
megbomlását jelenti. A  szer
kesztők munkája akkor lesz 
eredményes, ha a megvalósí
tásban az eltérő képességek 
ellenére is a  teljességre törek
vés a jellemző! Fontolóra kell 
tehát venni valamennyi szol
gálati helyen, hogy az új me
netrend milyen feladatokat je
lent a dolgozóknak? Minden 
egyes beosztásban, minden 
munkahelyen tudni kell, hogy 
az adott időben kinek, mikor, 
m i a teendője.

A z új menetrenddel együtt 
meg kell ismerni az új munka
feladatokat is. Ebben megha
tározott szerephez kell juttatni 
a nemzetközi, a belföldi, az 
elővárosi, a környéki és a  he
lyi vonatok mellett a posta
vonatokat. A  postavonat! rend
szer ismét bővült A  Békécsaba 
—Szolnok és Budapest—Győr 
között közlekedő postavonatok 
a postai küldemények szállítá

sának, a napilapok és hírla
pok, terjesztésének leggyorsabb 
módja. Nem közömbös tehát, 
hogyan közlekednek.

A  yasút megértette az uta
sok ismétlődő kérését és ha
tásos intézkedést tett a  do
hányzás káros hatásának mér
séklésére. Az elővárosi és kör
nyéki, helyi vonatokra a do
hányzási korlátozást nagyobb 
arányban kiterjesztette. Ezek 
a vonatok általában 60—90 
perces menettartammal közle
kednek és alkalmasak arra, 
hogy a szerelvépyekbeh nem
dohányzó kocsik közlekedje
nek. Ennek megfelelően két- 
három kocsiban —  ezek több
nyire a vonat közepén talál
hatók —, még a folyosón sem 
szabad dohányozni. A z  egész
ségvédelem érdekében tett in
tézkedés mintegy 1000 vonatra 
terjed ki. Egyidejűleg száz 
nagyállomáson is korlátozzák 
a dohányzást. A  képjellel meg
jelölt helyiségekben megtiltot
ták a cLgarettázást

SOK KICSI SOKRA MEGY

Eriergiapazarlás 
a vontatás terhére

A  Magyar Vasutas április 
22-i számában jelent meg egy 
érdekes írás a vezérigazgató
ságon tartott energiatakaré
kossági értekezlettel kapcso
latban. A  cikk helyesen fo
galmazta meg, hogy az ener
giatakarékosság nemcsak a 
vontatási szakszolgálat felada
ta. Ehhez szeretnék — mint 
mozdonyvezető —  néhány 
gondolatot hozzáfűzni.

A  miskolci vontatási főnök
ség utazó KISZ-alapszerveze ■ 
te a múlt évben energiataka
rékossági versenyt hirdetett, 
amelynek keretében egy ne
gyedév alatt 800 ezer forint 
értékű megtakarítást értek el 
a mozdonyvezetők. Ez a ver
seny azonban egyoldalú, mert 
egyes állomások későn kezelik 
a jelzőket, s emiatt a fékezés, 
majd a gyorsítás nagyon sok 
energiát emészt fel. Április 
13-án például az 1507-es szá
mú vonatnak Nyékládháza 
előtt, az 1508-as számú vonat
nak Ernőd állomás előtt, ápri
lis 30-án pedig a 405-ös szá
mú gyorsvonatnak Ludas ál
lomás előtt kellett megállnia, 
illetve j lassítania a későn ke
zelt jelző miatt. Ha az illeté
kesek kételkednének a leír
takban, a felsorolt vonatok 
mozdonyainak sebességmérő 
óráin a szalagok megtekint
hetők a miskolci vontatási fő
nökségen.

Á z  energia féLhaszná1 ésának 
van egy másik oldala is. A  
forduló állomásokon (például 
a Keleti pályaudvaron, Mis
kolcon, Füzesabonyban), a vo
natgépek tolják M és be a 
szerelvényeket az „induló” 
vágányokra. A z állomások 
azonban nem adnak érte vo- 
natgép-tolatási elismervényt, 
mert a sok tolatás rontja az 
állomások normáit.

galmisták, váltókezelők két 
vonat között már a szolgálat- 
átadást írják. A  forgalmi iro
da néhány perc alatt megte
lik  a jelentkező váltókezelők
kel, kocsirendezőkkel, az itt 
kezdő műszerészekkel, a vá
gányzárt kérő pályafenntartá
siakkal. Kézfogások. Gyakran 
a fegyelmezett szolgálatot is 
zavaró zajongások, tréfálko
zások. Csendreutiasítás! Eliga
zítás!

Váltás után már kevés sze
mélyvonat érkezik. Főleg ké
sői munkakezdésű hivatalno. 
kokkal, a piacra vásárolni 
igyekvőkkel. Nem sietnek. K i- 
pihentebbek, nyugodiabbak. 
Már többször hallani a rigók 
énekét, mint a  forgalmistáik 
sípját és a mozdonyok füty- 
tyét. Lezajlott a reggeli „sze
mélycsoport”. Csak egy-egy 
tehervomat halad át. Csend és 
kevés ember. Lassan a kocsmát 
is kinyitják.

Pelsőczy István

Ügy gondolom, hogy „a sok 
kicsi sokra megy”  közmondás 
a vasútra is érvényes.

Sepsi Gyula

A  vonatok nemdohányzó ko-’ 
csajait kívülről is táb lákkal  
látták e l  Ez a  rendelkezés a 
vasutas dolgozóktól azt kíván
ja, hogy példamutatásukkal, 
megértésükkel és türelmükkel 
segítsék elő a rendelkezés be
tartását

A z  új M Á V  Hivatalos Me
netrendkönyvet a nemzetközi 
összeköttetésekkel együtt 150 
ezer példányban adták ki. Ú j
szerű megoldás a belföldi 
könyvben a vörös nyomású fe
jezet, amely 18 táblázatban 
tüntette fel a  főváros és a me
gyeszékhelyek között közleke
dő személyvonatok indulását 
és érkezést A  külföldre utazók 
részére kétezer nemzetközi 
összeköttetés; a Balatont fel
keresők részére pedig tizenöt
ezer balatoni menetrend á'li 
rendelkezésre.-.

A z  utastájékoztatás bővítése 
érdekében a menetrenden kí
vül több százezer szórólap, né
hány lapos menetrendfüzet, 
hasznos, útátárs-magázmok se
gítik a hazai és nemzetközi 
utazások szervezését.

A z utazóközönség várako
zással tekint a •nyári nagy 
vasúti forgalom elé. Várakozá
sának és bizalmának minden
képpen meg kell felelni. A  
személyszállító vonatok me
netrendszerű közlekedésével, a 
zsúfoltságmentes feltételek 
megteremtésével, a megbízha
tó információval és a minde
nütt jelenlévő és tettekben is 
megnyilvánuló segítőkészség- 
gel. (V. Szabó)

M o só m ű sza k
Dom bóváron

A  dombóvári csomóponton a 35 tagú női brigád hagyo
mányos módszerekkel végzi a személykocsik külső és belső 
tisztítását. Az asszonykezek ügyesen oda fém ek a háttámlák 
és ülőkék rései közé, hogy samponos vízzel tisztára mossák 
a műbőr borítású üléseket. Előtte persze letörlik a mennyeze
tet és a polcokat is.

Tulajdonképpen egy személyre egy napra egy kocsi ta
karítása jutna. Közösen azonban nemcsak vidámabb, hanem 
könnyebb is a munka. A  brigád egy része a külső, a többiek 
a belső nagytakarítást végzik. Tizenegy naponként minden 
személykocsim elvégzik a nagytakarítást.

A  szorgalmas asszonykezek percek alatt elvégzik a kocsi belső
tisztítását

A  hagyományos eszközökkel is szaporán haladnak a személy- 
kocsik külső mosásával

(Zelman Ferenc fölvétele!)

1
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KONCENTRÁLTÁK AZ ERŐKET TAPOLCÁN

Növekedett a munka hatékonysága, 
javult a vasúti pályák minősége

A  múlt évben a fenntartá
si munkák körültekintő szer
vezésével, a gépek jobb k i
használásával javította a pá
lyák minőségét a tapolcai pá
lyafenntartási főnökség. A  
gondos munkát a műszeres 
vizsgálat is igazolta. A  gépi 
vágánymérés adatai szerint az 
egy vágánykilométerre jutó 
fajlagos minőségi hibapont
szám az előző évi 131,6 pont
ról 122,6 pontra csökkent. A  
pályák, ahol ezt a 7,35 száza
lékos minőségjavulást elérték 
1977-ben, a Balaton északi 
partján, SzabadbattyárUól Ta
polcáig, s innen Keszthely irá
nyában a 18/a elágazásig; il
letve Tapolca—Boba és Ukk 
Zalaszentiván között húzód
nak. Hozzájuk tartozik még 
két kis szárnyvonal is, ahol a 
kőszállítmányok erősen igény
be veszik a pályát.

Kitérőcserék 
6,5 millió forintért

— Viszonylag kedvező
adottságokkal rendelkezünk — 
mondotta Bognár Ferenct a 
főnökség vézető mérnöke —■, 
mert az utóbbi másfél évti
zedben valamennyi vonalunk 
átépítésre került. Tennivalónk 
azért bőven volt, mert a ba
latoni vonal kissugarú ívei
ben gyorsan kopnak a sí
n ek ... Tavaly jelentős, 6,5
m illió  forin t értékű kitérőcse
rét is végeztünk. Emelt pe
ront építettünk Kiliántelepen 
és Balaton udvariban, s ter
mészetesen, fokozott gondot 
fordítottunk a nagy idegen- 
forgalmat lebonyolító balato
ni állomások csinosítására is.

A  múlt esztendőben „két
lépcsős” átszervezést hajtottak 
végre a főnökségnél. Ennek 
során a magasépítési felada
tokat, s az eddig ezt végző 
részlegüket is átadták a 
szombathelyi társfőnökségnek. 
Július 1 -tő i pedig kialakítot
ták a főpályamesteri rend
szert. Négy főpályamesteri 
szakaszt szerveztek a gépi ka
pacitás fokozott kihasználása 
érdekében, a kecskemétiek ta
pasztalatai alapján.

—  Már a második félév el
teltével megállapíthattuk — 
mondotta erről Bognár Ferenc 
—, hogy nálunk is bevált ez 
az új szervezés. Az erők kon
centrálása lehetővé tette, hogy 
egyszer sem léptük túl a vá
gányzár engedélyezett idejét. 
Jó eredményt értünk el a las
sújelek számának és időtarta
nak bázishoz viszonyított 
csökkentésében is. A z előző 
évi 22-ről 13-ra csökkentettük 
a lassújelek számát, fenntar
tásuk idejét pedig 10 685 órá
ról 4374 órára tudtuk mérsé
kelni. Ezt az eredményünket 
a gondos előkészítés, brigád
jaink kiváló munkája ugyan
csak jelentős mértékben se
gítette.

Csökkentek á veszteségidők
Követelmény volt, hogy az 

al- és felépítményi fenntar
tás tényleges óramennyiségé
ből 60 százalék trnk-munkára 
fordítandó, ezen belül 80 szá
zalék teljesítménybérben vég
zendő. A  főnök *ég dolgozói a 
jubileumi verseny során a 
fenntartási órák 60,59 száza
lékát teljesítették tmk-mun- 
kán, s ebből közel 82 százalé
kot ért el a teljesítménybéres 
munkaóráik száma. Bár lét

számgondjaik voltak, a dol
gozók fegyelmezettebb maga
tartása számottevően javítot
ta a munkaidő-alap kihaszná
lását. Ennék nyomán növeke
dett a produktív órák száma 
és csökkentek a veszteségidők. 
A  teljesítmények növelésére 
ösztönző prémiumrendszer is 
segítette, hogy az egy főre eső 
ledolgozott havi óraszám az 
előző évi 174,17 óráról 178,6 
órára növekedjék.

Fokozott gonddal jártak el 
a pályából visszanyert anya
gok minősítésekor és a még 
használható sínek, talpfák és 
kapcsolószerek újra beépítésé
vel jelentős mennyiségű ú j 
anyagot takarítottak meg. A  
gazdaságosabb üzemvitel, s a 
gépek üresjáratának csökken
tése nyomán 3,7 százalékkal 
csökkentették az energiakölt
séget.

A  főnökség eredményeinek 
növelését, a megtakarításokat 
a korábbi éveikhez hasonlóan 
jól szolgálta az újítómozga- 
lotm. A  66 beadott újítási ja
vaslatból 31-et fogadtak el és 
valósítottak meg.

Balesetmentesen
—  Szakszervezeti aktivis

táinknak is jelentős részük 
volt abban, hogy főnöksé
geink balesetmentesen dolgoz
tak — mondotta Szollár Gás-t 
pár tartalékos pályamester, 
szb-titkár. —  Rendszeresen, 
folyamatosan tevékenykedtek 
a munkavédelmi őrök. A  bi
zalmiak is sokat foglalkoztak 
a balesetek megelőzésének fel
adataival. Arra igyekeztünk 
nevelni a szocialista brigádok 
tagjait, hogy a munka köz
ben egymásra is vigyázzanak. 
A z  előírás szerint megtartott 
munkavédelmi oktatásokat 
pedig gyakorlati példákkal, s 
azok tanulságainak levonásá
val igyekeztünk érdekessé, fi
gyelmet felkeltővé tenni.

— Milyen eredményeket ér
tek el a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sában?

— Főnökségünk nagy gon
dot fordított erre. A  III-as fő 
pályamesteri szakasznál már 
tavaly kialakítottuk a mele
gedőt, az öltözőt és a fürdőt 
— válaszolta az szb-titkár. — 
Ukkon, a IV-es főpályameste
ri szakaszon most készült el 
az új szociális létesítmény.

Már dolgoznak a terveken, 
amelyék megvalósítása meg
oldja majd a balatonfüredi 
gmpsz. szociális ellátását. A  
múlt esztendőben sikerült el
érnünk, hogy dolgozóink nagy 
részét naponta autóbusszal 
szállítsuk munkahelyükre és 
haza. A z  igényeknek megfele
lően a külső munkahelyeken 
dolgozókhoz is eljuttatja fő
nökségünk az üzemi ebédet.

— A  szak/onaii átszervezés 
nyomán milyen intézkedése
ket tett a szakszervezeti bi
zottság?

f— Mi, a főpályamesteri 
szervezetnek megfelelően a 
főbizalmi rendszert építettük 
ki —  mondotta erről Szollár 
Gáspár. — Igyekeztünk előse
gíteni, hogy mind teljesebben 
érvényesüljön a 32 bizalmi és 
bizalmihelyettes jog-  és ha
tásköre. Az idén megszervez
zük a bizalmiak továbbképzé
sét, hogy a szélesebb látókör 
alapján a munkájuk is ered
ményesebb legyen.

A  múlt évben, a jubileumi 
verseny sprán elért eredmé
nyeiért — amint erről már 
beszámoltunk — a M ÁV  ve
zérigazgató]' a és szakszerve
zetünk elnöksége a Kiváló 
címmel együtt a vörös ván
dorzászlóval is kitüntette a 
tapolcai pályafenntartási fő
nökséget.

Jól kihasznált vágányzár
— A  versenyt folytatva az

idén is arra törekszünk, nogy 
munkánk még hatókon /abb, 
eredményesebb Jegyen —
mondta Bognár Ferenc fő
mérnök. —  Csak példaként 
említem a legutóbbi ötnapos 
vágányzárat, amit azért kel
lett elrendelni, hogy Balaton
kenese üdülőtelep megálló
helynél megszüntessünk a pá
lya alatt egy vízzsákot. A
munkát úgy készítettük elő, 
hogy azzal egyidőben elvégez
tük a balatonkenesei alagút 
falazatának mozgóállványos 
javítását és Balatonkenese— 
Csajág között a 120 méteres 
sínek tervezett cseréjét is.
Sőt, ugyanekkor földmunká
val segítettük az üdülőtelepi 
megálló térvilágításának kor
szerűsítését.

Bizonyos, hogy a gondos 
előrelátással szervezett mun
ka az idén is meghozza gyü
mölcsét . . .

L  J.

Behoznánk a késést, ha a pálya bírná. . .

Aláírták a módosított kollektív szerződést
A  M ÁV kollektív szerződés 

1978. évi módosítástervezetét 
még a múlt év decemberében 
elkészítették és megvitatás 
céljából megküldték a szolgá
lati helyeknek. Elsőnek a 
szakszervezeti bizalmi csopor
tok vitatták meg. Ezt február
ban követte a területi taná
csok . és bizalmi . küldöttek 
együttes ülése. Az ott elhang
zott javaslatok és észrevételek 
alapján átdolgozták, majd áp
rilis 11-én a vasutas szakszer
vezet elnöksége és a bizalmi 
küldöttek együttes ülésén mái 
a végleges tervezetet vitatták 
meg és néhány kiegészítéssel 
elfogadták a résztvevők.

A  kollektív szerződés módo

sítását magában foglaló ren
delkezést teljes terjedelemben 
közölte a M ÁV  Hivatalos Lap 
1978. évi 17. száma.

A z üzemi demokrácia új 
fórumain tehát az idén első 
esetben szerepelt a M ÁV kol
lektív • szerződés módosítás- 
tervezete. ' A  tapasztalatok 
kedvezőek, bár a tanácskozá
sok sok tekintetben túlmentek 
a kollektív szerződés témakö
rén. Sok olyan szociálpolitikai 
munkaszervezési és egyéb ja
vaslat hangzott el, amely 
helyben megoldható. A  felszó
lalók más jogszabályokat 
érintő kérdésekkel is foglal
koztak. Az elhangzott javasla
tok nyomán intézkedés törté

nik, a feltett kérdésekre pe
dig választ kapnak a küldöt
tek. Az intézkedésre és a vá
laszra a tervezetet már elké
szítették, s jóváhagyásra a 
M ÁV vezérigazgatója és a 
vasutas szakszervezet főtitká
ra elé terjesztették.

A  M ÁV kollektív szerződés 
évenkénti módosítása rugal
masan követi az élet válto
zásait, ennélfogva eredmé
nyesen tölti be szerepét. A  
dolgozók széles körének véle
ményét fogalmazta meg Szűcs 
Zoltán vezérigazgató az orszá
gos tanácskozáson, amikor a 
kollektív szerződést a vasúi 
alaptörvényének nevezte.

/ <

A kiváló eredmények „kovácsai"
Beszélgetés a debreceni építési főnökség vezetőivel

A  M ÁV Debreceni Építési 
Főnökség 1977. évi munká
jáért Kiváló építési főnökség 
kitüntetésben részesült. A  
gépállomás Április 4. ifjúsági 
szocialista brigádját pedig a 
KISZ Központi Bizottsága a 
jubileumi munkaversenyben 
elért kimagasló eredményei
ért Jubileumi Oklevéllel ju
talmazta. Ugyanez a brigád 
elnyerte a M ÁV  Kiváló ifjú
sági brigádja címet is. A  pá- 
lyafnunkásokbáL álló Barátság 
szocialista brigádot pedig a 
M ÁV kiváló brigádja kitün
tetésben részesítették.

Eredmények 
a számok tükrében

Milyen teljesítmények alap
ján érdemelték ki a kiváló fő 
nökség megtisztelő címet? Er
ről beszélgettünk Széles Ká
rollyal, a főnökség vezetőjé
vel, Nagy Gyula főmérnökkel 
és Sikula Lászlóval, a szak- 
szervezeti bizottság titkárával.

—  A  főnökség teljes terme
lési tervét 112, anyagmentes 
termelési tervét 115 százalék
ra teljesítette. A  múlt évben 
76 munkát fejeztünk be az 
előírt határidőre, vagy többsé
gében határidő előtt — mon
dotta a főnökség vezetője.

—  A  jelentősebb felújítá
sok közé tartozik a Hajdú
szoboszló— Kaba közötti bal
vágány 5 kilométer hosszú 
felépítménycseréje — vette át 
a szót Nagy Gyula főmérnök. 
— Ezen kívül 2,7 kilométer 
hosszú, két átmenő vágány át
építése 12 csoport kitérővel, 
továbbá két vágány ^íztelen i- 
tése. Hajdú had ház—Üj fehértó 
között 13 kilométer hosszban 
végeztünk vágánycserét. Ezek
ben a munkákban egy hon
védségi építőszázad is részt 
vett. A  Püspökladány—Bihar- 
keresztes vonalon honvédségi 
közreműködés nélkül végez
tünk el 5 kilométer vágány
cserét és síngombolást. Kun
madaras—Tiszafüred között
18,4 kilométer egyszerűsített 
felépítménycserét, Demecser 
—Pátroha között pedig a bal
vágányban 5 kilométer hossz
ban cseréltük ki a felépít
ményt. Az egész területen 63 
csoportkitérőt cseréltünk ki, 
és négy csoport új kitérőt épí
tettünk. A  tervezett 49 ezer 
700 vágányfolyóméter korsze
rűsítést 51 ezer 140 vágány- 
kilométerre, az előirányzott 
3200 vágányfolyóméter új 
vágányépítést 4045-re teljesí
tettük.

— A  magasépítő részleg 
Apafán a katonák elszálláso
lására modern gázfűtéses, há
romszintes épületet emelt, 
amely később alkalmas lesz 
vasutas lakások céljára is — 
folytatta a felsorolást. —  Ti

szafüreden Öltözőt, fürdőt, 
konyhát, éttermet magába 
foglaló szociális létesítményt, 
Kaba állomáson biztosítóbe
rendezési épületet, Püspökla
dányban vágányhídmérleg
aknát építettünk. Hídépítési 
munkák voltak Vásárosna- 
ményban, Hajdúhadházon, Üj- 
fehértón és egyebütt.

— Hogyan alakultak a fő 
nökség termelékenységi mu
tatói?

—  Az egy főre tervezett 245 
ezer forint termelési értékkel 
szemben 258 ezer forint a 
tényleges értők — mondotta 
Széles Károly. — Kedvező az 
eredmény a költségekkel való 
takarékosságban is. Földmun
kából több mint 60 ezer köb
méterrel végeztünk többet az 
előirányzottnál, az ágyazat
rostálási tervet pedig 102,5 
százalékra teljesítettük. A  
munkák gépesítettségi foka 90 
—98 százalék között volt.

—  A  sikeres munkák mel
lett nem hallgathatjuk e l azt 
sem, hogy a munkaidő ki
használása terén . van még 
tennivalónk. A  múlt évben, 
sajnos, emelkedett a balese
tek száma is. Emiatt öt eset
ben 17 középvezetőtől, illetve 
a termelést közvetlenül irá
nyító dolgozótól összesen 12 
ezer 350 forint prémiumot 
vontunk meg.

— Azt azonban örömmel 
mondhatom: az élért gazdasá
gi eredmények megteremtet
ték az anyagi alapot arra, 
hogy dolgozóinknak már év 
közben és az év végén jelen
tős összeget fizethettünk a 
béren kívül. A  fizikai dolgo
zók átlagbére az előző évhez 
képest 5,3 százalékkal az al
kalmazottaké pedig 4,7 száza
lékkal emelkedett.

Munka, tanulás, 
közé Isti ség...

Sikula László szb-titkár a

KISZ jubileumi oklevelével 
kitüntetett Április 4. Ifjúsági 
és a M ÁV Kiváló brigádja ki
tüntetésben részesített Barát
ság brigádok végeztek elisme
résre méltó munkát.

A  14 tagú Április 4. kollek
tíva a gépállomáson dolgozik, 
a villanyszerelő szakmában. 
A  jó l gépesített főnökség 
munkagépeinek, szállítóeszkö
zeinek villamos javítása, kar
bantartása a feladatuk. Vala
mennyien jó l képzett szakem
berek, többen közülük jelen
leg is tanulnak. Ketten gim

náziumba, ketten villamos | 
szakközépiskolába járnak, két-1 
ten pedig a győri közlekedési 
főiskola levelező tagozatán ta
nulnak tovább. Brigádvezető«*! 
jük jelenleg Veress Ferenc, ö  
is tanul. A  tanfolyam elvég
zése után a főnökség gazdasá
gi-műszaki szervezetében folyni 
tatja tevékenységét. Az Áp- \ 
rilis 4. brigádot úgy tartják j 
számon, m int jó  kádemevelő 
közösséget. Egykori tagjai kö-j 
zül Lelesz István és Pallagi-J 
Gábor már a gazdasági-mű
szaki apparátusban dolgozik^! 
Vasutas család sarja is akadni 
köztük nem egy. Veress Fém 
renc, Pallagi Gábor, Labodüm 
Péter és Budai József is vas-j 
utas szülők gyerekei.

Érvényes fogadalom
A  társadalmi szervezeted

ben is serényen tevékenykedj 
nék. Grimm Béla a gépállop| 
más szb ifjúsági felelőse, Ve
ress Ferenc szb újítási felelős, 
Hegedűs Jenő pedig a gépáll 
lomás KISZ-szervezetének ve* ; 
zetőségi tagja volt, ma pedig 
titkára. Terdik György ' és 
Sándor Gábor szintén KISS# 
vezetőségi tagok.

Terdik György, aki Veress 
Ferenc távollétében a brigád! 
vezetői teendőket is ellátja, 
elmondotta, hogy a brigád j 6- 
ban-rosszban összetart. Tagjai 
segítik egymást a munkába!, 
a tanulásban. Élen járnak p 
társadalmi munkavégzésben 
is.

Tavaly például, amikor a 
pályaépítőket „szorította”  a 
határidő, akinek csak • idejá 
engedte, mindig ott volt a 
kommunista műszakokon és 
pályát épített. A  brigádtársak 
saját házépítése éppen úgy- 
szívügyük, mint a baleset kör' 
vetkeztében elhunyt gépáUqf 
mási gépkocsivezető házépíté
se, a debreceni szociális ott-/ 
hon (vállalkozó hiányában) 
évek óta húzódó munkálatai- ■; 
nak befejezése, vagy az ebesig

tetett négy aranyérmes, tizen- . 
egy ezüstérmes és tizennégy j  
bronzkoszorús brigád tagjai- • 
val, és a többiekkel együtt 
ugyanért az utat járják.

Közben azonban pillanatra í 
sem feledkeznek meg az idei 
termelési munkáikról. A z  1978.1 
évi építményjegyzék szerint 
ez évi tervfeladataik nagyob
bak a tavalyinál. S mint Szé- | 
les Károly építési főnök 
hangsúlyozta: a tavalyi foga* 
dalom, a mind magasabb szín* f 
vonal elérésére az idén is ér
vényben van. Szász Ferenc J§

jó  eredmények „kovápsairÓHV. 
a szocialista brigádokról be
szélt. Mint mondotta,: a fő 
nökség 75 szocialista brigád
jának többsége „reklámja” 
lehetne a szocialista módon 
dolgozni, élni, művelődni hár
mas jelszónak. Különösen a

-általános iskola sportpályád
nak építése.

Ezekben a dolgokban külön-’!  
ben nem állnak egyedül. A 
M ÁV  Kiváló brigád címet vi- j 
selő Barátság kollektíva pá- j 
lyamunkásai —  Lukács László 
vezetésével — az idén kitti n-
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Baka Ferencék hűsége
Reggel nyolc órakor nyitok 

be Záhony állomás kereske
delmi főnökének irodájába. Itt 
már vár rám Tóth Csaba, a 
kereskedelmi hivatal fiatal ve
zetője, aki a kézi átrakó egyik 
brigádjához kisér majd. A  
Szamuely Tibor szocialista bri
gád tagjai hétharminckor 
kezdték a munkát Velük ta
lálkozom. Május 28-án vették 
át a M Á V  Kiváló Brigádja ki
tüntetést és a Szabolcs-Szat- 
már megyei pártbizottság ju 
bileumi oklevelét. A  hat tagú 
átrakóbrigád 1960-tól dolgozik 
együtt

A rakodók keveset beszélőéit
Tóth Csabával megyünk a 

vágányok között, mellettünk 
Zsigulikkal rakott szerelvény 
áll, távolabb a vasérctároló 
vörösük. A  vagonok között alig 
látni embert mintha elhagyott 
lenne a körzet. Pedig ezen a 
napon huszonnyolc brigád dol
gozik itt. A  munkások a ko
csikban vannak, már halljuk 
az áruk zörrenését, a zsákok 
súrlódását, a vagonokból ki
szűrődő szavakat A  rakodók 
keveset beszélnek, munka köz
ben szavak nélkül is értik 
egymást. Egy intés, egy szem- 
villanás, és már tudják, ho
gyan fogják meg az árut 
merre mozduljanak.

Megállunk az egyik nyitott 
ajtajú kocsi mellett

— It t  dolgozik Baka Ferenc 
brigádja —  mondja kísérőm, 
és hangosan köszön a széles 
vagonban forgolódó emberek
nek. Cementzsákokat raknak. 
Á  körülöttük lebegő szürke 
poron nehezen tör át a reg
geli nap fénye. A  munkások 
sorra leugrálnak a kocsiról és 
leverik kezükről, ruhájukról 
a port. A  földön hulladék- 
deszkák hevernek, arra ülünk 
néhányan. A  többiek a kocsi 
oldalának támaszkodva ciga
rettáznak. Baka Ferenc bri
gádvezető feljebb tolja hom
lokán a sapkát, és megfontol
tan válaszol a kérdéseimre. A

munkájukról, életükről fagga
tom.

—  Szűcs Bertalannal dolgo
zunk itt a legrégebben a bri
gád tagjai közül —  mondja. — 
Én 1954-ben jöttem ide. A 
legtöbben Tornyospálcán és 
környékén lakunk. Ide több 
mint ötszáz féle áru érkezik. 
M i általában a tömegáruk át—: 
rakásával foglalkozunk. A  cJ l 
ment után például majd gép-^ 
alkatrészeket, fogaskerekeket 
rakunk át normál vagonba a 
12-es vágányon. Ezt egy kocsL 
faforgácslap átpakolása köve
ti. Egy tábla súlya száz kilo-á

A  hat tagú Szamuely brigád az átrakásra váró széles nyomtá
vú vagonok mellett
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yiT -m űszakok a M ÁV-nál
Negyvenezer vasutas csatlakozott a felhíváshoz

A  KISZ Központi Bizottsá
ga felhívása alapján a XI. 
TIT tiszteletére a MÁV-nál is 
oommunista műszakokat szer
keztek. Ennek lebonyolítása 
s egységes értelmezése érde
lében a vezérigazgatóság a 
Vasutasok Szakszervezetével 
Gőzösen adta ki az 104 260/ 
978. számú rendelkezést, 
mely a gazdasági vezeték és 
i szakszervezeti szervek ré
zére határozta meg a felada- 
ofcat
A  VIT-műszakokba aktívan 

apcsolódtak be a szolgálati

helyek szocialista brigádjai, 
munkáskollektívái. A  szerve
zés» különösen a járműjavító 
üzemekben sikerült jól. A  rész
vételi arány elérte a 70—80 
százalékot.

A  VIT-műszakot március 
végétől április végéig 130 
szolgálati helyen rendezték 
meg. Ezeken körülbelül negy
venezer dolgozó vett részt. A 
műszakokért iáró pénzt a 
VIT-a lapra  fizették be, egy 
részét pedig településpolitikad, 
illetve szociális célok megva
lósítására fordították.

Hűtővagonok belső szerelésén dolgozik az egyik brigád

mén holló?

Ha mindenki így dolgozna...
A  szegedi vasútigazgatáság 
apta az alábbi sorokat Ju
ta t László tanártól, aki Kecs- 
eméten, a hunyadvárosi ál- 
dános iskolában tanít műsza- 
L ismereteket:
„Am ikor a szegedi gyorsvo- 

at befutott állomásunkra,
eltűnt egy fiatal jegyvizsgáló. 
M tam  ugyanis, hogy aZ ér
ező utasoknak még a bőrönd
éit is sorban lesegiti. Elható- 
óztam, hogy én is az ő kocsi
éba szállók fel.
i Indulás után néhány pere
mi m egjelent, ez a húsz év 
lörüli kalauz. Illedelmesen 
mzÖnt, s rendkívül udvaria- 
cm végezte feladatát. Kiskun- 
elegyházán ugyanúgy segített 

leszálló utasoknak, m int 
Kecskeméten. Gyakran és szí
nsen utazom, de hasonlóan 
|ontos, figyelmes jegy vizsgá
it  ritkán láttam. Ezért meg 
b kérdeztem tőle, m i készteti 
rre a példás, dicséretes ma- 
atartásra, m ire így vála- 
zolt: — Tetszik tudni, a sza- 
ályok betartása számomra 
zt is jelenti, hogy ember az

ramm. A  brigádban szeren- 
sére baleset még nem történt.

— Nehéz ez a munka. Nem 
ondoltak még arra, hogy 
önnyebb kenyérkereseti tehe
tséget válasszanak?

— Ennyit seholsem tudnánk 
eresni és a szabadnapok is 
ranyat érnek. Mi családi há- 
akban lakunk, majdnem min- 
enkinek van kertje, gyümöl- 
söse. Azt gondozni, művelni 
elL Más munkahelyen dol- 
ozva ezt a munkát nehezen 
ehetne elvégezni. A  tavaly 
evezetett műszakpótlék havi 
zer forin tta l növelte a kere
tiünket. Aztán megszoktuk 
lár ezt a munkahelyet. Ha 
alaki elmenne közülünk — 
iányozna. M i már kétszer is 
leggondolunk valamit, m ielőtt 
selekszünk. Nem vagyunk fia
dok. Nekem unokám is van. 
l fiam dízelszerelőnek tanul. 
!sak egy agglegény él közöt- 
íink.' Ö is többször meggon- 
olja, mielőtt cselekszik..-

Egy műszakban 
300 tonna ára

A  brigád tavaly százhúsz 
ra társadalmi munkát végzett, 
lelytálltak a jub ileum i mun- 
iaversenyben. a szabadnapo
sa  árukirakást vállaltak. 
ízen kívül a tornyospálcai 
ivódéban játszóteret építettek 
s dolgoztak a záhonyi gimná- 
iumban is. Az idén havonta 
ítven széles kocsi tartalmá- 
lak kirakását vállalták.

emberrel csak emberségesen 
bánhat. . .

Sokáig megmarad emléke
zetemben ez a találkozás, s 
talán feledteti is egy időre az 
útközben máskor szerzett, el
szomorító tapasztalatokat. 
Ügy gondolom, hogy ez a fia
talember nagyon szereti a h i
vatását, s ideje Jenne, ha m i
nél több kollégája követné a 
példáját.9* e

Az igazgatóság továbbította 
a levelet szerkesztőségünknek, 
azzal, hogy az igazgatói dicsé
ret és juta lom  párosuljon nyil
vános elismeréssel. Ficsor 
Ágoston —  akiről a fentiek
ben szó van — Kiskunfélegy
háza állomás létszámába tar
tozik. 1958-ban született, s 
1975-ben vették fed a vasút
hoz. Jegyvizsgáló , szolgálatot 
1976 januárjától teljesít, s e 
rövid két esztendő alatt az 
utasok már több esetben mél
tatták hasonló levélben udva
rias, előzékeny, szolgálatkész 
magatartását. Ha mindenki 
így dolgozna, kitűnő híre 
lenne a vasútnak és a  vasuta
saknak.

—  Télen nehezebb dolgunk 
van —  folytatja a brigádveze
tő. —  I t t  gyorsan izzad az 
ember, a testünkhöz tapad a 
ruha, aztán ha megállunk egy 
kicsit, könnyen megfázunk. 
Sajnos, a szociális körülmé
nyek még kifogásolhatók. Ok
tóbertől javítják a mosdót és 
még mindig nem fejezték be. 
Hiányoznak a csapok, a ce
mentportól eldugultak a lefo
lyók. Gyakran nincs melegvíz, 
és előfordul, hogy hidegben 
kell átöltözni«

A  brigádban két párttag van. 
Baka Ferenc pártvezetőségi 
tag, Csépke Károly  pedig 
párt- és szakszervezeti bizal
mi. ö t  kérdezem:

—  Mi a véleménye a szak- 
szervezeti bizalmiak jog- és 
hatásköréről?

—  Sajnos, nálunk még sok 
bizalmi nem ismeri a jogait. 
Több oktatást kellene tartani 
ezzel kapcsolatban, m ert az a 
tapasztalatom, hogy sokan ép
pen az ismeret hiánya miatt 
nem élnek a lehetőségekkel. 
Az üzemi demokrácia gyakor
lása nem merülhet ki a juta
lomelosztásba való beleszólás 
vagy javaslattétel jogával.. .

A  brigád egy műszakban ál
talában háromszáz tonna árut 
mozgat meg. Két óra alatt ürí
tenek ki egy széles kocsit Ta
karékoskodni kell az erővel,

^eln i kell arra. hogy bal
eset ne történjen. Az átrakó 
munkások között leqgyakoribb 
a kéz-  és lábsérülés. Különö
sen a vasérckirakás balesetve-

A  Luganszkij brigád jelszava:

Lépni csak feljebb szabad!
Nem könnyű a szombathelyi 

vontatási főnökség Luganszkij 
szocialista brigádjáról írni, 
mert a többszörösen kitünte
tett munkáskollektívát már 
nem először mutatjuk be la
punk hasábjain. Ez az 1970- 
ben alakult dízeljavító brigád 
most éli legszebb „férfikorát” : 
12 tagjának 30 év az átlagélet- 
kora. Felsorolni is nehéz a 
sokféle kitüntetést, amit eddig 
kapott. Legutóbb pedig az 1977. 
évi kiváló munkájáért az 
MSZMP KB jubileum i okle
velével, valamint a Közlekedés 
Posta és Hírközlés kiváló bri
gádja címmel tüntették ki.

A  brigád szolgálatban lévő 
tagjaival a  vontatási főnökség 
egyik száz évnél is öregebb 
javító-színében beszélgettünk.

Ahogy sorra megszólaltak az 
olajosruhás munkásemberek, 
megismertem dolgos hétköz
napjaikat, életüket. Annyira 
összeszoktak már a munkában, 
hogy ha „megrohamoznak” 
egy mozdonyt, kis mozdula
tokból, arcrándulásokból, pil
lantásokból értik egymást. Va
lamennyien a vasútnál szerez
tek szakmunkás-bizonyítványt, 
és szeretik a szakmájukat. Ha 
valamit közösen elhatároznak, 
azt teljesítik, nincs közöttük 
„lógó”  ember.

Ha bejön egy M 62-es — a 
brigád neve egyébként az a 
gyár, ahol ezek a dízelek ké
szülnek a Szovjetunióban — 
az a cél, hogy még aznap kész 
legyen. Ha kell, túlóráznak. 
Ügy dolgoznak, hogy selejt, 
hiba ne legyen. Tavaly 87 szá
zalék volt az M 62-esek üzem
készsége az előírt 85-tel szem-/ 
ben. Az év folyamán 208 óra 
társadalmi munkát végeztek. 
A  kommunista műszakok ideje 
70 órát tett ki. A  különböző 
M 62-eseket eltolt műszakkal,! 
társadalmi munkával, 1—3 
nappal előbb adták vissza a 
forgalomnak. A  többi brigád
dal is jó kapcsolatokat alakí
tottak ki. A  főnökségi verseny-- 
szellem egyik éltető forrásának 
tekinthető a kollektíva. Nem 
csoda tehát, hogy tizénkétte- 
jükből nyolcaii kiváló dolgo
zók. Részt vesznek az ifjúsági 
versenymozgalmakban is. Feí-| 
vették a kapcsolatot az Északii 
járm űjavító Radnóti szocialis-l 
ta brigádjával. A  szombathe
lyi gépek ugyanis oda kerül
nek. fővizsgálatra. Az elmúlt 
esztendőben 15 ötlet, újítás 
származott tőlük Ebből 11-et 
fogadtak el, s ezzel 86 ezer Ft 
megtakarításhoz jutott a fő
nökség. Mindannyiuk örömére 
a brigádnak még nem vo lt 
balesete.

Gondolnak az utánpótlásra 
is. Segítenek az ipari tanulók
nak, rendszeresen foglalkoz-
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A  Luganszkij brigád tagjai

nak velük Felvették a kapcso
latot a szombatihelyi Savaria 
Közlekedésgépészeti Szakkö
zépiskolával. Az úttörőket 
üzemlátogatásra invitálták, 
hogy kedveljék meg ezt a ne
héz, de szép munkát.

Társadalmi, mozgalmi életük 
is színes, eleven. Kilencen tö l
tenek be különböző társadalmi 
tisztségeket. Műhelybizottsági 
tag, munkavédelmi felelős és 
bizalmi is van köztük Tizen
egyen véradók. Tanulási ked
vük példamutató: négyen le
érettségiztek, jelenleg ketten 
tanulnak Nyolcán járnak po
litikai iskolába. Nem marad
nak ki semmjlyen társadalmi 
munkaakcióbóL Velük tart 
mindenben a brigádból ki
emelt művezető, Kolozát 
György, aki ma a műszaki 
patronálójuk Alapító tagjai a

szombathelyi Képtárépítő 
Egyesületnek. Téglajegyeket 
is vásároltak Rendszeresen 
részt vesznek a különböző ve
télkedőkön. Patronálják a 
Martos Flóra utcai óvodát. Se
gítik egymást, együtt járnak 
kirándulni — például Krakkó
ban töltöttek felejthetétlen na
pokat

A  legutóbbi kitüntetés még 
nagyobb helytállásra ösztönzi 
őket. Ügy fogalmaztak: fe ljebb  
lépni lehet —  le jjebb  nem! 
Ennek érdekében nemrég 
kom plex szerződést kötöttek a 
főnökség Kandó Kálmán utazó 
brigádjával. A  partnerek jelzik 
az utazás közben észlelt hibá
kat így nem kell azokat fel
deríteni, hanem minden időt, 
energiát a javításra fordíthat
nak

Sz. T.

szélyes. A  dúsított vasércet a 
nedvességtartalom miatt nem
csak télen, hanem nyáron Is 
robbantani kelt Ha kicsi a 
töltet, robbanás után csákány
nyal sem lehet megmozdítani 
az érctömböt. Ha több robba
nóanyagot helyeznek el — 
szétrombolja a kocsit. Esős 
időben térdig ér a sár; ezt a 
munkahelyet a fiatalok elke
rülik

Sztori az elefántokról
A  vagonok azonban néha 

más veszélyt is rejtenek Gál 
Sándor, az állomásfőnök ke
reskedelmi helyettese mesélt 
el ezzel kapcsolatban egy hu
moros történetet Tíz széles 
kocsiban idomított elefántok 
érkeztek az országba. A  fel
ügyelők segítségével vezették 
át a normál kocsikba. Az ese
ménynek akadt jó pár szem
lélője is. Néhány ormányos 
azonban — nem ismerve az 
átszállás szabályait — a néze- 
lődők közé szaladt. Most már 
nehéz lenne megállapítani, 
hogy az elefántok vagy a vas
utasok voltak gyorsabbak.. .

—  Baka Ferencék brigádjá
nak nemcsak a teljesítményei 
kiválóak — magyarázta a kör
zet egyik vasúti tisztje. — A 
munkahelyi közösségért érzett 
felelősségük, közéleti tevé
kenységük is példamutató.

Az átrakó körzetben már 
nem egyedülálló ez a szemlé
le t

Kaszala Sándor

Az Irsal 
váltókezelő

Vonat robog a váltókezes 
lói torony e lő tt Taskó Ist
ván tekintetével végigpász
tázza a szerelvényt aztán 
,visszaveszi”  a bejárati
jelzőt.

—  Egy szolgálatban 80—  
90 vonat halad át nálunk — 
jegyzi meg. —  Előfordul, 
hogy vágányzár m iatt 
egyetlen sínpáron. O lykor 
bizony fizikai erővel „ is 
alig győzi az ember a vál
tók állítását. . .

—  M ióta csinálja?
—  K ilenc éve. Azelőtt 

ugyancsak kilenc eszten
deig raktári munkás vo l
tam itt, A lbertfalván. K o 
rábban pedig Józsefváros
ban dolgoztam. Jó beosztás 
a jelenlegi, m ert szeretnek, 
becsülnek a kollégáim. így  
aztán K ivá ló dolgozó kitün
tetést is kaptam m á r . . .

Újabb vonat jön, kinyílik 
a torony ablaka.

—  M it figyel ilyenkor?
— Mindent. Rendben 

vannak-e az ütközők, 
nincs-e rugótörés, szoruló 
féktuskó, nem csúszott-e 
szét a rakomány, ég-e a 
zár jelző?

Aztán a fiáról beszél:
—  A  legény most végez 

az erősáramú szakközépis
kolában, utána m ajd á 
Vinnyica— Albertirsa kö
zötti elektromos távvezeték 
fogadó állomásán, vagyis 
helyben szeretne dolgozni. 
Építéséhez sok anyagot 
szállított a vasút. . .

Szavait így folytatja: — 
Lassan két és fé l évtizede 
szolgálom a M Á V -o t, s lá
tom, hogy a fejlődés m i
lyen óriási. Állomásunkon 
például a közeljövőben ta
karítóvágány épül. Jó len
ne persze, ha a váltókban 
már nem petróleumlámpa 
pislákolna . . .  (kőhidi)

JUNIUS KOZEPERE

Budapesttől Kunsientm iklós— Tassig 
feszültség aló helyezik a fővonalat

A  M ÁV vezérigazgatója és 
a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége a MÁV Villamos 
Felsővezeték Építési Főnöksé
get 1977. évi munkájáért elis
merésben részesítette. *

Mint köztudomású, a főnök
ség nagy munkája most a  ke- 
lebiai vasútvonal villamosítá
sa. Az 1977. évi program elő
irányozta, hogy az év végéig a 
Soroksári ú ttó l —  Soroksár ál
lomást kizárva —  egészen 
Csengődig épüljön m eg a fe l
sővezeték. A  dolgozók vállalá
sukhoz híven úgy teljesítettek 
a feladatot, hogy már decem
ber 15-re összefüggő vezeték 
feszült Csengődig. A  munkát a 
nagy forgalmú vonalon úgy 
szerez ték  meg, hogy vágány
zárt nem vettek igénybe, ha
nem a menetrendi szüneteket 
használták fel a vezetéképítés

re. Ezzal nemcsak az utasokat 
kímélték meg az autóbusz- 
átszállás bosszúságaitól, ha
nem jelentékeny összeget ta
karítottak meg a  MÁV-nak és 
végsősoron a népgazdaságnak.

Másik nagyjelentőségű mun
kájuk volt a  hegyeshalmi vo
nal rekonstrukciójában való 
részvétel, jó  együttműködés
ben a pályaépítést végző Bu
dapesti Építési Főnökséggel. 
A  két főnökség kom plex mun
kaprogramokat á llíto tt össze. 
így összedolgozva bontották le 
Almásfüzitő—Komárom, majd 
Komárom—Ács között a bal 
vágány régi vezetékét és épí
tették fel az újat. Bicske és 
Bicske-ALsó között az új nyom
vonalon lefektetett mindkét 
vágány fölött építettek új ve
zetéket Emellett a fényeslitkei 
új rendezőpályaudvar villamo-

Keszthelyi Zoltán, a 
miskolci vontatási főnök
ség dízelmozdony-lakatosá 
április 4-én a Közlekedés 
K ivá ló dolgozója kitünte
tésben részesült

A  kitűnő szakembert 
úgyszólván gyermekkorától, 
még abból az időből isme
rem, amikor az ötvenes 
évek elején a MVSC ifjú
sági csapatában rúgta a 
labdát A  vékonydongájú 
fiú középcsatárként ontot
ta a gólokat. Akkor még a 
miskolci fűtőház ipari ta
nulója vo lt Munkahelyén 
és a futballpályán egy
aránt szerették. A  szurko
lók Keszi-nek becézték.

Az MVSC-ben 1957-ig 
futballozott Abban az év
ben hívták be katonai szol
gálatra. Határőr lett, és a 
zalaegerszegi Dózsa NB 
Il-es csapatában játszott 
tovább. A  leszerelés után 
választania kellett: vagy 
futballista marad, vagy la
katos lesz. Ö az utóbbit vá

lasztotta. Kezdetben a gő
zösök sebességmérő óráit 
szerelte. Hamarosan megvá
lasztották a főnökség KISZ- 
alapszervezetének titkárává.

1961-ben vették fel a 
párttagok sorába. 1971-ben a 
pártvezetőség és az üzemi 
pártbizottság tagjává* vá
lasztották. M in t sport-  és 
ifjúsági felelős aktívan 
dolgozik a szakszervezeti 
bizottságban is. Közéleti 
tevékenységét lakóhelyén 
— a Martin telepen — is 
folytatja. Hét éve válasz
tották tanácstaggá, és az
óta lelkiismeretesen foglal
kozik választói ügyes-ba
jos dolgaival. Helytáll a 
műhelyben is, ahol a díze
lek sebességmérő óráit ja
vítja. Eddig három alka
lommal kapott Kivá ló dol
gozó kitüntetést, 1968-ban 
pedig a KISZ Központi 
Bizottság Dicsérő oklevéllel 
ismerte el jó munkáját

Sepsi Gyula

sítására is futotta a főnökség 
erejéből.

Valamennyi munkában pél
dát mutattak a szocialista bri
gádok. Közülük is kiemelkedik 
a szerelők Előre brigádja, Tá - 
torján Anta l vezetésével, a Ká
dár Péter vezette Lékai János 
tmk-brigád, a Mező Im rérő l 
elnevezett műhelyi brigád, 
amelynek Seres István  a veze
tője, az oszlopállító Petőfi 
kollektíva Konyári Sándor irá
nyításával, valamint Szita La
jos Április 4. betonozó bri
gádja.

A z idén-csöppet sem lany
huló lendülettel folytatja a 
munkát a főnökség valameny- 
nyi dolgozója A  kelebiai vo
nalon ma már Soroksár állo
máson is kész a felsővezeték 
és jelenleg a hidegpróbák meg
kezdése előtt tartanak, hogy 
június közepén megtörténhes
sen a feszültség alá helyezés 
Kunszentmiklós— Tassig. A je
lenleg kész vonalrésszel pár
huzamosan Budapesten, a Nép
ligetben elkészült az alállomás 
bővítése is. Közben folytatódik 
a többi vonalrészek építése. 
Minden je l arra mutat, hogy 
az új menetrendváltozá
sig teljesen elkészül a kelebiai 
vonal villamosítása, beleértve 
a kiskunhalasi és a szabad- 
szállási alállomást is.

A  hegyeshalmi vonalon az 
idézi is volt egy sürgős feladat. 
Amikor az osztrák Plasser cég 
géplánca Ács— Nagyszentjános 
között bemutatót tartott a gé
pesített pályaépítésből és ezzel 
megépítette a széthúzott új 
vágányokat, a felsővezetéke
sek előzőleg kilenc nap alatt 
bontották le a régi vezetéket, 
s építették fel az ú ja i Ez a 
gyorsaság több mint két héttel 
csökkentette a vonalszakasz 
teljes átépítését.

Miközben teljes erővel dol
goznak a kelebiai fővonal v il
lamosításán, már készülnek a 
következő nagy feladatukra, 
a Cegléd—Kiskunfélegyháza—  
Kiskunhalas közötti 104 kilo
méter hosszú vonal villamosí
tására. (szász)
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Három és fél milliárd -  rakodásgépesítésre

ÉÉÉSíte
A villásemelő-targonca segítségével nemcsak gyors, hanem biztonságos Is a  rakodás

IVCIért tant gyakran napokig, 
amíg egy vádiliaLatnáil vagy 
tiéeszben az áruit vasúti kocsik
ba rakják? M iért vesztegelnek 
sokszor hosszan a vagonok ki
rakodásra várva? A  fotóiét né
ha bonyolult. Tény, hogy a  ki
ás berakodás több időt vesz 
igénybe, minit a vasúti fuvaro
zás az ország egy ik részéiből a 
másikba. Kevés a munkaerő, 
rossz a munkaszervezés, gyak
ran az áru helytelen csomago
lása is oka lehet a  késedelem
nek. A  megoldás egyik kulcsa: 
a rakodásgépesítés.

Pályáznak a pénzre
Hét évve l ezelőtt, 1971-ben 

erőteljesen, felemelték a  vasúti 
kocsik állásidejéért járó bér
összeget, most m ár sehol sem 
kifizetődő raktárnak használni 
az áruval megrakott vasúti ko
csikat Akkor is hangsúlyozták 
a lég i igazságot: a vasútnak 
nem kocsiálláspénzre, hanem 
üres kocsikra van szüksége.

A  kocsiálláspénz nem a M ÁV 
bevételét gyarapítja, hanem eb
ből is támogatják a vállalatok, 
mezőgazdasági üzemek rakó- 
dásgépesátési törekvéseit.

Nem kis összegről -— évi 250 
—280 m illió  fo rin t odaítélésé- 
rő l —  van szó, mélyet ¡kizárólag 
olyan fejlesztésire szabad fordí
taná, amá a yasúti rakodási ka
pacitás növelését, a rakodási 
idők csökkentését, idő és fá
radtság megtakarítását teszi le 
hetővé.

1971-től a  múlt év  végéig 
mintegy másfél m illiárd forint 
vo lt a rakodásfejlesztési alap 
bevétele. A  Központi Számítá
si Tanács a szakminisztériumok 
bevonásával dönt; hogy a pá
lyázó vállalatok, téeszek között 
milyen arányban osszák fel a 
fejlesztési alapot. Fontos felté
tel, hogy a rakodógépek meg
vásárlásához, a  rakterű itek 
burkolásához, a térvilágítás 
megépítéséhez a pályázóknak 
lekáiiáihb 50 százalékos arány
ban saját költségkeretükből 
hozzá kell járulniuk. A  rakodás 
fejlesztési alap olyan állami tá
mogatás, m elyet nem kell visz- 
szafizetniük a vállalatoknak. A 
vállalatok a  vizsgált hét év 
aláitt saját pénzükből kétm il
liárd fo rin to t fordítottak erre a 
célra, összesen tehát 3 és fél 
m illiárdot költöttek a vasúti 
kocsik k i- és berakásának gé
pesítésére, a  rakterületek 
kiépítésére. Ez igen nagy ösz- 
szeg, a  szükségletekhez képest 
azonban kevés.

JÓL ismerik, hogy az adott mű
szaki feltételeknek milyen gé
pek felelnek meg Leginkább. 
M ivel a hazai rakodógépgyár
tás csekély, főleg a  KGST-or
szágokból szerzik be a gépeket. 
A z alap csak nagyon kivételes 
esetekben nyújt támogatást a 
tőkés piacról való beszerzéshez.

A rra  is akad példa bőven, 
hogy a  megyei szállítási bizott
ságok útján felkeresik a rako
dási gondokkal küszködő várna
iatokat vagy mezőgazdásági 
üzemeket és felajánlják az 
alap támogatását Ilyenkor 
hangsúlyozzák: a belső anyag- 
mozgatásnak mindenkor illesz
kednie kell a gépesített árura
kodáshoz, m ert csak az utóbbit 
támogatják anyagilag. A  belső 
anyagmozgatás racionalizálásá
hoz csak szakszerű tanácsot ad
nak, pénzt nem.

létesítettek. Hozzásegítették a 
Jászberényi Hűtőgépgyárat ah
hoz, hogy konténerekben szál
lítsa a hűtőszekrényeket Ang
liába, a Szegedi és Nagykőrösi 
Konzervgyárak szállítási gond
jain is enyhítettek. Támoga
tást -kapott a Gabonatröszt szá
mos vállalata az ország min
den részében, a bábolnai M e
zőgazdasági Kombinát, az 
ÉRDÉRT tuzséri telepe, a  na
gyobb szénbányák szállításait 
is segítették. Jelentős összeggel 
támogatták az A jka i Tim föld- 
gyár és Alumíniumkohó beru
házását, és megoldották a fo
lyékony marónátron és az ége
tett mész konténeres fuvaro
zását.

Éjjel-nappal folyamatos 
a rakodás

Hűtőszekrény
konténerben

Hosszan lehetne sorolni azo
kat a szám iatokat, melyek az 
elmúlt években anyagi támo
gatást kaptak az alapból. Je
lentős beruházással korszerűsí
tették a  Borsodi Ércelőkészítő 
Művek rakodását, a  Baranya 
és Vas megyei Á llam i Építő
ipari Vállalat központi anyag
fogadó telepeit, a Bólyi Á llam i 
Gazdaság és a Kaposvári Cu
korgyár együttműködésével 
modern terményfeladó helyet

A  rakodógépesítéssel nem
csak olyan előnyök járnak, 
hogy az áruk gyorsabban jut
nak e l a felhasználókhoz, vagy 
á vasúti kocsik fordulóddejénék 
csökkentésével jelentősen nő a 
szállítókapacitás, hanem az 
ipari üzemek korszerűbb felté
telek mellett, éjjel-nappal, fo
lyamatosan rakodhatnak, Csök
ken a törés, az árukár is. A  me
zőgazdaságban —  a cukoripar 
példája bizonyítja —  a rako
dóhelyek koncentrálásával le
het a legjobb eredményeket el
érni.

Bermann István

Egy nap a konyhán

Tizenheten főzik 1200 vasutas ebédjét
A házi készítésű ételek, sütemények specialistái

A  budapesti igazgatóság 
konyhajá-nak pénztárában min
dig nagy a  forgalom. A  kis 
helyiség előtt hosszú sorokban 
várakoznak azok, akik nem 
tudták előre megváltani az 
ebédjegyüket, mert vidékről 
érkeztek a Keleti pályaudvar
ra szolgálati ügyben. Szabó 
József né pénztáros végignéz a 
várakozók során, és ha közöt
tük meglát egy kismamát vagy 
szolgálatba induló egyenruhás 
vasutast, azonnal a sor elejére 
szólítja. Szab óné nemcsak
jegyeladó, hanem éber figye
lője, koordinálója a  konyha 
rendjének is.

É te lk ü lö n le gességek

—  Szinte egész nap telefon- 
kapcsolatban vagyok Surányi 
Jenőnével, a konyha vezetőjé
vel —  mondja. —  Sokan étkez
nek nálunk. Ide járnak a kör
nyéken lakó nyugdíjasok, a 
K eleti pályaudvar dolgozói, to
vábbá a vidékről oktatásra ide 
érkező vasutasok is.

A z  igazgatóság konyháján 
naponta 1200 személynek főz
nek. A z  étlapon szánté minden
nap találni ételkülönlegessé
get: sztrapacskát, halászlét
vagy sült keszeget.

—  Bizonyos ételeknek csak 
akkor van igazán jó  ize, ha 
eredeti módon, házilag készí
tik  azokat —  mondja Surányi 
Jenőné. —  M i például cuk
rászdából sohasem vásárolunk 
süteményt. A  tészta gyúrásá
tól a sütésig mindent magunk 
végzünk.

—  Mi okozza a  legtöbb gon
dot a  konyhafőnöknek?

—  A  nyersanyag beszerzése. 
Jó kapcsolatunk van az Utas
ellátóval, az- újpesti Füszért 
vállalattal, valamint az óbudai 
téesszel. Mégis előfordul néha, 
hogy nem kapunk elegendő 
nyersanyagot, ilyenkor más 
beszerzési forrást keresünk.

M in d en k i a  h e lyén

A  konyhán reggel hét óra
kor kezdődik a  műszak. A  ti-

Milyen gépeket 
vásároljunk?

Azelőtt miniden kis állomá
son végeztek rakodást. A z erő
ket ez szétforgácsolttá, a mun
ka hatékonyságát csökkentette, 
hiszen kezdetleges módon, kéz
zel végezték a  nehéz munkát. 
A  rakodóhelyeket koncentrál
ták, kialakultak az úgyneve
zett körzeti állomások, kiépí
tették a  közutakat, a legtöbb 
helyre rakodógépekét telepítet
tek és ezzel meggyorsították a 
vasúti kocsik rakodását, a kör
zeti állomásról pedig a közúton 
legtöbbször a  Volán teher
gépkocsijai szállítják az árut az 
egész vidékre.

f ía  már megvan a  pénz, a 
szállíttatóknak rendszerint az 
is gond, hogy m ilyen rakodóbe
rendezéseket vásároljanak. A 
pályázóknak a Központi Szállí
tási Tanács titkársága énre néz
ve  is ajánlatot tesz, de felv ilá
gosítást a vasút vezetői is szí
vesen adnak. Mindkét helyen

Színvonalas utasellátás, 
gazdag ételválaszték

Átadták a Déli pályaudvar üzemi konyháját — Naponta 

1200 adag ebéd — Nyolc szolgálati helyre szállítanak

Régi vágya teljesült a Déli volt. Március 28-tól az üzemi 
pályaudvaron dolgozó vasuta- konyha már ide is tud meleg 
soknak. Április elsején, az új ételt szállítani. Kapható több
felvételi épület harmadik tóves és készétel. Hideg 
emeletén átadták rendeltetésé- ételekből is gazdagabb a va- 
nek az új üzemi konyhát és M  idén húszminió forint 
éttermet. A z  étteremben ön- bevételt terveztek. Ebből 14 
kiszolgáló rendszerben fo- m illió forint az ételeladásból 
gyaszthatják e l a  dolgozók származik. Megrendelés ese- 
az ebédjüket. tén diákétkeztetést is vállal

nak. A  távlati tervek között 
A z  Utasellátó Vállalat 34-es új pavilonok felállítása is 

számú üzeménék vezetője szerepel.
Bernek Sándor, és helyettese, A  Déli pályaudvaron üzem- 
Duka Jenő mutatta be a ha- be helyezett létesítmény haté- 
talmas komplexumot, amelyet k° " y an , » ¡ É *  *
„ételgyar”  névvel te illethet- genforgalmi igények kielégi- 
nénk. A  modem, gázüzemeié- £ését. 
sű konyha 1200 adag étel e l- D. V.

Halasi brigádok
Kiskunhalas az idén immár 

ötödször nyerte e l a Kiváló  
vasúti csomópont kitüntetést, 
ami elsősorban az ott dolgozó 
4o szocialista brigád mintegy 
500 tagjának az érdeme. Ezt 
természetesen a dolgozók kö
zött legutóbb kiosztott 250 000 
forint jutalom is tükrözi.

A  jubileumi munkaverseny
ben a felajánlásaikat kiemel
kedően teljesítő brigádok kö
zül öt az arany, nyolc az 
ezüst, kilenc pedig a bronz 
fokozatú kitüntetést szerezte 
meg, s a csomópont szocialista 
brigád tagjainak fele tartozik 
ezekbe a közösségekbe. A z  
egyéni érdemek alapján 12 
állomási és 10 vontatási bri
gádtag részesült K ivá ló dol
gozó kitüntetésben, ezenkívül 
Kqvács Sva jegyvizsgáló és 
Farkas János forgalm i szolgá
lattevő igazgatói dicséretet 
kapott.

Tóth Tibor

készítésére alkalmas. Napon
ta nyolcszáz adag ebédet szál
lítanak nyolc szolgálati hely
re, többek között az utasellátó 
központba, a  M Á V  Tervező 
Intézethez, a  gépi adatfeldol
gozó főnökségre.

A  harmadik emeleti sze
mélyzeti • étkezdében egyszerre 
nyolcvan személy étkezhet. 
Hamarosan sor kerül az új 
cukrászüzem berendezésére is. 
A z  itt készített sütemények 
egy részét az utasellátó pavi
lonokba szállítják majd. A 
konyhának és az étteremnek 
84 dolgozója van. Ideálisak a 
szociális körülményeik. Het
ven személyes öltöző-mosdó 
és zuhanyozó áll, rendelkezé
sükre.

zenhéttagú személyzetet Ba
logh Jánosné és Benkó Tiborné 
főszakácsok irányítják. A  kony
ha dolgozód menüt és étlap 
szerint többféle ételt készíte
nék. A  két főszakács most ép
pen a  hús sütését készíti elő.

—  M i szerepel ma az étla
pon?

—  Rizseshús, paprikásszelet, 
pásztortarhonya, rántott fiié  
és borsóleves rizsfelfújttal. A  
menü paradicsomleves, brassói 
aprópecsenye és bácskai rizses
hús.

A z  étkezdében már délelőtt 
11.30-tói lehet ebédelni. Ek
korra már hatalmas üstökben 
gőzölögnek a különféle ételek. 
Mindenki a helyén van. A  
szakácsok, konyhalány ok tá

laikba szedik az ételt, terít» 
neik, felszolgálnak. Bár szóvá 
senki sem sürgeti őket, mégit 
sietnek, mert tudják, hogy l 
dolgozók többségének renget] 
a dolga, szeretnének gyorsai 
megebédelni.

U j m o so ga tó  és ro b o tg ép  

A  konyha és az é tte re m »
igazgatóság épületének alag 
sorában van. Nyáron nagy hő
ség van itt, de nemrég szélig 
zőberendezéseket szereltek 9  
mosogatót, robotgépet vására 
tak. Ez is a  konyha do lgoz« 
nak munkáját könnyíti, és u 
étkező vasutasok érdekeit szól 
g á lja . . .

Sára Sándor

D o m b ó v á r :

Balesetelhárítási ankét 
a vontatási főnökségen

A  dombóvári vontatási fő
nökség csatlakozott a Nem
zetközi Vasút Egylet (UIC) 
által hirdetett „Nemzetközi 
balesetelhárítási hetek” moz
galomhoz. Ennek keretében 
minden részlegnél balesetel
hárítási ankétot rendeztek és 
sok veszélyforrást tártak fel.

lékedési balesetek okairól, d! 
Nagy Judit üzemorvos pe 
az alkohol biológiai követi 
ményeiről tartott előadást.

A  közlekedésbiztonsági ta
nács bevonásával nemrég „ A l
kohol a közlekedésben”  cím
mel filmvetítéssel egybekötött 
ankétot szerveztek, ahol Ten- 
gerdi Gyula százados az al
kohol káros hatásáról, a köz-

A  rendezvény* >rozat Ha 
rangozó Lászlónak, a vontai! 
si főnökség vezetőjének, elöj 
adásával fejeződött be, ame
lyet munkairányítók r é s z »  
tartott. Beszédében han£9 
lyozta, hogy a munkát 
vétlenül irányítóknak a műn] 
kavédelmi tevékenység nerrij 
csak szakmai, de emberi ko 
télessége is.

A  pályaudvar bisztrója 1975
decemberében nyílt meg, de Gyorsan halad a kiszolgálás az Utasellátó Déli pályaudvari 
melegétel-árusítás eddig nem bisztrójában *

U T A S E L L Á T Ó

A Z  U T A S E L L Á T Ó  V A L L A L A T

F E L V E S Z  N Ő K E T  E S  F É R F I A K A T
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szeriht:

1. Mozgószolgálathoz:
önálló szakács,
kézilegény vagy kézilány,
felszolgáló,
segédmunkás,
targoncavezető,
takarító,
gyors* és gépíró munkakörökbe.

Jelentkezés: Budapest VI., Izabella u. 84.
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel.: 315-317).

2. KNP Igazgatóság területére:
pavilonkezelőt: Göd, Üllő, Zebegény,
Csömör és Oroszlány,
üzletvezetőt: Dömös, Vác-hajóállomás, Komárom, 
Herceghalom. Salgótarján,
kézilányt: Tata. Vác állomásokon levő egységeibe. 

Jelentkezés: Vili., Szentkirályi u. 13. (Tel.: 140—803 v. 14-30)

3. Budapesti Igazgatóság területére:
cukrász.
szakács,
kézilány,
segédmunkás,
pavilonkezelő,
felszolgáló,
büfés
pénztáros,
kereskedelmi eladó munkakörökbe.

Jelentkezés: V., Kálmán Imre u. 14. (Tel.: 310-770 v. 41—96).
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Az ezüst sínszeg története

Vasútépítő szovjet katonák a BAM-on
Hatvan éve Pszkovnál volt a tűzkeresztség 
Azóta mindenütt ott vannak, ahol vasút épül

NEMZETKÖZI ÉLET

Magyarországi látogatásunk! 
hasznos tapasztalatokkal zárult9*

Szakszervezetünk május első felében lengyel és japán vasutas 
szakszervezeti delegációt látott vendégülA  szovjet vasútépítő kaito- 

iai alakulatok számára rend- 
avüili esztendő az ided: két
hagy ünnepet köszönthetnek, 
februárban volt a Szovjet Had- 
ereg megalakulásának 60. év
fordulója és októberben lesz a 
asútépítő katonai alakulatok 
legalakulásának, 60. év fordu
lja. 1918. október 5-én történt. 
lz első, vasúti munkásokból, 
édyaőrökbol, vonatkísérőkből 
¡íégalafkított egységek már 
tozkov alatt átestek a tűzke- 
esztségen. Tulajdonképpen ez- 
el az ütközettel kezdődött az 
kikor fegyverrel harcoló vas- 
itii alakulatok története. 
Napjainkban ott vannak mim- 
íenütt, ahol vasútépítés fő
zik. Írásunk férfias helytállá- 
uk és hősiesen végzett mun
kájuk egyik színhelyére, a Baj
é i—Amur Vasútvonal építésé
in  kalauzolja el az olvasót.

★

A szovjet katonák között is- 
leretes Ko.nsztamtyi.n Szrimo- 
ov „A tüzér fia”  című balLa- 
ájának ez a sora: Senki az 
letben nem üthet ki bennün
ket a nyeregből. . .  
tvan Ktiznyecov nem egyszer 

állottá ezeket a szavakat az 
desapjától, P jo tr Kuznyecov- 
51, diri maga is gárdista tüzér 
olt, és Moszkvától Berlinig vér 
igharcoita a második világhá- 
brút. A tüzér fia a vasútépí- 
| alakulatoknál kezdte el a 
atonai szolgálatot.*Amikor a 
AM-hoz küldték és exkavá- 
|xa ültették, megvolt az örö
ké. Mielőtt bevonult, traktoros 
>11 A  BAM-on dolgozó sofő- 
xk, akik ismerik az exkavá- 
rok „jelibeszédét” j hozzá áLl- 
ak sorba: amíg mások félóra 
1att három teherautót raknak 
>eg, Iván hatot. Mesterien ér- 
a dolgát. . .

A

Azon az éjszakán kemény 
így volt, olyan, hogy az ember 
ösztyűje is odaragadt a vas
sz. A külfejtésen tüzet raktak. 
Dgy legyen egy kis meleg. Az 
jkezŐ sofőrök figyelték: nem 
%tak-e le az exkavátorok, hi
ten a fagy törékennyé teszi a 
inét. De a dolgos exkavátorok 
iÉdhatablanuil törték a földet 
fejtésen. Négyen dolgoztak: 

uznyecov a váltótársával, 
zóLovjewei, és egy Gugyilin 
évű katona a társával Gugyi- 
nnál baj történt: kicsit sokat 
: markolt, vagy az emelőkar 

megsínylette a fagyot, tény 
z, hogy elrepedt a konzol. A 
spedés hosszú, Gugyilin pedig 
pm tudta megcsinálni, nincs 
ifaez még tapasztalata. A  te* 
erautók meg csak jönnek, tü- 
aLmetlenül dudálnak, a legény 
kár kétségbeesett Odaint 
Iránnak, nem segítenél? Kuz- 
yecov megrakott még három 
kherautót, aztán lemászott és 
pament GugyiMn exkavátorá- 
oz. Rögtön értette, miről van 
Só: ezzel a repedéssel nyugod
ni meg lehetne várni a  reg
eit, amikor majd jön a „tech- 
ika” . De hát reggelig még tel
is hét óra van hátra. Így az- 
ín Kuznyecov mást határo - 
>tt Odadmtette váltótársát, és 
ozzáfogtak a javításhoz.
— No, és a mienk, az ott áll 

\ajd tétlenül? —  értetlenke- 
ett Szoiovjev.
— Majd dolgozik rajta Gu- 

yilin meg a másik.
A  vágatban ment tovább a 
tunika. Ide-oda járt Kuznye- 
>v exkavátorának emelőkar- 
i: Gugyilin nagyon igyekezett, 
gy dolgozott, mint még soha. 
'uznyecov meg felmászott a 
áru legtetejére és bizony, ott 
magasban . . .  nagyobb a szél 
I, keményebb a fagy is. Pon
tsain két óra múlva mindenki 
isszaült a maga gépére.
Az éjszakai műszak tervét 
ílj esi tették, sőt, még többet is. 
uznyecov reggel mégis ezt 
konfrta Gugyilinnak: „Meg 
fcárom kérni a parancsnokot, 
ügy tegyen át téged az én gé
bemre. A  tieden más hibát is 
izrevettem az éjjel, rendbe 
Karom teljesen hozni.

★

Hol „kutyulják” az ilyen ve
tett orkánt, a természet mi

lyen rejtett konyháján” ? Hi
szen Tokán Kudadajev maga 
is hegyi faluból való, és rövid 
élete alatt is látott szelet, v i
hart eleget, de ilyet még soha.

. . .  Már csak a mellékvágá
nyokat kellett lerakni, és az 
új, 500 méter hosszú híd fogad
hatta volna ' az első szállít
mányt Egész jó l haladt a 
munka, de most ez a hirtelen 
jött orkán . . . A  rohanó folyó 
hátán, tehetetlenül, mintha 
szalmaézálak lennének, sod
ródtak a fatörzsek. Legtöbbjét 
gyökerestől tépte ki a szél. A  
híd pilléreinek ütődtek, mintha 
ellenőrizni akarnák, hogy elég 
szilárdan állnak-e, aztán meg- 
határozhaita/tlan formát ölt
ve összetorlódtak a híd alatt 
A  katonák tudták: ekkora nyo
mást a híd nem bír e t

A  parancsnok, Szuprun fő
hadnagy a fülsüketítő zúgást 
túlharsogva megkérdezte: van 
önként vállalkozó? Kudabajev 
őrvezető jelentkezett elsőnek. 
Szuprun kiadta a feladatot: 
menjenek fölfelé a parton egy 
darabig, és onnan ereszkedje
nek le a víz hátán a hídhoz. A 
torlaszt szét kell szedni.

Kudabajev és még két társa 
aztán beugrott a tajtékzó ha
bok közé. összekapaszkodva, 
egymást segítve úsztak, sod
ródtak a híd felé. Amikor oda
értek, megpróbálták egyenként 
kihúzogatni a fatörzseket, 
csakhogy a munka nehezen 
ment, mert a folyó egyre újabb 
és újabb „adagokat" sodort le
felé. Mit csináljanak? Talán a 
hegyilakó Kudabajev tapasz
talata, talán a katonai találé
konyság súgta az ötletet. . .  
Nem kell ehhez három ember, 
minek is kockáztassanak hár
man? Amit ő, Kudabajev Ju
táiéit, ahhoz elég'égy ember Is. 
Egymás után húzogatta a fa
törzseket és keresni kezdte az 
„igazi bűnöst", azt a £át,; ame
lyik az egész torlaszt meg
akasztja. Hamar megtalálta azt 
a faóriást, amelyre a többi 
olyan szorosan tapadt, mintha 
ügyes kezű tutajosok illesztet-

nagygyűlés, amelyet május 9- 
én, a fasizmus felett aratott 
győzelem 33. évfordulója al
kalmából —  a béke és barát
sági hónap keretében — a rá
kosrendezői csomóponton dol
gozó Angéla Davis, valamint a 
Béke Szocialista brigádok kez
deményezésére rendezett • a? 
Országos Béketanács a MÁV 
TBÉF Tatai úti kutúrtermé- 
ben.

A  nagygyűlés elnökségében 
helyet foglalt Sebalova Marfa 
Ivanovna, a gorkiji autógyár 
dolgozója, a Szocialista Mun
ka Hőse, Puhacsov Vaszilij 
Mihalovics szovjet költő és 
békeharcos, Koreczky Gusz
táv, az MSZMP XIV . kerületi 
bizottságának titkára, Györffy 
József, a KPM  pártbizottsá
gának titkára, Kiss Károly, a 
budapesti vasútigazgatóság ve
zetője és dr. Szabó Miklós, a 
vasutas-szakszervezet buda
pesti területi bizottságának 
titkára.

Berkes Sándor üdvözölte a 
megjelenteket, majd Györffy 
József mondott beszédet. Be
vezetőjében ismertette száza
dunk nagy háborúinak törté
netét, utána beszámolt a bé
kében elért szocialista építő
munka eredményeiről Hang
súlyozta: —  Noha a Szovjet
unió Vörös Hadserege szét
zúzta a fasizmus bástyáját, a 
hitleri Németországot, s azt 
követően Olaszországból, Por
tugáliából és Spanyolország
ból is száműzték a fasizmust, 
az emberiségnek ez a kóros 
eszméje, ennek ellenére még

ték volna össze. Hallatlan erő
feszítésébe került, amíg síké-* 
rült kötelet kötni a végére, és 
odakiáltott a  többiekhez: húz
zátokl A  fatörzsek lassan a 
vízfolyás irányába fordultak, s 
ekkor egy függőlegesen úszó 
fatörzs közeledett Kudabajev 
felé: „Vigyázz! Ugorj el! V i
gyázz!” Aztán csak azt látták, 
hogy Kudabajev szorosan át
öleli a vastag fatörzset, mintha 
kézitusában ellenségnek szán
ná ezt a halálos ölelést. S öle
li addig, amíg a híd pillérei 
között utat talál a hullámok 
hátán.

A  torlasz szétbomlott, és a 
víz szabadon hömpölygőit to
va. Ezzel is megvolnánk, gon
dolta Kudabajev. A  folyó 
nyugtalankodott még, de a híd
nak most már nem lesz semmi 
baja.

Este a felsorakozott egység 
előtt a parancsnok köszönetét 
mondott Kudabajev őrvezető
nek, és emlékül megajándékoz
ta egy ezüst sínszeggel.

★

A  katonák egyébként jó  hu
morú fiatal emberek. A  BAM 
építésének különböző szaka
szain nem egyszer hallottam a 
különböző alegységeknél ehhez 
hasonló megjegyzést: „Rólunk 
ritkán írnak, inkább a pilóták
ról, a tengerészekről, -a raké
ta sokról. Az persze érdeke
sebb. Hozzánk utazni is elég 
hosszadalmas, hiszen utak sin
csenek — most építjük. Am i
kor meg felépítjük, ismét más 
helyre költözünk, aztán min
den kezdődik e lö lrő l. . . ”

Ebben a tréfás megjegyzés
ben van valami igazság. Így 
aztán, mihelyt visszajöttem a 
BAM-ról, rögtön nekiláttam, 
hogy „kibogozzam” a jegyze
teimet* hogy írjak azokról a 
katonákról, akik a vasútépítő 
alakulatok egyenruhájában a 
transz-szibériai fővonal keleti 
szakaszát építik.

L. Gercsikov 
(APN)

re.
Ezután V. M. Puhacsov 

szovjet költő beszélt a béké
ről, majd elszavalta a magyar 
—szovjet barátságról írt ver
sét. A  költeménynek különö
sen nagy tetszést váltott ki az 
a passzusa, amelyben a szerző 
utalt a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalomban részt ve
vő magyar vörös gárdistákra 
és a Tanács Magyarországra.

(séra)

A  lengyel delegáció tagjai és

Szakszervezetünk május 
8-tól 13-ig három tagú lengyel 
vasutas szakszervezeti küldött
séget látott vendégül. A  dele
gációt Edward Lugowski, a 
lengyel vasutas szakszervezet 
titkára vezette. Tagjai voltak: 
Danuta Kuc, a lengyel vas
utas szakszervezet elnökségé
nek tagja, nőfelelős és Stefan 
Chnursk-i, többszörös újító, a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
gének tagja.

A  program budapesti város
nézéssel kezdődött, vendé
geink megismerkedtek főváro
sunk nevezetességeivel. Láto
gatásuk alkalmával megnéz
ték a BVSC Szőnyi úti sport
telepét is. Ellátogattak egy 
ceglédi termelőszövetkezetbe 
és a szolnoki vasúti csomó
pontra. Találkoztak szakszer
vezeti aktivistáikkal,' akikkel 
elbeszélgettek munkájukról. 
Szolnokon megtekintették a 
M ÁV Kórházat, Balatonfüre- 
den a Szívszanatóriumot, Ba
latonkenesén pedig szakszer
vezetünk gyermeküdülőjét.

Elutazásuk előtt a vendége
ket fogadta Koszorús Ferenc 
főtitkár. A  fogadáson jelen 
voltak a központi vezetőség 
osztályvezetői is.

Edward Lugowski a tapasz
talatcsere jellegű fogadáson 
elmondta, hogy igen fontos 
feladatok hárulnak a lengyel 
vasutasokra. Hiszen a szállí
tás mellett kell elvégezniük a 
vasút modernizálását. A  len
gyel vasutas szakszervezet el
sőrendű feladatának tekinti, 
hogy a szállítási feladatok 
megoldására mozgósítsa a tag
ságot. A  szákszervezet arra 
is nagy súlyt helyez, hogy a 
munkaversenyben és az újí
tómozgalomban rejlő lehetősé
geket jobban kihasználják.

A  magyarorszagJ látogatás 
tapasztalatairól Edward Lu
gowski a következőket mond
ta:

— Vendéglátóink szívélyes 
és baráti fogadtatása, mely
ben látogatásunk során része
sültünk, lehetővé tette, hogy 
betekintsünk a magyar vas
utas-szakszervezet és a vas

a tolmács (balról a második)
(Laczkó Ildikó felvétele)

utasok munkájába. Szifonunk
ra meglepő az a dinamikus 
fejlődés, melyet mindenütt ta
pasztaltunk. Nekem azért is 
szembetűnő ez, mert már 
többször jártam Magyarorszá
gon.

—  Ebből a látogatásból so
kat tanultunk — folytatta. — 
Követendő példának tartjuk a 
bizalmiak jog - és hatásköré
nek kiszélesítését és a szak- 
szervezeti aktivisták szerve
zett továbbképzését: E tekin
tetben különösen hasznos ta
pasztalatokat szereztünk ma
gyar barátainktól.

—  M i is szeretnénk elérni 
hogy nálunk is mielőbb beve
zetésre kerüljön a hároméves 
gyermekgondozási segély — 
kapcsolódott a beszélgetésbe 
Danuta Kuc. —  Lengyelor
szágban jelenleg csak négy és 
fél hónapos szülési segélyben 
részesülnek az édesanyák. 
Ezenkívül különös gonddal 
figyeljük és segítjük a gyer
meküket egyedül nevelő édes
anyákat, munkájukban és ta
nulásukban egyaránt.

Arra a kérdésre: hogyan
látja a két szakszervezet kap
csolatát, Edward Lugowski a 
következőket mondotta:

— A  magyar és lengyel vas
utasok kapcsolata az utóbbi 
években sokat fejlődött. Azt

Május 5-én ünnepelte 100. 
születésnapját a Törökszent- 
t liklóson élő özv. Boda Antal-  
né, akinek férje a pályafenn
tartási főnökség vonalőre vo lt 
Az állomás szakszervezeti bi
zottsága, a nyugdíjas csoport
tal együtt ünnepséget rende
zett tiszteletére a vasutasok 
művelődési házában.

A  71-es számú Petőfi Sándor 
úttörőcsapat kedves műsora 
után Kiss Imre szb-titkár, a 
debreceni területi bizottság 
nevében pedig Szilágyi Dezső 
köszöntötte Boda Antalnét, aki 
ma is jó  egészségnek örvend.

szeretnénk, ha delegációink a 
jövőben még jobban elősegí
tenék a termelő munka fe j
lesztését, a jó  tapasztalatok 
elterjesztését. Gondolok pél
dául egy olyan találkozóra, 
ahol kiváló újítók cserélhet
nének véleményt Ez a mos
tani látogatás is tovább erősí
tette barátságunkat. Mi na
gyon sok olyan tapasztalatot 
szereztünk, amiről feltétlenül 
beszámolunk majd az elnök
ségnek.

Még él sem utaztak lengyel 
barátaink, amikor szakszerve
tünk központjába újabb dele
gációt fogadtak. Május 12-én 
érkezett hazánkba a  japán

küldöttsége: Yoshio Okano, a 
Japán Vasutas Szakszervezet 
pénzügyi osztályának vezetője 
és Tomita Kim ito, az Állami 
Vasutak Szakszervezete terü
leti bizottságának titkára. A  
vendégeket Koszorús Ferenc 
főtitkár üdvözölte.

A  Japán vendégek rövid 
ittlétük alatt ellátogattak a 
vasutas-szakszervezet buda
pesti területi bizottságára, ahol 
dr. Szabó Miklós, a területi 
bizottság titkára, és dr. Fehér 
István vasútigazgató-helyettes 
tájékoztatta őket munkájuk
ró l Ezután megtekintették a 
Déli pályaudvart, majd a 
BVSC Szőnyi úti sporttelepét. 
Gyönyörködhettek a Dunaka
nyar és a Balaton szépségében.

Yoshio Okano osztályvezető 
elmondotta, hogy Japánban a 
vasutas-szakszervezet április 
26-án és 27-én 48 órás sztráj
kot hirdetett a magasabb 
munkabérekért. Ez az idei ta
vaszi hadjárat azonban nem 
já r t  sikerrel^ „hiszen az árak 
ebben az évben 6,4 százalék
kal emelkedtek. A  sztrájk ha
tására azonban csak 5,4 szá
zalékkal emelték a béreket, ez 
pedig kevésnek bizonyult az 
áremeléshez viszonyítva. A  
vendégeink azt is elmondták, 
hogy örömmel látták és ta
pasztalták, hazánkban a mun
kások helyzete mennyivel 
jobb, mint hazájukban. Látták 
azt, hogy a szocialista társa
dalom milyen erőfeszítéseket 
tesz az emberekért, s az em
berek tiszteletben tartásáért

Sz. M.

A  család tagjain kívül megje
lentek az eseményen a városi 
tanács, a Hazafias Népfront, a 
Vöröskereszt és a nőbizottság 
képviselői is. A z ünnepeltet 
virágkosárral és száz gyertyá
val díszített tortával ajándé
kozták meg.

Boda Antalné 32 éve özvegy, 
négy gyermeke, hét unokája és 
w o lc  dédunokája van. Otthon 
még egyedül végzi a házimun
kát, és ő ápolja három éve be
teg leányát is. A  tiszteletére 
rendezett ünnepségért megha
tott szavakkal mondott köszö
netét a rendezőknek.

’'  b e f e j e z ő d ö t t  a z  o k t a t á s i  é v  

Kitűnő bizonyítvány
A  hatvan—salgótarjáni pályafenntartási főnökség 

tíz szolgálati helyén sikeresen befejeződött a szakszer
vezeti politikai oktatás. Két szemináriumon — a világ- 
politika és a munkahelyi élet időszerű kérdéséi tanfo
lyamon —  204 dolgozó vett részt. Többségük már kife
jezte kívánságát, hogy az 1978/79-es oktatási évben ha
sonló formában szeretne bekapcsolódni a politikai kép
zésbe.

Az oktatási év sikere a körültekintő szervezésnek, a 
propagandisták jó  felkészítésének és lelkiismeretes 
munkájának, nem utolsósorban a területi bizottság út
mutatásának köszönhető. S természetesen annak, hogy 
megnőtt a dolgozók érdeklődése, tájékozódási igénye a 
politikai kérdések iránt. Az előző évekhez képest emel
kedett a hozzászólók aránya és csaknem teljesen meg
szűnt az indokolatlan hiányzás. A  hallgatók úgy intéz
ték magánügyeiket, hogy a szemináriumon mindig a 
kitűzött időben megjelenhessenek.

Ez pedig igen lényeges előrehaladás, amiért mind
annyian kitűnő bizonyítvánnyal felérő nyilvános élisme-, 
rést érdemelnek.

Békenagygyűlés
Rákosrendezőn

„Tettekkel szocialista ha- mindig csaknem 60 országban 
zárikért, a békéért!” E jel- fel-felüti a fejét. Ma nincs 
mondat eszmei, tartalmi mon- ugyan világégés, de minden 
danivalójáft követte az a béke- békeszerető embert nyugtala

nít, hogy naponta egymilliárd 
dollárt költenek fegyverkezés-

A  japán vendégek szakszervezetünk központjában
(Skoda László felvétele)

Ajándéktorta 
száz gyertyával
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Zalai vasutas sportvezetők 
a súlyemelő-utánpótlásért

A  Zalaegerszegi Vasutas SE 
(súlyemelő szakosztálya együtt
működési szerződést kötött a 
Ganz Ábrahám Szakközépis
kolával. A z  együttműködés lé
nyege, hogy az egyesület se
gíti az Iskola tevékenységét. 
A z  iskola pedig helyiséget 
biztosított a  súlyemelőknek, 
ahol az egyesület edzője szak
mai tanácsokat ad az érdeklő
dőknek. A  kezdeményezés 
nem várt sikerrel járt. A  szak- 
középiskola 450 tanulója közül 
mintegy 350 rendszeresen vé
gez erősítő gyakorlatokat.

M a már a testnevelési órá
kon a csoportos foglalkoztatás 
keretén belül súlyemelésre is 
van lehetőség. A  testnevelő 
tanárok szerint a tanulók leg
alább úgy szeretik a súlyeme
lést, m int a különböző labda
játékokat. Nem véletlen, hogy 
az iskola tanulói valamennyi 
sportágban kiemelkedő ered
ményeket értek el a megyei 
sportversenyeken.

Zala megyében 1965-ben a 
Zalaegerszegi Vasutas SE ho

nosította meg a súlyemelést. 
NB II-ben szereplő csapatát, 
s* 3 osztállyal működő sport
ági sportiskoláját 1973-ban 
vette át a város reprezentáns 
egyesülete, a ZTE, olyan e l
gondolással, hogy nagyobb 
anyagi érőforrások biztosítá
sával még eredményesebbé 
teszik a súlyemelést.

Jelenleg, mint kis egyesü
let, a súlyemelő utánpótlás 
nevelését vállalták. A  megyei 
súlyemelő szövetség elnöke, 
Kiss Róbert, a  ZVSE elnöke, 
a zalaegerszegi vontatási fő
nökség vezetője. A  városi szö
vetség elnöke pedig Fodor 
Gyula, ZVSE elnökhelyettese, 
a szertár vezetője. A  szakosz
tály edzői teendőit Vörös Z o l
tán tanár végzi, aká I. osztályú 
versenyzője volt a Szombat- 
helyi Haladás VSE-nek. 
Egyébként ő a szövetség fő
titkára. A  ZTE egyik függet
lenített edzője Táncsics 
László, szintén vasutas volt, a 
a vontatási főnökségen dol
gozott, mint motorszerelő.

M H SZ-é le t a M ÁVTI-ban
A  M Á V  Tervezőintézet lö

vészklubjának a közelmúlt
ban megtartott közgyűlésén 
eredményes munkáról számol
tak be a vezetők.

A  klub tagjai a kerületi 
H K L- és OH V-versenyeken 
csapatban második helyezést 
értek el, az egyéni számokban 
pedig 8 dobogós helyet szerez
tek. A  női lövészcsapat má
sodszor nyerte el a Vasutas 
Kupát. Egyéniben is megsze
rezték az első helyet. A  klub 
tagjai közül hárman részt 
vesznek a kerületi társadalmi 
lövész- és tömegsport-bizott
ság munkájában. Bizonyíték

erre egy kormánykitüntetés, 
egy-egy K ivá ló  MHSZ-mun- 
káért kitüntető jelvény arany 
és ezüst fokozata, valamint 
egy főtitkári Dicsérő oklevél, 
továbbá négy budapesti titká
ri dicsérő oklevél.

A  közgyűlésen az élenjáró 
klubtagoknak jutalmat adtak 
át. Loór Gyulát, a lövészklub 
titkárát a 15 évi munkáért 
Honvédelmi Érdeméremmel. 
Tóth Tibort az MHSZ Kiváló 
munkáért arany fokozattal 
tüntették ki, Szabó Ildikót p -- 
dig az MHSZ főtitkára része
sítette dicséretben.

Novotny Zo lién  sportriporter 
a Landler Szodallsta Brigádklubban

A  s z e g e d ie k  n y e rté k
a M áju s 1. K u p á t

A  kelenföldi pályán

A  vasútigazgatóságok dől- valy a debreceniek, illetve a 
gozói szinte naponta tartanak budapestiek kezdték el. Az 
telefonkapcsolatot egymás- idei bajnokságra a pécsieken 
sál. Ám  a személyes találko- * ^ 4  már , valamennyi köz
zásokra már ritkábban kerül panti szolgálat sportköre be

nevezett
a fe l is m e r j adta az A  in t ő r e  április 29-én 

ötletet néhány sportolni sze- került sor a Vasútépítők ké
rető vasutasnak, hogy a  szol- íenföldi pályáján, ahol a sze- 
gálati kapcsolatok ilyetén va- gediek együttese nyerte el a 
ló ápolása érdekében rendez- vasutas-szakszervezet terüle- 
zenek kispályás labdarúgó- ti bizottsága által adományo- 
bajnokságot az igazgatóság! zott „ Május 1. Kupát”. 
sportkörök között. A  sort ta- (S)

Szabad időben:

Kézimunkázó lányok, asszonyok
A  Hazafias Népfront kezde

ményezéséhez csatlakozva 
Bánrévén kézimunka-tan fo 
lyamot szerveztek, melyet Ko
vács Kálmánná, a Hazafias 
Népfront helyi szervezetének 
titkára vezetett. A  szakkör 
munkájában sok vasutas asz- 
szony és lány vett részt.

A  tanfolyam elősegítette a 
részvevők szakmai tudásának 
továbbfejlesztését, ugyanakkor 
a laikusok számára is bete
kintést nyújtott a kézimunká- 
zás fortélyaiba.

A  legszebb alkotásokból 
május 1-én bemutatót ren
deztek. A  szemet gyönyörköd
tető matyó, kalocsai, sárközi 
és ' karádi hímzésformákkal 
díszített díszpárnák, fa liké
pek, asztali garnitúrák és 
egyéb munkáik az érdeklődők 
százait vonzották a kiállítás
ra.

A  sikertől ösztökélve ászaik
kor tagjai ősztől újabb tanfo
lyam beindítását tervezik, ez
zel is hozzájárulva községük
ben a kultúrának népművé
szeti téren, való emeléséhez.

Nyugdíjas pályamunkások találkozója
A  nagykanizsai pályafenn

tartási főnökség gazdasági és 
társadalmi szervezeteinek ve
zetői a közelmúltban nyugdí- 
jastalélkozót szerveztek, a 
vasutasok Kodály Zoltán Mű
velődési Házában. A  több 
mint kétszáz nyugdíjas négy 
megye területéről érkezett az 
ünnepségre.

Elsőként Torma Ignác pft- 
főnök üdvözölte a megjelen
teket, majd rövid tájékoztatót

tartott a főnökség eddigi ered
ményeiről és feladatairól. Ezt 
követően Hálmay Árpád, a 
területi bizottság titkára mél
tatta a jelenlevők vasutas
múltját, helytállását.

A  bensőséges ünnepségen 
a nagyrécsei kultúrcsoport 
adott ünnepi műsort. Utána a 
nyugdíjasok kötetlen beszél
getés formájában elevenítették 
fel a munkásévek emlékezetes 
eseményeit, élményeit.

A  vendég és a brigádtagok

A  Landler Szocialista Bri
gádklub vezetősége évről év
re úgy igyekszik összeállítani 
programját, hogy az egyrészt 
találkozzon a klubtagok ér
deklődésével, másrészt kap
csolódjon az aktuális esemé
nyekhez. Legutóbb, a Magyar 
Rádió sportriporterét, Novot
ny Zoltán  hívták meg, s a kö
zelgő labdarúgó VB-ről, vala
mint a moszkvai olimpia elő
készületeivel kapcsolatban tet
ték fe l neki kérdéseket.

Miskolcon, a Lillafüredi Á l
lami Erdei Vasutak kezelésé-1 
ben levő kisvasút Miskolc 
Győri' kapu— Garadna közötti 
szakaszát úttörővasúttá alakí
tották át. A z  ünnepélyes át
adásra 1978. május 1-én ke
rült sor. A z  úttörővasútat dr. 
Pásztor Pál, a miskolci igaz
gatóság vezetője adta át Cser
mely Lászlónak, a Borsodi 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság vezérigazgatójának.

A  kisvasút úttörővasútként. 
egyelőre csak szombaton és 
vasárnap üzemel. A  terv sze
rint körülbelül 200 úttörő ki
képzését végzi a K ISZ MÁV 
Miskolci bizottsága. A  tan
anyagot Ambrus Vince állítot
ta össze az úttörőknek.

A z úttörők jegyvizsgálói, 
váltókezelői és forgalmi szol
gálattevői tevékenység ellátá
sára kapnak kiképzést. A  si
keres vizsgát tett 30 úttörő

A  házigazda szerepét a 
mozdonyosztály Czabán Samu 
szocialista brigádjának veze
tője, Ludányi Béla töltötte be. 
Ö kérte fe l Novotny Zoltánt, 
hogy vállalja el a tiszteletbeli 
brigádtagságot, melynek az is
mert sportriporter örömmel 
tett eleget. Egyben ígéretet 
tett arra, hogy majd egy kom
munista műszakon részt vesz 
a brigád munkájában.

bebizonyította, hogy lelkese
déssel, szorgalommal alkal
massá váltak mindhárom te
vékenység ellátására. A z  úttö
rővasút vonalán levő állomá
sok felügyeletét Miskolc vá
ros nagyüzemi KlSZ-bizottsá- 
gai vállalták, közöttük a DI- 
GÉP, a Lenin Kohászati Mű
vek, a Posta KISZ-bizottságai.

A  szerkesztőség üzeni
Boldizsár Gyula, Békéscsaba; 

Tóth István, Nógrádkövesd; Murá
nyi Tibor. Bánrévé: Pintér Lajos, 
Vácrátot; Rapi József, Szűcs Fe
renc, Hatvan; Popp Pálné, Domb
óvár; Szepesi Józsefné, Várfalvi 
Gyula, Nagykanizsa; Benkőne 
Lászka Ildikó, Kisvárdal János, Pál 
István, Sepsl Gyula, Miskolc; le
veleiket lapunk anyagához fel
használjuk.

Havasi Ferenc, Murakeresztúr: 
levelét illetékes helyre továbbítot
tuk.

L a k  i s c s c r e
Elcserélném Budapest XV., Lenin 

út 16/b. sz. alatt levő H. emeleti, 
két szoba, étkezős, beépített kony- 
hás, előszobás, loggiás lakásomat 
megegyezéssel két szoba-konyhás 
budapesti lakásokra. Érdeklődni.: 
Doma László 11—58 vagy Doma 
Lászlóné 84—72 telefonon.

Elcserélném Budapest X., Kőbá
nyai u. 18. sz. alatt levő egy szoba 
Összkomfortos lakásomat nagyobb
ra. Érdeklődni: Szukk Ferenc, 18 
—39 számú telefonon.

Elcserélném Budapest, Lehel úti 
másfél szobás, félkomfortos, II. 
emeleti, korszerű fűtésű, olcsó, bé
rű lakásomat kettő és fél, vagy 
háromszobásra, megegyezéssel. Ér
deklődni telefonon; napközben 173 
—314, este 491—146.

Elcserélném budapesti, m . ke
rületben levő I. emeleti háromszo
bás, komfor'.os, modern, tapétás, 
beépített konyhás, bekerített ker
tes lakásomat egy és fél szobás ta
nácsira a IIL, vagy a XI. kerület
ben, térítésmentésen. Érdeklődni 
lehet hétfőtől péntekig 18—2 1 óráig 
a 688—785 telefonon.

Elcserélném szoba, konyha, kom
fortos, két mellékhelyiségből álló 
kertes lakásomat két és fél vagy 
háromszobás kertes, napfényes 
földszinti vagy I. emeletire, meg
egyezéssel. Érdeklődni telefonon 17 
órától 21 óráig a 344-̂ -800.

Elcserélném szoba, konyhás 
(konyhából leválasztott fürdőszo
ba, előszoba), budapesti vm . kerü
letben levő IV. emeleti. Udvari, lif
tes, 30 négyzetméteres, 55,— Ft bé
rű tanácsi lakásomat kétszobás 
komfortra, megegyezéssel. Érdek
lődni: a 18—42 telefonon.

Elcserélném Budapest, VH. kerü
letben levő udvart, magasföldszinti 
1 szoba, konyha, W. C. és élés
kamrás tanácsi lakásomat hasonló 
vasúti lakásra Celldömöikön, vagy 
Nagykanizsán. Érdeklődni lehet: 
hétfőtől péntekig 8 órától 15 órá
ig a 17—41 telefonon.

Eladnám: Rákoscsaba. ÜJtelep 
út 34. sz. alatt levő 158 négyszög- 
öles építési telket, garázzsal. Ér
deklődni munkaidőben a 134—000/ 
102 telefonon: Suskóné.

— Író-olvasó találkozó. Mis- 
kolc-Tiszai pályaudvaron író
olvasó találkozót rendeztek. A  
területi bizottság nőbizottságá- 
naik a meghívására Berkes! 
András író látogatott Miskolc
ra, ahol a vasutasok Vörös
marty művelődési házában ta
lálkozott az olvasókkal.

— Brigádvezetők fóruma. 
Miskolc-Tiszaá pályaudvaron 
száz szocialista brigádvezető 
részvételével fórumot rendez
tek „Mindennapi belpolitikánk 
a rádióban’' címmel. A z  elő
adást Holakovszká István, a 
Magyar Rádió belpolitikai ro
vatának a vezetője tartotta, 
majd válaszolt a brigádvezetők 
kérdéseire.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visí Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI.. Benczúr utca 4L 

Telefon városi: 229-872 • 
üzemi: 19-71 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi út 54.

Telefon: 224-819 
Felelős kiadó: dr Sutb Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszám laszá műnk:

MNB 215 -  11 859 
78—2037. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

Úitörővasút Miskolcon

Magyar-angol közlekedési tárgyalások
Május 3. és 6. között hivatalos látogatáson járt Budapej 

tón Peter E. Lazarus brit közlekedési miniszterhelyettes Táj 
gyalusokat folytatott Földvári László közlekedés- és postaüd 
miniszterhelyettessel, G iltner Andorral, a fővárosi tanács el
nökhelyettesévei és Szűcs Zoltánnal, a M Á V  vezén gazgatójáj 
val a kétoldalú közlekedési kapcsolatok helyzetéről, a szál* 
lítási, az útépítési- és fenntartási műszáki-tudományos együtt 
működésről.

A  brit közlekedési miniszterhelyettes megtekintett töM 
közaékedési létesítményt, a többi között a budapesti metrói 
és a Déli pályaudvart. A. vendéglet fogadta Pulla i Árpád kö# 
lékdés- és postaügyi miniszter is.

—  Vetélkedő. „Bizalmiak: a 
dolgozókért”  címmel szellemi 
vetélkedőt rendezett a  máté
szalkai csomópont szakszerve
zeti bizottsága. A  bizalmiak 
három fordulóban mérték 
össze tudásukat. A  legjobba
kat a szakszervezeti bizottság 
jutalomba részesítette.

—  Látogatók az otthonban. 
A  Fatelítő Üzem dombóvári 
telepe Vöröskeresztes szerveze
tének vezetősége a  közelmúlt
ban meglátogatta a helyi szo
ciális otthon lakóit, akik kö
zött több vasutas is él, és 
ajándékkal kedveskedtek az 
öregeknek. A  látogatók elha
tározták, hogy a jövőben tár
sadalmi munkában segítik az 
otthon karbantartását, szépíté
sét.

—  Kiállítás. A  közelmúltban 
nyílt meg Nagykanizsán, a 
vasutasak Kodály Zoltán Mű
velődési Házában Rédey István 
amatőr festőművész kiállítása. 
Grafikai művei és olaj kompo
zíciói között a vasúti munká
val kapcsolatos művek is sze
repelnek.

— Kommunista műszak. A
ferencvárosi pft. főnökségen a 
közelmúltban két kommunista 
műszakot szerveztek, amelyen 
263-an összesen 1680 órát dol
goztak. Budafok-Hár os állo
máson végeztek talpfa- és sín
cserét. A  társadalmi munká
ért járó bért a V lT-alapra fi
zették be.

—  Cjítók sikere. A  miskolci 
járműjavító szocialista .brigád
ja i az elmúlt évben több mint 
kétszáz újítási javaslatot dol
goztak ki. A  Borsod megyei 
középüzemek részére indított 
újítási versenyben a járműja
vító a harmadik lett.

—  Küldött közgyűlés. A  Ma
gyar Államvasúti Alkalmazot
tak Első Biztosító és Segély
egyesülete június 4-én 11 óra
kor tartja 104. küldöttközgyű
lését a Keleti pályaudvar kul
túrtermében.

—  Együttműködés. A  szói 
bathelyi járm űjavító üzc
több éve együttműködik a S 
varia szakközépiskolával. K 
lönösen a  szakmunkásai 
pótlás nevelése terén értek-] 
jó  eredményt. A z  öszöndijí 
tanulók több alkalom mal-*9 
tek részt üzemlátogatáson. Á; 
rilisban a szakközépiskö
KISZ-titkárait fogadták J 
üzem vezetői. Előadás kerel 
ben ismerhették meg az üze 
szervezeti felépítését, murifcj 
ját. Keszthelyen az üzem üdla 
tőjében szakmai továbbképz 
sen vettek részt.

F E L V É T E L
A Dolgozók Bánki Donit Gé

pészeti Szakközépiskolája az 
1978/79. tanévre, esti és le
velező tagozaton —, az alábbi 
továbbtanulási lehetőségekei 
biztosítja a hallgatók számára:

a) 4 éves szakközépiskoli 
(végzettség: középfokú gépé 
S7,eti szakképesítés),

b) érettségizettek 2 éves ki
egészítő képzése,

c) szakmunkások 3 éves szal  ̂
középiskolája.

Részletes felvilágosítás: Bu
dapest XIII. Vád öt 107. sí 
n. 70., hétfő, szerda, péntek 14- 
17 óra között.

Pol-beat est. A  nagykanizs 
Kodály Zoltán művelődé 
házban —  a  szolidaritási t[ 
keretében —  sikeres pol-be 
estet tartottak. A  zalaegersz- 
gi Kelemen testvérek mozga 
mi dalokat és forradalm id  
dulókat játszottak. A z  előadj 
bevételét a  VIT-aLapra fizd 
ték be.

—  Névadó ünnepség. I  
re ne vár os állomás szakszeryj 
zeti bizottsága és KlSZ-alaj 
szervezete a csomópont műve 
lődési házában névadó ünnep 
séget rendezett Kiss II. Győri 
kocsirendező, Gál Györgyn 
ügyintéző és Rusznák Laj< 
kocsirendező gyermekei részi 
re. A z  ünnepeiteket játékfe 
és vásárlási utalvánnyal aján 
dékozták meg.

FEL V E SZ Ü N K ! j 
K IK É P E Z Ü N K ! j

K MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati fónöHségeire:
NŐKET -  FÉRFIAKAT, 1 
LÁNYOKAT -  FIÚKAT, J

iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, sorozó, 
vágányfékkezelő, kocsifeliró, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, féklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelö, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: festőket, mázolókat, ácsokat,
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, pályomunkásokot,
betanított és segédmunkásokat,
állomási és kocsitakaritókaL
KŐTELEZŐ MUNKAIDŐ
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
-  egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ERDEKES MUNKAKOROKI

JELENTKEZES, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVETED IRODÁN.
Budapest Keleti pu (Cinkotai kapu) 
TELEFON: 145-010
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A celldömölki kötőtelep

VEZETŐI ÉRTEKEZLETEN VITATTAK MEG:

Hagyománnyá vált már, 
hogy a MÁV Vezérigazgatóság 
építési és pályafenntartási 
szakosztálya évente egy al
kalommal országos értekezle
ten tárgyalja meg a legfon
tosabb feladatokat. Az Idei 
értekezletet május 9—10-én 
tartották meg Zánkán, a  vas- 
útigazgatóságok I. osztálya 
vezetőinek, az építési főnök
ségek igazgatóinak, a pálya-' 
fenntartási főnökök, az épület- 
és hídfenntartó főnökségek 
vezetőinek részvételével,

A tanácskozást, amelyen a 
szakszolgálat munkásellátási 
és munkásszállítási problé
máit, továbbá a tervszerű pá
lyafenntartási munkáltatás új
bóli szabályozásának kérdéseit 
vitatták meg, dr. Telek János 
szakosztályvezető nyitotta 
meg. Hangsúlyozta, hogy a 
tanácskozás időszerűségét, je
lentőségét a pályafenntartási 
szolgálatnál eddig végrehajtott 
és rövidesen befejeződő szer
vezeti korszerűsítés, a főpá
lyamesteri szakaszok profil- 
tisztítása indokolja. Emlékez
tetett rá, hogy a munkásellá- 
tás és szállítás ügyét első íz
ben 1976-ban tárgyalta az 
országos értekezlet. Az- azóta 
végrehajtott intézkedések nyo
méit Színvonalasabbá vált az 
éóftést v é s , pályafenntartási 
dolgozók ntunkába, onnan a 
VtkóhéVyre való 'közúti szálli- 
fása, s egyre főbb nytlt vona
lon dolgozó pályám,unkás ré
szesül napi egyszeri meleg ét- 
keztetésben.

Amit a tervekből 
már megvalósítottak

Az értekezletnek ezekről* a 
kérdésekről szóló írásos anya
gát valamennyi meghívott 
előzetesen megkapta. E sze
rint a 6. szakosztály évente 
180—240 millió forintot bocsát 
rendelkezésre a nehéz fizikai 
munkát könnyítő gépek be
szerzésére, a közúti, vasúti, 
személy- és szerszámszállítás
ra alkalmas jármüvek beszer
zésére, gyártására. A már ko
rábban is meglevő és az utób
bi bárom évben beszerzett 
vasúti járművekkel együtte
sen mintegy 1700, a közúti 
járművekkel 4500, összesen 
6200 pályamunkás szállítható. 
További 700-at a Volántól 
bérelt autóbuszokkal szállíta
nak. A munkások szállítási 
Igényét a  saját és bérelt jár
művekkel egyelőre 69 száza
lékban tudják kielégíteni.

A vasútigazgatóságok az 
elmúlt két évben számos in
tézkedést tettek a nyíltvona
lon dolgozók védelmére, pihe
nési, étkezési, tisztálkodási le
hetőségeik biztosítására. Több
fajta telepített és mozgatható

Baráti találkozó
A Győzelem napja és a Ba

rátság hónap alkalmából ha
zánkban tartózkodó 42 tagú 
szovjet komszomol ifjúsági dé- 
legáció ellátogatott a miskolci 
járműjavító üzembe is. Ott az 
üzem társadalmi-gazdasági ve
zetőivel és KISZ-fiataljaival 
együtt baráti találkozón vettek 
részt.

A vendégeket Szabó László, 
az MSZBT tagcsoport ügyve
zető elnöke köszöntötte és 
mondott ünnepi beszédet. A 
vendégek és vendéglátók aján
dékkal kedveskedtek egymás
nak, majd daliái, tánccal fe
jezték be az emlékezetes ta
lálkozót.

létesítményt építettek, illetve 
vásároltak. Jelenleg 31, alapra 
épített faház, 18 konténer-me
legedő; öltözőrmosdó, * 15 alu
míniumból/ készült melegedő, 
39 ■ közúton mozgó lakókocsi
melegedő, 48 tizenkét .szemé
lyes vagy annál nagyobb sá
tor, 43 vasúti fürdőkocsi, 28 
vasúti konyhakocsi, és több 
alumínium kocsiszekrény Öl
töző és melegedő szolgálja a 
pályamű nkások kényelmét.

A  pécsi igazgatóság 
jő példával szolgál

Az időjárás elleni védelem
re, öltözködésre, kézmosás, ét
kezés céljára a legalkalma
sabbnak a  sátrakat tartják. 
Erre a pécsi igazgatóság szol
gál jó példával, mert terüle
tén a sátrakat komfortösítót- 
ták, hordozható asztalokkal, 
székekkel szerelték fel.

A beszámoló szerint 8801 
dolgozó elszállásolására van 
mód. de ezt a lehetőséget 
mindössze 3911-en veszik 
igénybe. A zöld kocsik kihasz
náltsága avültságulk következ
tében rendkívül rossz. Kor
szerűtlenség» miatt. 526 zöld la
kókocsi érett meg a selejte
zése.

A -főnökségek Intézkedései
nek eredményeként az összes 
létszámnak . csaknem *a ne
gyedrésze napi egyszeri meleg 
étkeztetésben részesül. Egy 
részük a MÁV üzemi konvr 
háról. más részük az Utasel
látótól vagy az ÁFÉSZ kony
hákról kapja az ételt.

Az egyes igazgatóságok te
rületén friss ivóvízzel külön
bözőként látják el a dolgozó
kat: néhol 20—25 literes szó
davizes ballont, vagy üveg
gyapottal szigetelt hasonló 
nagyságú edényt, esetleg át
alakított tejeskannát. más he
lyeken még ceglédi kannát 
használnak. Kézmosáshoz több 
helyen csappal ellátott edé
nyekben hordanak vizet, kéz
törléshez papírtörölközőt ad
nak. Könnyebb a  vízellátás 
azokon a  szakaszokon, ahol

a munkásszállító autóbuszodé 
kai ■ kézmósóvízet isvisznek a 
munkahelyekre.

A kecskeméti és a nagyka
nizsai pályafenntartási főnök
ség területén a napi egyszeri 
meleg étellel való étkeztetést, 
a friss ivóvízellátást példásán 
megszervezték. A kecskemé
tiek a  pályamű rakásoknak kéz
mosáshoz törülközőt is adnak; 
Most azon gondolkoznak, ihi** 
ként juttathatnák meleg étéi
hez a vonalgondozókat is. Jő 
irányban halad a  miskolci 
építési főnökség fizikai dol
gozóinak meleg étellel, ivó
vízzel való ellátása. * Tisztál
kodásra konténerfürdőket sze
reztek be, az időjárás elleni 
védőimül pedig házilag készí
tett mozgó melegedőket állí
tottak fel.

A hiányosságokat sem 
hallgatták el

A vitában felszólalók több 
hiányosságra is felhívták a 
figyelmet. Szóvá tették, hogy 
az esőköpenyek és bakancsok 
minősége nem kielégítő. Sok 
helyen nincs megszervezve a 
szerszámok munkahelyre szál
lítása. A közúti munkásszállí
tás gyakran azért akadozik, 
mert nincs elég gépkocsiveze
tő. Többen sürgették a hor
dozható és bárhol, felállítható 
konténer és Mobil |típusú öl
tözők, melegedők beszerzését. 
Mások a közúti járművek vá
sárlásának fokozáséit kérték a 
munkásszállítás, mielőbbi ki
bővítése érdekében.

A tanácskozáson egyéb kér
dések is szóba kerültek. Így 
például a forgalom lebonyo
lítását zavaró ideiglenes lassú 
jelek, vágányzárak, valamint 
a kisgépek kihasználása, a 
váltófűtés problémája és az új 
típusú vágánymérő kiskocsi 
fokozatos elterjesztése a fő
pályamesteri szakaszokon.

Az országos pályafenntartá
si főnöki értekezlet dr. Telek 
János szakosztályvezető zár
szavával ért véget.

(Szász)

Celldömölkön, az építési főnökség kötőtelepén kerülnek bontásra a  régi sínmezők és itt szer 
relik &3SB8 az újakat, A szocialista brigádok munkáját kisgépek segítik, az összeszerelt rér

székét daruk mozgatják (Zelman Ferenc lelv.)

Követésre méltó példa

Főnökségek szocialista szerződése
A szentesi építési főnökség 

központjában dolgozik a Béke 
komplex szocialista brigád. 
Tagj ai: műszakiak, anyaggaz
dálkodási és tervgazdasági 
dolgozók. Kezdeményezésükre 
a békéscsabai építésvezetőség, 
valamint Vésztő állomás és á 
vontatási főnökség szocialista 
szerződést kötött erre az évre. 
A brigádok vállalták a Gyöma 
és Vésztő állomás közötti pá
lya gazdaságosabb korszerűsí
tését munkaidő-megtakarítás
sal. A  forgalom gondosan 
megszervezte a vágányzárakat, 
á  vóntatási főnökség pedig 
időben rendelkezésre bocsátot
ta a mozdonyokat, és csök
kentette a kocsiforduló időt.

A szocialista szerződés egy
ben a jubileumi műnk a ver
seny további folytatását is je
lenti. Csatlakoztak a KMP 
megalakulásának' 60. évfordu
lója és a szocialista brigád- 
mozgalom fennállásának 20. 
éves jubileuma tiszteletére in
dított munkaversenyhez. A Jó 
együttműködés eredményeként 
az első negyedévben kiemel
kedő munkasikerek születtek. 
özedmajor és Dévaványa kö
zött például 6857 méter hosz- 
szú vágányt korszerűsítettek 
a tervezett 2520-szal Szemben. 
A békéscsabai szocialista bri
gádok Orosháza és az Oros
házi-tanyák között három ki
lométer pályát korszerűsített 
tek. A  tervezett munka több 
mint háromszorosát. teljesítet
ték. Segítette az építést a  jól

szervezett ■ előszállítás is. 
26 000 tonna zúzott követ szál
lítottak így a helyszínre.

Áz építési munkát Csordás 
Károly főépítésvezető irányí
tásával tovább folytatják. A 
vasútépítők májusban Békés
csabán tapasztalatcserén lát»* 
táfc vendégül a  vésztői állo
másfőnökség és a vontatási 
főnökség szolgálati vezetőit .és 
brigádvezetőit Gulyás László 
állomásfőnök-helyettes vezeté
sével megjelentek a találkozón 
a forgalom Haladás,, Rákóczi, 
Béke és Egyetértés szocialista

brigádjainak képviselői is. EL* 
küldték megbízottaikat a von
tatási főnökség Che Guevara, 
Barátság, Ságvári és Egyetért 
tés brigádjai.

A tapasztalatcsere során a 
békéscsabai vasútépítők be
mutatták az emberi munkát 
pótló korszerű, nagyteljesítmé
nyű gépeket. A vendégek nagy 
érdeklődéssel kísérték az 54 
kilogrammos kitérőrendszer 
beépítését. A szocialista szer
ződés r keretében a jövőben 
hasonló tapasztalatcseréket 
szerveznék.

REGGEL AZ ÁLLO M ÁSO N

A szombathelyi pályaudvarra reggel hat és hét óra kozott 4—5 ezer utas érkezik a 
személyvonatokkal, A munkába siető emberek gyorsan elhagyják a pályaudvar területét

iZelman Ferenc felvétele)

MÁJUS 25-Etl

D unaújvárosban fe lavatták  
a 2 5 . konténerkezelő  p á lya u d va rt
Dunaújváros állomáson má

jus 25-én átadták az ország 25. 
konténerkezelő pályaudvarát. 
Az átadás alkalmából rende
zett rakodási bemutatón a 
Vasúti Főosztály szakemberéi 
elmondták, hogy a dunaújvá
rosi konténer-pályaudvarral 
befejeződött az országos kon
ténerfogadó hálózatának ki
építése. A körzeti állomások 
most már az ország minden 
helységét bekapcsolják a kon
ténerfuvarozásba.

A szállíttató vállalatoknak 
nagyon előnyös a MÁV kon
ténerfuvarozása, hiszen a há z
tól házig szállított öttonnás 
konténerekkel szállító- és ra
kodókapacitást takaríthatnak 
meg. A gazdaságosságot jól 
mutatja, hogy 1977-ben a kon
ténerek 88 százalékos kihaszr 
náltsággal forogtak, és a.MÁV 
160p konténerkocsijával 90

ezer fuvarral összesen félmil
lió tonna árut szállított. A  du
naújvárosi bemutatón hangsú
lyozták, hogy tökéletesebb gé
pesítéssel és fuvarszervezéssel 
további 35 százalékkal gyorsít
hatnák a konténerfordulót. Er
re az év végéig sor kerül, mert 
valamennyi konténerfogadó 
állomást speciális emelőko
csikkal látják el. Az idén több 
mint 100 ezer konténerfuvar
ra számítanak hazánkban.

1978-ban a nemzetközi kon
ténerfuvarozás is előrelép. Jú
lius 1-től életbe lép a KGST- 
országok közös konténerhasz
nálati egyezménye. Az év má
sodik felétől a  szocialista or
szágokba irányuló, egységesí
tett 20 tonnás nagy konténe
reket Budapest két állomásán, 
valamint Miskolcon, Debrecen
ben. Szegeden és Győrben ad
hatják fel a fuvaroztató válla
latok.

Több kocsit a  ZÖLDÉBT-nek!
Május közepén a gyümölcs 

és zöldáruk folyamatos szállí-! 
-tásóval kapcsolatos felkészü
lésről megbeszélést tartottak a. 
Zöldség-Gyümölcs Értékesítő 
Szövetkezeti Vállalat Nagyvá- 
sártelepi központjában. . A 
megbeszélésen a MÁV keres
kedelmi szolgálatának, a Gön
gyölegellátó Vállalatnak, va-; 
lamimt a megyei ZÖLDÉRT ki- 
rendeltségének a  képviselői 
vettek - részt

A tanácskozáson László Im
re; a ZÖLDÉRT Szállítási osz
tályvezetője számolt be az ele
műit évben végzett munkáról, 
az együttműködés eredményei
re!

Elmondotta, hogy a ZÖLD
ÉRT tavaly 114 ezer kocsit 
igényelt a MÁV-tól. Az idén, 
a. módosult exporttervek alap
ján ennél jóval többre, .mint
egy 140 ezerre lesz szükség. A  
múlt évben bizony sokszor 
előfordult hogy néha kevés, r 
olykor pedig sok kocsit kül

dött a  vasút ;á ZÖLDÉRT-r>ek. 
A vasútnak tervszerűbben kell 
gazdálkodni az erre a célra 
kijelölt vagonokkal és na
gyobb gondót kell fordítani 
azok tisztaságára. Nem szorul 
magyarázatra, hogy milyen 
kár származhat abból, ha pél
dául több száz tonna zöld áru, 
vagy gyümölcs pém kerül idő
ben a , hazai vágy a  külföldi 
piacokra.
» Az értekezleten a folyama
tos zöldség-gyümölcs szállítás 
érdekében több megállapodás 
is született A MÁV képvise
lője például bejelentette, hogy 
a vasút szükség szerint növeli 
az irányvonatok s z á m á t A 
Göngyölegellátó Vállalat pe
dig ládák helyett több zsákot 
bocsát a  szállíttatók rendelke
zésére. Burgonyát, paprikát 
ugyanis nem szükséges fel tét
len' rekeszekben szállítani. Ez
zel á módszerrel kevesebb ko^ 
csira Tesz szükség a göngyöleg 
visszaszállításnál

H ol tart a m unkásszállítással 
az építési és pályafenntartási szolgálat?
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Számvetés félidőben

M i valósult meg a határozatokból?
Mérlegkészítés előtti beszélgetés a vasutas-szakszervezet 

budapesti területi bizottságának vezetőivel

Félidőnél tartunk; két szak- 
szervezeti kongresszus közötti 
időszak derekán. Jó alkalom 
ez arra, hogy felmérjük: a ha
tározatok közül mi valósult 
meg eddig, s mi van még hát
ra a X. kongresszusig? Mind
ezt természetesen nemcsak 
most, az Írógép mellett tesz- 
szük: e  számvetést szervezeti 
rend írja élő. Sor került a bi
zalmiak, a  műhelybizottságok, 
az alapszervezetek beszámo
lóira — most a  területi bi
zottságok következnék, hogy 
összegezzék a  tapasztalatokat, 
s mérleget vonjanak saját 
1. inkájukról is.

Készül az értékelés
E mérlegkészítő munkáról a 

budaoesti területi bizottságon 
dr. Szabó Miklós titkárral és 
Baki Károllyal, a szervezési
é i kádérbizottság vezetőjével 
beszélgetünk, Előrebocsátják: 
érdemben még nehéz megítél
ni, hogy hol tartunk, mennyire 
jutottunk; számukra épp az 
jelenti a következő hetek fel
adatát, hogy az szb-k taggyű
lései, s  az együttes ülések 
alapján helyzetértékelést vé
gezzenek, összesitsék a  gondo
kat-tenni valókat. Ám rögtön 
hozzáteszik — s ez már Önma
gában pozitívum —, hogy a 
taggyűléseken 79 százalékos, 
az együttes üléseken pedig 94 
százalékos részvétel volt.

(Néhány szót a budapesti 
területi bizottságról. Irányítá
sa alá 48 ezer szakszervezeti 
tag tartozik; a 3427 bizalmi 
közül — betegség, vagy egyéb 
indokolt ok miatt — csupán
27 nem számolt be határidő
re. A 255 műhelybizottság
28 $61^ tagot ölel féL Ide kí
vánkozik még: 134 szakszerver 
zeti bizottság szántóit úgy ári 
be, de közülük néhány — át
szervezések miatt — egyben 
meg is szűnt. Ma 111 szb 
működik a  területen.)

— A  kétnapos titkári érte
kezleten elhangzott — mond
ja dr. Szabó Miklós —, hogy 
jó volt a felkészítő munka. Az 
előkészületekre azért volt 
szükség, hogy a középszintű 
beszámoló hűségesen tükrözze 
a  valóságos helyzetet, pontos 
és reális legyen. E munkafá
zisai során a  bizalmiak már
ciusban számoltak be, a mű
helybizottságok április elején, 
majd ugyancsak áprilisban 
az szb-k tartottak éves beszá
molót. Volt egy — nem új, 
de rendkívül lényeges — ve
zérelv: minden beszámolót
tartó funkcionáriust arra szó
lítottunk, hogy vegye élő a 
IX  kongresszus határozatait, 
frissítse föl az ismereteket, s 
ahhoz mérje a mai helyzetet, 
ahhoz igazítsa a tényeket. Azt 
is kértük — 4 de itt a kérel
men a  hangsúly —, hogy aki 
írásos beszámolót készített, 
az egy példányt juttasson él 
nekünk, a mi munkánk meg
könnyítésére.

percnyi késlekedés nélkül sor 
került az első felszólalásra. A 
középszintű beszámoló elkészí
téséhez szükséges témákról 
tárgyaltunk, immár a titkárok 
tapasztalatainak birtokában 
és azt akartuk: akinek mon
dandója van, szólaljon fel. 
Erre végül mégse nyílt mód: 
mindenki szót kért volna, de 
a 34 függetlenített titkár kö
zül csak 15 számára jutott idő. 
Volt, aki negyven percen át 
beszélt; ám ezt nem elma
rasztalóan mondom: érdemi
dolgokról esett szó. Ez volt a 
pont a beszámoló-sorozat vé
gén, ezzel feleződött be annak 
a kozéoszintű beszámolónak 
az előkészítése, amelyet ne
künk, a területi bizottságnak 
keli elkészítenie.

A TB munkabizottságainak 
vezetői május 30-án tartották 
meg ama értekezletet, ame
lyen véglegesen összeállítot
ták a középszintű beszámoló 
témáit. Ily módon vélhatott- 
válhat élővé-elevériné a  terü
leti bizottság beszámolója. E 
módszernek köszönhető, hogy 
most azt tervezik: az eredeti, 
augusztusi időpont helyett 
várhatóan már június köze
pére elkészítik, s ha a szak- 
szervezet titkárságától enge
délyt kapnak rá, június vé- 
gén-július elején meg is tart
ják a középszintű beszámolót. 
Ez az időelőny a központi ve
zetőségnek jelenthet segítsé- 
get-könnyítést (hiszen a buda
pesti a vasutasok legnagyobb 
területi bizottsága).

Őszinte légkörben
— Jóllehet, a  tapasztalatok 

csak a területi tanácskozáson 
kristályosodnak ki és fogai* 
mazódnak " meg véglegesén, 
hallhatóánk-e néhány ' általá
nos érvényű tanulságról?

— Mindenképpen említést 
kíván, hogy valamennyi szin
ten rendkívül nyílt hang
nem — fogalmazhatunk úgy 
is: igen kedvező politikai lég
kör — jellemezte a beszámo
lókat. Általában elismerőleg 
szóltak a szakszervezet tevé
kenységéről, figyelembe véve 
a IX. kongresszus határozatai
nak végrehajtása során elért 
eredményeket. Elégedetten 
nyilatkoztak a szakszervezeti 
és az üzemi demokrácia ki- 
szélesítéséről; elégedettek vol
tak a szakszervezet termelést 
segítő-mozgósító tevékenysé
gével. Okkal, hiszen ez idő 
alatt a  MÁV jó szállítási 
eredményeket ért él, ami pe
dig a budapesti Trasútigazgató- 
ságot illeti: 1977-ben a hat 
igazgatóság közül első lett1

— A szót kérők megemlítet
ték, hogy amikor a  munkaver
senynek kiemelkedő politikai 
tartalma van — mint a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada-

Utódot is nevelt

lom 60. évfordulója volt —, 
akkor a verseny lendülete is 
fokozódik. Utána viszont 
mintha lanyhulna az iram. 
Szorgalmazták, hogy a tavalyi 
lendületet mentsük át 1978-ra 
is, hiszen a  vasút feladatai az 
idén a  tavalyinál is nagyob
bak.

— Maradva a termelést se
gítő munkánál: sok gátló kö
rülményről is szó esett. így a 
rendszerbeli fogyatékosságok
ról. Hangoztatták: a szállítás
nál, kiváltképp a teherforga
lomnál nagyobb szervezettség
re volna szükség. Javasolták, 
hogy né akkor vitassuk meg 
£ éves tervet, amikor a  fel
sőbb szervek már jóváhagy
ták. Akkor már csak a végre
hajtás mikéntjéről beszélhe
tünk. Célszerűbb lenne előze
tesen napirendre tűzni, akkor 
amikor még a döntéshez fi
gyelembe vehetik a szakszer
vezet véleményét is; így ele
jét vehetnék a kapkodásnak, 
az esetenkénti túlterhelésnek, 
s nem írnának elő olyan ten
nivalókat, amelyek elvégzésé
hez a helyi munkakörülmé
nyek nem felelnek meg.

Kritikai észrevételek
— Lényegi kritikai észrevé

tel; rendszertelen a dolgozók 
foglalkoztatása, sok a túlmun
ka, elsősorban a közlekedés
nél. A  tagság sok tartalékot 
lát a munkaidő-alap jobb ki- j 
használásában, megítélésük j 
szerint jóval kevesebb elpo
csékolt perc-óra lehetne, ha 
az Üzem- és munkaszervezés 
hatékonyabb volna. A  lét
számhelyzetnek szintúgy a 
szervezés az elsődleges tarta
léka ! . . .  örvendetes az is, 
hogy a beszámolók nem,,
tak bércerítriküsak. Elismer
ték a vasút bérfellesztő igye
kezetét, a lehetőségeit kihasz
nálását, a  bértömeggazdálko- 
dáshan rejlő lehetőségeket — 
vagyis azt, hogy a vasutasok 
bér- és jövedelem-színvonala 
megfelelt a  népgazdaság elő
irányzatainak. Ám e téren is 
elhangzott kritika: elsősorban 
a MÁV-on belüli aránytalan
ságokkal, azzal a bérfeszült
séggel kavcsolatban, amely a 
műszakpótlék bevezetésével 
állt elő . . .

— Miként summázhatok az 
elmondottak ?

— Úgy érezzük, hogy meg
felelő alapanyaggal rendelke
zünk középszintű beszámoló 
elkészítéséhez. Az — remél
jük — nem egyes emberek, 
hanem a szakszervezeti tag
ság többségének-egészének vé
leményét tartalmazza majd és 
útmutatásul szolgálhat a  X. 
kongresszusig — 1980-ig jrr,
vagyis a  „második félidőre”.

Földes Tamás

BIZALMIAK
VETÉLKEDŐJE

A megnövekedett jog- és ha
táskörrel járó feladatok meg
könnyítésére szervezte meg 
Debrecen állomás szakszerve
zeti bizottsága a Bizalmiak a 
dolgozókért című szellemi ve
télkedőt Megfelelő előkészítés 
után a vetélkedőre 38 szolgá
lati helyről 47 szakszervezeti 
bizalmi nevezett.

Az első hait helyezett — akik 
díjazásban részesültek — a 
következők: Szegedi Imréné, 
Hornyák József, Szabó Lajos, 
Kovács Béla, Papp János és 
Nádasdi Lajosné. Közülük 
hárman, vagyis az I—IIL he
lyezett bejutott a  területi elő
döntőbe.

BÁNRÉVÉÉRT

P arkrendező
vasutasok

Húszezer forint értékű tár
sadalmi munkát végzett Bán
réve állomás 13 tagú, Kasuba 
György vezette 11. Rákóczi Fe
renc szocialista brigádja ja
nuár 12. és április 29. között.

A társadalmi munkaakció a 
Hősök tere parkosítására és a 
hősi emlékmű felújítására Irá
nyult. A felajánlás teljesítésé
vel a brigád kivívta mind a 
lakosság és a tanács, mind a 
községen átutazó közönség el
ismerését. A  megnyesett bok
rok, a* kiültetett virágok, a 
fehér és sárga zúzalékkővel 
felszórt utak, az élénk színű
re festett padok, az emlékmű 
előtti tér betonozása és a vas
kerítés felújítása is a brigád
ba tartozó vasutasok lelkes 
munkáját dicséri.

Murányi Tibor

Játszótér 

a Gyáli úton
Társadalmi munkaakciót 

szerveztek az első igazán ta- 
vaszias szombat délelőttös — 
április ¿22-én — a IX  kerü
leti Gyáli úton levő vasutas
házak lakói, azzal a céllal, 
hogy elkerített játszóteret lé
tesítenek a 15/b. és a 15/c. szá
mú házak övezte területen.

A munka délig tartott, töb
ben azonban — némi megle
petésre — ebéd után folytat
ták a reggel megkezdett tevé
kenységet. Ügy dolgoztak es
tig, mintha sosem akarnák ab
bahagyni.

Azóta elkészült a játszótér, 
s a gyerekek önfeledten építik 
a várakat a homokozóban, 
vagy a rönkök megmászásával 
bizonyítják ügyességüket. A 
felnőttek példája azonban egy 
életreszólóan megmarad emlé
kezetükben.

U. Gy.

Tanácskozás
Balatonkenesén Harminc évig bizalmi volt

A szakszervezeti bizottságok 
beszámolóin jelen volt a te
rületi bizottságnak, a területi 
tanácsnak, vagy szakszerveze
tünk elnökségének egy tagja 
is — ugyancsak a közvetlen 
információ-szerzés érdekében. 
Vagyis a testület tagjainak 
felkészítése ily módon kezdő
dött meg — és ez valameny- 
nyiük számára fölöttébb hasz
nosnak bizonyult. Az előkészí
tés következő lépcsője már 
újszerű volt: az szb-titkárok 
április végi értekezletén kilá
tásba helyezték, hogy a nagy 
szolgálati helyek függetlení
tett titkárai részére május 10-! 
én és 11-én értekezletet tarta
nák Balatonkenesén. Azért 
ott, a tó partján, hogy kívül- 
rekedhessen a külvilág, s va
lamennyien a központi témá
ra koncentrálhassanak.

— Volt idő a felkészülésre, 
s a résztvevők éltek is a lehe
tőséggel. A területi bizottság 
vezetői csupán üdvözölték a 
jelenlévőket, majd szinte

Három évtizedig . élvezte 
munkatársai bizalmát. Mo
solygós arcú, alacsony, szikár 
ember. Sűrű, fekete hajában 
még egyetlen ősz hajszál 
sem árulkodik arról, hogy 36 
éven át rázta a mozdony. Két 
hónapja nyugdíjas.

— Az átállás nem könnyű 
— magyarázza Poór Lajos, a 
szombathelyi vontatási főnök
ség egykori dolgozója. — Sok
szor felébredek éjjel, nézem 
az órát, és húsz másodperc is 
eltelik, mire eszembe jut, hogy 
nekem már nem kell szolgá
latba mennem. Mosolygok 
ezen, de hát mit csináljak? 
Még az utcán is felkapom a 
fejem, ha távolról a dízelmoz
dony kürtjét hallom.

— Hiányzik a munka?
— Igen. Szerencsére leköt

nek az unokák, akikből már 
négy is ugrabugrál körülöt
tem.

— És a munkatársak ?
— Sokáig dolgoztunk együtt,

de azért tegnap is kisétáltam 
az állomásra, hogy összeakad
jak valamelyikkel.

— Úgy tudom, hogy 30 évig 
volt 17 dolgozó szakszerveze
ti bizalmija. Jól végzett mun
káját bizonyítja, hogy május 
elseje alkalmából a Szakszer
vezeti munkáért arany foko
zat kitüntetésben részesítet
ték.

Poór Lajos nyugdíjas mű
szaki felvigyázó — aki segéd
kezelőként teljesített szolgála
tot a dízelmozdonyokon — ne
vetve teszi fel a  következő 
kérdést:

— Tudja, hogy mi az ab
szolút lehetetten?

_  Nálunk a vontatásnál 17 
embernek egyszerre tartani 
valamilyen megbeszélést. Sok
szor a  szabadidőmet kellett 
feláldoznom azért, hogy egy- 
egy témával kapcsolatban — 
munkaverseny, kollektív szer
ződés módosítása, üdülőjegyek

elosztása, stb. — mindenkivel 
szót értsek.

— Ki lett az utóda?
— Egy fiatalember, Jánosi 

János motorvezető, aki eddig 
a helyettesem volt., Vállalta 
ezt a megtisztelő funkciót, 
mert a  szakszervezeti bizal
minak ma már van tekintélye. 
Hallgatnak a szavára. Ezért 
érdemes áldozatot is hozni.

— Három évtizedes szak- 
szervezeti bizalmi múltja so
rán mire volt a legbüszkébb?

— Arra, hogy néhány dol
gozóval sikerült megszerettet
nem a vasutat. Még néhány 
évvel ezelőtt is akadt masi
niszta, aki ha „leragadt” va
lahol, beszólt a főnökségre, 
hogy húzassák be a „fekve” 
maradt mozdonyt; Bent aztán 
kiderült, hogy a hibát maga a 
motorvezető is kijavíthatta 
volna. Ma már a mi vontatá
si főnökségünknél nem fordul 
elő ilyen eset

Dávid József

KITÜNTETETT SZB-TITKAR

Nincs válaszfal 
a reszortok között

— Büszke vagyok a ki
tüntetésemre, mert nem
csak az én munkámat tük
rözi — vallja Egervári 
Lászlőné, a BVKH szak- 
szervezeti bizottságának 
'titkára, aki május 1-én a 
szakszervezeti munkáért 
kitüntetés arany fokozatát 
kapta. ‘

Hosszú, kitartó munka 
előzte meg ezt az elisme
rést, 1950 óta dólgozik a 
vasútnál. Előbb a vasűtpo- 
litikai főosztályon, majd 
1954-től jelenlegi munka
helyén, a BVKH-ban, ahol 
a pénzügyi osztály ügyinté
zője. Mosolyogva emlékszik 
arra a napra, amikor kis
lány korában megkérdezték 
tőle, mi szeretne lenni?

— Személypénztáros a 
MÁV-nái — válaszolta ak
kor. S ezt a  gyermekkori 
vonzalmat tükrözi, hogy 
egész más területről, a 
Földművelésügyi Miniszté
riumból jött a vasúthoz. 
Ezzel tulajdonképp egy 
családi hagyományt őrzött 
meg, hiszen dédapja, Nagy
apja és édesapja is vas
utas v o lt...

1957-ben választották be 
először a szakszervezeti bi
zottságba, majd 12 év múl
va szb-titkár le tt Erre aa 
időre így emlékszik:

— Olyan emberekkel ke
rültem össze, akik megér
tették a mozgalmi munka 
lényegét, és akik soha nem 
hagytak magamra egy-egy 
feladat elvégzésében. A 
szakszervezeti bizottság je
lenleg 13 tagú, s mindenki

szívesen végzi önként vál
lalt társadalmi munkáját.
A reszortfeladatok között 
nálunk nincs válaszfal. 
Mindenki szervez, agitál. 
Ha kell bármelyikünk üdü
lési felelős, vagy káderfe
lelős. esetleg segíti a  tt- | 
munkát stb. Véleményem 
szerint icsak így, közösen, 
egymást támogatva lehet jó 
munkát végezni. Igaz, sok
szor a  fejemhez vágják: | 
„Maximalista vagy, ¡lezse- j 
rebben Kellene!” De véle- | 
ményem szerint az ember
nek mindig fel kell állíta
nia egy mércét, s az nem i 
lehet alacsonyabb a maxi
mumnál.

Kilenc évig népi ülnök 
volt a bíróságon, a  büntető
tanácsban. Ezek az évek 
nem tűntek el nyomtalanul. 
Megmaradt az emberisme- - 
rét, a tapasztalat, s  páro
sult hozzá a bizalom. Kollé
gái gyakran keresik meg 
ügyes-bajos dolgaikkal. Vé
leményt, tanácsot kérnek. 
Szereti az embereket min
den erényükkel és hibájuk
kal együtt És megtesz min- • 
dent érdekükben, ami em- •' 
be-ileg elvárható tőle.

Csöng a telefon.
— Tessék, Egerváriné — 

mondja. A vonal másik vé-, 
gén egv régi kollégája be- , 
szél, éspedig arról, hogy • 
búcsúztatják, mert nyug- ; 
díjba megy. Kéri, látogas- . 
són át az szb-titkár hozzá.

— Jó, megyek — hangzik 
a válasz, s  nem rejti véka 
alá: örül, hogy szives szó
val, szeretettel hívják.

Fazekas Eszter

Vasutas képzőművészek 
a keszthelyi táborban

Szobrászok alkotás közben

A Vasutasok Szakszervezete 
Zeneiskolája és Képzőművé
szeti Köre május 14-től 28-ig 
képzőművészeti tábort rende
zett Keszthelyen, amelyen 
mintegy hatvan vasutas ama
tőr képzőművész vett részt. 
Képzésükről jeles oktatók. 
Kirschmayer Károly szobrász. 
Benedek György festőművész 
tanárok, az iskola vezetői gon
doskodtak.

A tábor szervezéséhez sok 
segítséget nyújtott a szombat- 
helyi járműjavító vezetősége 
és a vasutas szakszervezet. Az 
üzem az üdülőjét bocsátotta a 
tábor rendelkezésére, a szak- 
szervezet pedig a költségeket 
térítette. Az alkotás feltételei 
is ideálisak voltak, hiszen a 
tábor lakóit kellemes környe
zet fogadta. Az amatőr festők 
és szobrászok számára lehető
séget biztosítottak arra, hogy 
felkészüljenek a XXVIII. or
szágos vasutas képzőművészeti

kiállításra, amelyet július 6-á 
Budapesten, a Képzőművésze 
Iskola termeiben nyitnak me

A tábor lakói házi kiállítá 
rendeztek az ott készített aj 
kotásokból. A kiállítást xnej 
tekintette Koszorús Ferenc, 
vasutas szakszervezet főtitki 
ra, Szemők Béla, a Vezérigaa 
gatóság Munkaügyi- és Szx 
ciálpolitikai Szakosztályára 
helyettes vezetője, Augüs* 
János, a szombathelyi terüle 
bizottság titkára és Nagy Lt 
jós, a szombathelyi járműja 
vító igazgatója, szakszervez« 
tünk elnökségének tagja.

A vendégeket Kellner Isi 
ván„ a zeneiskola igazgatói 
Üdvözölte. Elmondta, hogy 
képzőművészeti tábor jó lehe 
tőséget teremtett az amatfl 
r..űvészek tehetségének kibon 
takoztatásában, ugyanakkor i 
tapasztalatcserét is jól szolgál 
ta.

S*. M.
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A szemléleten is változtatni kell

A vasát energiagazdálkodásának távlatai
•

Lapunk április 22-i számá
ban »Az energiatakarékosság 
nemcsak a vontatás feladata** 
címmel beszámoltunk a MÁV 
első, kibővített főenergetikusi 
értekezletéről. Mivel a tudó
sítás rövid terjedelme miatt 
nem térhettünk ki részletesen 
az értekezleten elhangzottak
ra, a szakemberek úgy érez
ték, hogy az energiagazdálko
dással kapcsolatos megállapí
tásaink félreérthetőek.

Az alábbiakban közöljük 
Belesik József MÁV főenerge
tikus pkkét, amely a vasúti 
energiagazdálkodás távlatait 
mutatja be, és hírt ad a szom
bathelyi vasútágazgatóság pél
damutató kezdeményezéséről. 
A cikk az említett tudósítás 
kiegészítéséül is szolgál.

Mindenütt egységesen
A vasút energiagazdálkodá

sa — a felhasználási célok 
figyelembevételével — két jel
legzetes területre: vbntatási és 
egyéb energiagazdálkodásra 
osztható fe l  A MÁV 1977. évi 
összes — hőértékre átszámí
tott — üzemanyag- és ener
giafelhasználásából a vontatá
si mintegy 73 százalékban, az 
egyéb célú fogyasztás pedig 
27 százalékban részesedett. 
Ezek a számok egyértelműen 
mutatják a  vontatási célú 
energiával váló gazdálkodás 
— napjainkban még megha
tározó — jelentőségét.

A népgazdaság vasúttal 
szemben támasztott ‘mennyi
ségi és minőségi követelmé
nyeinek maradéktalán kielégí
tése fokozott energiaigénnyel 
jár. Az energiaszükséglet nö
vekedését csak a felhasználás 
hatékonyságának emelésével 
lehet elkerülni, illetve mérsé
kelni.

A vontatási célú energia- 
gazdálkodást eddig az jelle
mezte, hogy a  gőzvontatás 
részarányának . csökkentése 
tartósan- ellensúlyozta a fo
kozódó energiaigényt. Ez a 

i kiegyenlítő fiatás a ”rkorszerű'- 
sítés előréhaladtávál egyre 

r csökken, s a gőzvontatás tel- 
I jes felszámolásával meg is 
Jlpaűnik. Ezért 1983-tól a von- 
'taiási célú energiafelhasználás 
folyamatos. csökkenését várha
tóan mérsékelt energiaigény- 
%övekedés váltja majd f e l , 
X̂ ’Az egységes vasúti energia- 
gazdálkodás egyik legkénye
sebb feladata a korábbi évek
ben széles körben elterjedt 
helytelen szemlélet megváltoz
tatása, mely szerint a „von
tatási célú eiiergidfelHásziiálás 
az összes vasúti felhasználás 
80—85 százaléka, következés
képpen az energiagazdálkodás 
csaknem kizárólagosan a von
tatási szakszolgálat féladata**. 
Tény, hogy a  vontatási célú 
energiaielh asználás a gépésze- 

; ti szakszolgálatot térbeli.' Ez 
azonban nem jelenti azt, 
hogy á gazdaságos energiafel
használásért egyedül ez a 
sZákszolgálat felelős.

Dinamikus változás

építés gépesítés fokozódó ener
giaigényének következménye.

Nagyobb felelősséggel
Az energiafelhasználás ösz- 

szetételének módosulása meg
követeli az egyéb energiagaz
dálkodás módszereinek fej
lesztését és a változó felada
tokhoz igazodó, célszerű ener
getikus! szervezeti formák ki
alakítását. Ezért a jövő ener
getikust szervezeteiben az ed
digieknél is fokozottabb mér
tékben kell érvényesülnie a 
szakszolgálatok felelősségének 
és a szakszolgálatok közötti 
munkamegosztásnak. Emellett 
a területi gazdálkodó egységek 
vezetőire is növekvő felelős
ség hárul a vasüti energiagaz
dálkodás közoonti feladatai
nak végrehajtása, valamint a 
feladatok ellátásához szüksé
ges személyi és tárgyi felté
telek biztosítása tekintetében.

A vasút évi üzemanyag- és 
energiaköltsége az elmúlt év
ben megközelítette a 2,6 mil
liárd forintot. Ez az összkölt
ségek egyik meghatározó té
nyezője. Az ésszerű, takarékos 
energiagazdálkodás megvaló
sítása a vállalat nyereségét is 
növeli, ez pedig valamennyi
ünk érdeke.

Szombathelyen 
már felismerték

Ezt az alapigazságot a vas- 
út igazgat óságok közül elsőként 
Szombathelyen ismerték fel, 
ahol — a közelmúltban tartott 
főenergetikusi értekezlet nyo
mán — példás gyorsasággal

A bujdapesti igazgatóság me- 
nétkédvezményi csoportja 
egyike azoknak a vasúti hiva
taloknak, amely a legtöbb dol
gozóval tartja a kapcsolatot. 
Az év végén kezdik a zöld, il
letve a bordó színű arcképes 
igazolványok, valamint az ál
landó szolgálati jegyek érvé
nyesítését. Ezután következik 
a félárú igazolványok felújítá
sa (januártól áprilisig), a nyá
ri hónapokban pedfe egymás 
után készítik a külföldre uta
zó vasutasok szabad jegyeit.

A tizenöt tagú csoport 1968- 
ban alakította meg a Béke szo
cialista brigádot. Az igazgató
ságon dolgozó brigádok közül 
az elmúlt évi eredmények 
alapján egyedül a menetked- 
vezahényesek kollektívája kap
ta meg az arany koszorús foko
zatot.

— Brigádunk speciális sze
repet tölt be a vasútnál — 
mondja Hobgth Lászlóné cso
portvezető. — Az idén 280 ezer

tűzték napirendre az energia- 
gazdálkodás helyzetének fe
lülvizsgálatát.

Dr. Horváth Lajos, a vasút- 
igazgatóság vezetőjének kez
deményezésére, a mozgalmi 
szervek képviselőivel kibőví
tett osztályvezetői értekezleten 
hálózati szempontból is nagy 
jelentőségű határozatokat fo
gadott el. Az értekezlet részt
vevői ugyanis célul tűzték ki:

— a vasútigazgatósági ener
getikus! szervezet legcélsze
rűbb formájának kialakítását;

— a szakszolgálatok foko
zott felelősségét tükröző 
anyagi érdekeltségi rendszer 
kidolgozását és idei kísérleti 
bevezetését;

— az energiatakarékos 
szemlélet terjesztése érdeké
ben a vasútigazgatósági osz
tályvezetők előadásában, an
kétok szervezését a végrehaj
tó szolgálat dolgozói részére;

— az energiagazdálkodással 
kapcsolatos hatályos rendele
tek, utasítások, irányelvek 
összegyűjtését és széles körű 
megismertetését;

— a munkaversenyben, a 
szocialista brigád és az újító- 
mozgalom vállalásai közé a 
szolgálati helyeken konkrét 
energiatakarékosságot szolgáló 
feladatok szerepeltetését;

— az energiagazdálkodással 
kapcsolatban hozott határoza
tok végrehajtásának 1979. áp
rilisi értékelését.

A felsorolt határozati pon
tok végrehajtásának személyi 
és anyagi feltételeit — a  vo
natkozó utasításoknak megfe
lelően — a vasútigazgatóság 
vezetője saját hatáskörben 
biztosítja.

fekete arcképes igazolványt ér
vényesítettünk. Ezenkívül fog
lalkoztunk az igazgatóság dol
gozóinak és családtagjainak a 
szabadjegyeivel. Tavaly több 
mint negyvenezer külföldre 
szóló igazolványt adtunk ki. 
Ezek között csoportos utazások 
is szerepeitek. A mi munkánk 
nagy pontosságot igényel. Ha 
néhány ember például időben 
nem tudna elutazni miattunk, 
akkor veszélyben lenne a bri- 
gá 1 jó híre.

— Kollektívánknak nincs 
egyetlen férfi tagja sem — 
folytatja a csoportvezető. — 
Sokan vannak közöttünk csa
ládanyák, kismamák, akik oly
kor a legjobb szándék ellenére 
sem tudnak bejönni dolgozni 
családjuk miatt. Ilyen esetben 
segít a munkában a többi kol
léga. Jelenleg Lőrinczi József- 
né brigádvezetőnek kellett ott
hon maradnia betegség miatt.

(Séra)

Je lszavu k  a pontosság
Arany fokozatot kapott a budapesti igazgatóság 

menetkedvezményi csoportjának Béke brigádja

Húsz beosztásban

Egy napra a fiatalok 
vették át a vezetést

Követésre méltó kezdeményezés a szegedi vontatási főnökségnél

Május 17-e, szerda. A sze
gedi vontatási főnökségre ér
kező látogatót a megszokott 
kép fogadja. A fordítókorong
ra ráfutó vágányokon javítás
ra váró piros és zöld színű 
dízelmozdonyok várakoznak. 
A mozdonyműhely bejáratá
nál pedig gőzösök ontják a 
füstöt. Valahogy mégis más ez 
a nap, mint a többi. A gépek 
körül mintha több fiatal se
rénykedne. Az ok: egy napra 
a fiatalok vették át a vonta- 
tási főnökség munkájának irá
nyítását.

A főnöki irodában Tóth Im
re, a vontatási főnökség ve
zetője és Kiri Ferenc, az I-es 
KISZ-alapszervezet titkára fo
gad, aki egyben a mai nap 
„főnöke” is. Velük beszélge
tünk a  változásról.

A fiúk ráhajtottak
— A fiatalok vezetésbe való 

bevonulásával az volt a cé
lunk, hogy az üzemi demokrá
cia kiszélesítése révén jobban 
betekintést nyerjenek a mun
ka irányításának menetébe, 
megismerjék a vezetés prob
lémáit, s a tapasztalatokat 
további munkájukban felhasz
nálják — tájékoztat Tóth Im
re.

— Hány beosztást érintett a 
csere?

— A főnökség vezetőjétől a 
csoportvezetőkig összesen hú
szat. Négy részlegünkben: az 
üzemeltetési, a fenntartási, az 
általános műszaki és a kocsi
részlegben KISZ-fiatalokat ál
lítottunk be vezető beosztás
ba. Természetesen mindezt 
.gondos előkészítés előzte meg. 
Á'ré&ijés az; úrvezetőknek e l 
igazítási; tartottunk, ahol is
mertettük a várható feladató* 
kát, s kértük segítségüket, 
hogy a munkák összehango
lásával, a munkavédelmi sza
bályok betartásával biztosít
sák a nap sikerét.

S hogy a napi tervet ho
gyan sikerült megvalósítani, 
arról a kora délutáni órákban 
a motorműhelyben győződtünk 
meg.

— Több munkánk akadt, 
mint más napokon — kezdte 
a beszélgetést Simon Mihály 
„művezető”, aki egyébként 
motorszerelő. — Két M40-es 
gép főgépcsoportjának, illet
ve forgóvázának cseréjére veit 
szükség. E mellett egy M62- 
es gép D2-es vizsgálatát is el
végeztük. Ügy érzem, eddig 
nem volt különösebb fenn
akadás. A hozzám beosztott 
40 szerelő lelkiismeretesen 
dolgozott. A fiúk nagyon haj
tottak, hiszen értünk is dol
goztak. Én személy szerint na

gyon sokat tanultam ma, egé
szen másképpen látom a mű
vezető munkáját.

Berta József „részlegvezető” 
jónak értékelte az idős és fia
tal munkások összetartozását. 
Pedig nehéz óráik is voltak, 
hiszen a motor emelése meg
fontolt, figyelnies és körül
tekintő munkát igényelt. En
nek ellenére mindenki tudása 
legjavát adta, nem éreztették 
a fiatal vezetőkkel az egyna
pos szerepcserét. Ami szintén 
Örvendetes, a „leváltott” re
szortvezetők is példamutatóan 
dolgoztak.

Komolyan vették 
a szerepcserét

•— Valóban, a kollektíva el
ismerésre méltóan végezte 
munkáját — egészíti ki az el
hangzottakat Kiri István, a 
motorműhely részlegvezetője. 
—- A tegnapi eligazításon én 
is külön kértem mindenkit, 
hogy vegyük komolyan a sze
repcserét, és segítsük a fiata
lok irányító munkáját. Én 
csupán azt a jogot tartottam 
fenn, ha valami rendellenes
ség van, szóljanak, tanácsot 
adok. De erre nem került sor.

Szalma György „vezetőmér
nök” is örömmel nyugtázza a 
munka zavartalanságát. E na
pon a műhely folyamatosan 
végezte munkáját. Arra is 
ügyeltek, hogy a meghibáso
dott gépeket mielőbb vissza
adják a forgalomnak. Az elő
ző éjjel Városföld állomáson 
meghibásodott M62-es gépet a 
műhelybe érkezéstől számított 
két'J $5ran bem  már is uífictk 
Ihd&ottúk HaSohíó gyorsaság
gal intézkedtek a Hódmező
vásárhelyen meghibásodott 
gép javításáról is.

Visszatérve a főnöki irodá
ba, Kiri Ferenctől érdeklőd
tünk: hogyan telt el a napja, 
milyen feladatokkal kellett 
megbirkóznia?

Elmosolyodik, és sorolja, mit 
végzett reggel óta. Fél hétkor 
kezdte a napot a kocsimű
helyben, ahol megbeszélte a 
teendőket. Hét órakor kis el
igazításon vett részt, majd 
negyedórával később ő tar
totta a részlegvezetők, reszor- 
tosók és társadalmi szervek 
vezetői részére az eligazítást. 
Értékelték az előző éjszaka 
eseményét, beszámoltatta a 
reszortosokat, majd utasítást 
adott a soronlevő munka el
végzésére. Nyolc órakor napi 
helyzetjelentést adott az igaz
gatóság IV. osztályának. Nap

közben többször végigjárta a 
műhelyeket, érdeklődött a 
munka menetéről, a problé
mákról. Állandó kapcsolatot 
tartott feletteseivel, illetve á 
főnökség dolgozóival.

— Volt-e valamilyen külö
nös kérés a mai napon, hiszen 
mindenki jó előre tudta, hogy 
ma új főnök lesz?

— Két dolgot említenék. 
Egyik dolgozónk szolgálati 
idejének kezdetét és befejezé
sét szerette volna megváltoz
tatni. Kérését nem teljesítet
tem, mivel a kollektív szer
ződés függelékének szabályo
zásától én sem térhetek el. 
Másik dolgozónknak a fegyel
mi határozatával volt észre
vétele. Tanácsot adtam, ami
be belenyugodott.

A diszpécser jelenti
Beszélgetésünket kopogás 

zavarja meg. Magas, barna 
fiatalember, Kasza János nap
palos diszpécser lép be az aj
tón. Jött a 15 órai eligazítás
ra.

— Jelentem a főnök elv
társnak, hogy a mai napon. . .  
és más sorolja is, mely gép 
helyett kellett gőzöst küldeni.

— Az M62—073 gép mit 
vitt? — kérdezi Kiri.

— A 773-as ceglédire tettük! 
— volt a gyors, határozott vá
lasz. Ezután ismertette az elő- 
jelentést, a személyzeti hely
zetet és a  gépek hollétét.

Figyelem a „főnök” arcát. 
Komoly, megfontolt, s miköz
ben jegyzi az eseményeket; 
elismerően bólogat. Pár pilla
nattal később megszólal:

— Az M62—024-éSfőjavffŰS- 
rá megérkezett-e az Északiba?

Rövid hallgatás után bi-; 
zonytalan a válasz.

Tóth Imre. a vontatási fő
nők, aki eddig csak hallgató
ként vett részt a jelentés adá
sánál, kisegíti helyettesét:

— Sürgősen nézzünk utána, 
és adjunk választ!

Erre nem sokáig kellett vár
ni. Pár perc múlva megtud
juk: a gépet már visszajelen
tették a járműjavítóból.

Közben az óra mutatója fél 
4-re ért. Lei árt a munkaidő, 
ezzel a fiatalok őrségváltása 
Is. Mielőtt leköszönnének, a 
főnök és vezetőmérnöke össze
síti e rendhagyó nao eredmé
nyeit. A mozdonyműhelyben a 
napi futójavítások mellett egy 
hathavi vizsgálatot, a kocsi- 
műhelyben 19 kocsi javítását 
és négy kerékcserét végeztek 
el. Derekasan helytálltak az 
általános műszaki csooort és 
a kocsiműszak dolgozói is.

Tannlságos nap volt
-A szakirodalom és a vasút, 

tudományos kutatási eredmé-r 
n/ei egyértelműen bizonyítják 
a ¿forgalom, a pályafenntartási 
valamint a biztosítóberendezé
si, auyagszerkezelési és más 
Szakszolgálatok fokozott fele
lősségét is a vontatási célú 
energiafelhasználás alakulásá
ban Éppen ez indokolja, hogy 
a ■ vasúton a „vontatáscent
rikus** energiagazdálkodási 
szemlélet átadja a helyét —• a 
valamennyi szakszolgálat kol
lektív energetikai munkáját 
jelentő — „komplex** szemlé
letű energiagazdálkodásnak.

A vasúti energiafelhaszná
lás összetételének az elmúlt 
években tapasztalt dinamikus 
változása már napjainkban is: 
érezteti az egyéb célú ener
giagazdálkodásra gyakorolt 
hatását. Az előrejelzések sze
rint ugyanis az egyéb célú 
üzemanyag- és energiafogyasz
tás részaránya az 1990-es 
évekre a vasúton már elérhe
ti az 50 százalékot.

Az egyéb célú energiarész
arány gyors növekedése egy
részt a vontatás korszerűsíté
sé, másrészt a helyhezkötött 
ipari, közlekedési, szociális- 
és kommunális létesítmények, 
valamint a rakodás és pálya

/ ó á m b á r  nem ritkán 
bátorságelvevő, . de min

denképpen hasznos — előta
nulmány leendő gépkocsiveze
tőknek a rádió hétvégi „Út
közben** adásait hallgatni. 
Gyakorló vezetőknek — ki
váltképp. ha éppen ők maguk 
is útközben vannak — pedig 
iránytűvel felérő útmutató. 
Merre mocorognak a sze
mélyautók lépésben, hói ala
kult ki konvoj, hol koccantak 
egymásnak a féltve őrzött kin
csüket csuhán vasárnap meg
sétáltató úrvezetők, s hogyan 
lehet Budáról a Hortobágy 
érintésével Pestre a leggyor
sabban eljutni?

Mondom, kiváló ez a rádiós 
szolgáltatás, csupán az a — 
jellegéből adódó — hibája, 
hogy csak az autósokat, mo
torosokat segíti. Elképzelem, 
milyen jó lenne hasonló mű
sor a tömegközlekedés, minde
nekelőtt a vasút számára. No, 
persze nem arra gondolok, 
hogy a riporterek olyan javas
lattal rukkoljanak elő a hely
színekről: „Szolnok táján nagy 
a tömörülés a síneken, ezért 
azt tanácsoljuk a Békéscsaba 
felől közelgő 6613-as számú 
vonatnak, hogy útját a továb
biakban Hatvanon keresztül

Vaspályás „ Útközben ”
folytassa Budapest—Keleti pá
lyaudvarra.** Nem, inkább — 
útviszonyok helyett — az utas
viszonyokról kellene hírt ad
ni. Valahogy az alábbi módon: 

Elöljáróban a szokott zenei 
bevezető szignál, majd: „Ri
portereink jelentik szerte az 
országból, a töltések és a via
duktok mellől és az állomá
sokról . . .  Figyelem, itt Kis
kunfélegyháza! A 703-as vonat 
kalauzának és utasainak fi- 
G.felmébe ajánljuk, hogy Ceg
léd felé felszállni készül Sza
lonnaszeletelő Jenő. Közismert 
szokása, hogy mihelyt helyet 
foglal, kibontja elemózsiás 
csomagját, szalonnát, hegyes 
paprikát, fél kiló kenyeret és 
egy 80 éves bugyii bicskát vesz 
elő, majd megszólítja a mel
lette ülők valamelyikét: »Már 
elnézést a zavarásért, de ugye 
hosszú az út, nincs önnél vé
letlenül egy csipetnyi só? .. .« 
A szalonna bőrét az ülés alá, 
a paprika maradványait a cso
magtartóra dobja, és Városföld 
táján horkolni kezd. 703-as. 
figyelem, Félegyháza ezzel bú
csúzik . , .

Szekszárdról jelentkezünk, 
és az 5211-es figyelmébe ajánl
juk, hogy Pusztaszábólcsra 
tart a nyugdíjas Juli néni. 
Óvatosnak kell vele lenni, 
mert unalmában utazik, s ha 
valaki beszédbe elegyedik ve- 
h , menten megtudhatja, hogy 
milyen ruhában volt aznap, 
amikor Sarajevóban kioltották 
F$rdinánd trónörökös életét, 
mit viselt akkor, amikor a 
pusztaszabolcsi filmszínházban 
bemutatták a Halálos tavaszt, 
és volt-e lódenkabátja, amikor 
mindenki lódenkábátban járt. 
Balesetek elkerülése végett 
legcélszerűbb az első, cseve
gést kezdeményező kérdésre 
svédül válaszolni. . .

Balatonakáli—Dörgicse kö
szönti a 1105-ös vonat mit sem 
sejtő férfi utasait. Felszállás
hoz készül Karcsú Lenke, aki 
két hét alatt fél Dörgicsét dör- 
mögésre késztette kihívó pil
lantásainál. A hazafelé igyek
vő férfiaknak fokozott óvatos
ságot ajánlunk: Lenke csupán

pillant, de egyetlen pillanatra 
sem inog meg. Aki tüzes te
kintetétől kellően felhevült, 
kapcsoljon vissza második se
bességre, és fáradjon át a 
bisztrókocsiba. . .

Kunszentmiklós—Tassról 
szólítjuk a 913-as jegykezelő
jét; ma is Kiskunlacháza felé 
igyekszik a potyázó házaspár. 
Módszerük régi, de néha be
válik: a férj is, az asszony is 
más-más kocsiba száll fel, s 
jegyvizsgálatkor átmutatnak a 
másik vagonra: »Az uramnál 
— az oldalbordámnál »— a 
jegy, csak szomszéddal talál
kozott amodáát, tőle kérjék.« 
Ha a kalauz elég jámbor, Lac- 
házára érnek, mire kiderül a 
turpisság.

Nagymaros jelentkezik. A 
211-es vonat utasainak és sze
mélyzetének üzenjük, hogy 
csendesnek ígérkezik a nap, 
nincs csúcsforgalom, ki-ki bé
késen szendereghet az ülésen, 
illetve menetrend szerint vé
gezheti a feladatát...**

Hát valahogy eként, így 
képzelem. Már csak a demok
ratizmus miatt is .. Hogy azok 
se érezzék elárvultnak magu
kat, akiknek — még — nincs 
gépkocsijuk.

F. T.

A különleges nap értékelé
sére pár nappal később került 
sor. A fiatal „vezetők” több 
olyan javaslatot tették, ame
lyeket jól felhasználhatnak a 
mindennapi munkában. Vala
mennyiük véleménye meg
egyezett abban, hogy most sa
ját maguk tapasztalhatták: 
milyen gondokkal, problémák
kal kell navonta megbirkóz
niuk vezetőiknek. Ennék tu-, 
datában a jövőben fokozottab
ban segíthetik munkájukat. ;S, 
talán a munka hevében fel
merülő nézeteltéréseket is 
megelőzhetik. De jó alkalom 
volt ez a nap arra is, hogy az 
idősebb és fiatalabb munká
sokat összekovácsolja, és meg
mutassa, hogy a fiatal vezetőt 
is lehet munkájában támo- 
gatni.

— Érdemes volt ezt a na
pot megtartani, nagyon sokat 
tanultunk. Ha mégegyszer 
lenne ilyen alkalom, sok min
dent másként csinálnánk — 
mondta összegezésül — Kiri 
Ferenc KISZ-titkár.

Valóban, talán máshol. Is 
érdemes lenne megpróbálni a 
„vezetésváltást”, hiszen a sze
gedi kísérlet is mutatja., hasz
nos vállalkozás volt. előbbre 
vitté a közös munkát, a vasút 
munkáját.

Gellért József
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A Csongrád megyei NEB megállapította: Készül a Nyugati tetőszerkezete
A szegedi vasútigazgatóság területén

eredményesen fejlődik az újítómozgalom
A helyi feladattervek elősegítik a dolgozók széles körű bevonását

A népgazdaság előtt álló cél
kitűzések megvalósításához 
nagymértékben hozzájárul az 
újítómozgalomban meglévő 
szellemi és műszaki többlet
kapacitás. A műszaki fejlesz
tés, a termelés és gazdálkodás 
hatékonyságának növelése 
napjainkban kiemelten fontos 
feladat. A műszaki fejlesztés
nek^ a  dolgozók széles réte
gére támaszkodó, egyik lénye
ges tömegbázisa a szocialista 
demokratizmus alapján meg
valósuló új ítómozgálom. amely 
a dolgozók önként vállalt és 
tudatos alkotó tevékenységé
nek szervezett formája. Az 
újítómozgalom eddigi eredmé
nyedben és továbbfejlesztésé
ben jelentős szerepe van a 
szakszervezetnek.

A szervezeti kereteket 
mindenütt biztosítják

Az újítással kapcsolatos te^ 
vékemységet a 38/1974. évi mi
nisztertanácsi rendelet tartal
mazza. A Központi Népi Elle
nőrzési Bizottság áltál orszá
gosan irányított vizsgálatnak 
az volt a  célja, hogy megálla
pítsuk: a rendeletben biztosí
tott lehetőségeket a gazdálko
dó egységek, szervezetek ho
gyan használják ki az újító
mozgalom továbbfejlesztése 
érdekében, milyen intézkedé
seket tettek kiszélesítésére és 
annak érdekében, hogy az újí
tások minél jobban az idősze
rű  vállalati, műszaki és gazda
sági fejlődést szolgálják.

A Csongrád megyei Népi El
lenőrzési Bizottság, a közleke
dési «ágazaton belül a  MÁV 
Szegedi Igazgatóság újítőmoz* 
gazommal kapcsolatos tevé
kenységét vizsgálta. Nagymér
tékben segítette az ellenőrzést 
az, hogy a  vasutas-szakszerve
zet szegedi területi 'bizottsága 
— amellett, hogy állandóan 
figyelemmel kíséri az újító- 
mozgalom helyzetét — 1977 
első félévében az újítási pro
pagandamunkával is foglalko
zott Ugyanakkor a szegedi 
vasútigazgatóság is értékelte, 
és meghatározta a  szolgálati 
helyek és az igazgatósági osz
tályok feladatait

A népi ellenőrök már a vizs
gálat kezdetén tapasztalták, 
hogy az igazgatóság vezetői és 
a területi bizottság az érdek
lődés kőzérvoontjában tartja az 
újítómozgalmat

Nem kis feladatot Jelentett 
számunkra az ellenőrzés, hi
szen az igazgatóság illetékes
ségi területe több megyére ter
jed ki, az elbírálás jogát pe
dig 54 szolgálati hely vezetőié-' 
nek biztosították. Term észete^ 
sen csak néhány főnökséget 
tudtunk megkeresni, és az ott, 
valamint az igazgatóság ez Irá
nyú munkájának tapasztalatai 
alapján azt a  következtetést 
vonhattuk le, hogy az űjító- 
mozgaSom szervezeti kereteit 
biztosították. Ennek eredmé
nyeként az utóbbi három év
ben örvendetes feilődés ta
pasztalható. összeségében az 
újítómozgalom jónak értékel
hető, sót, más területekhez vi
szonyítva — bár az adottságok 
eltérőek — kiemelkedően jő. 
Ezt az átfogó értékelést érde
mes néhány megállapítással és 
számadattal is alátámasztani.

Feladatterveket 
évente készítenek

Az újítási tevékenységet ve
zérigazgatói utasítás szabá
lyozza, melyben helyesen ha
tározták meg az engedélyezési 
hatásköröket A Vasúti Újítási 
Szabályzat, mintegy 5000 pél
dányban, eljutott minden ön
álló elbírálóhoz, újítási ügyin
tézőhöz, számos szocialista bri
gádvezetőhöz, sőt a rendszere
sen újítókhoz is. A meglehető
sen sok szolgálati főnökség ez- 
irányú tevékenységének irá

nyítását az igazgatóság függet
lenített újítási ügyintézője jól 
ellátja.

Az újítómozgalom befolyá
solásának fontos dokumentu
mai az évente kiadott „Újítási 
feladattervek*9. A benne sze
replő 100—120 feladat megha
tározása a  dolgozók előzetes 
bevonásával, javaslataik figye
lembevételével készül. Azok
nál a  szolgálati főnökségeknél, 
ahol a  speciális tevékenység 
szükségessé teszi — a szegedi 
épület- és hídfenntartó főnök
ségnél, a szentesi építési fő
nökségnél — külön újítási fel
adattervet készítenek. A közel 
ezer példányban készülő fel
adatterveket a szogálati főnök
ségeken, arra alkalmas helyen 
kifüggesztik.

A jó szabályzat és az újítá
si feladatterv is elősegítette az 
újítómozgalomban részt vevők 
számának növelését. Míg 1975- 
ben 816 volt a javaslattevők 
száma, 1976-ban már 937, 1977- 
ben pedig 986. Az is Örvende
tes, hogy az újítók egyre na
gyobb hányada a szocialista 
brigádok tagjaiból kerül ki. 
Míg 1975-Ven a brigád tagú jí- 
tók aránya 53, addig 1977-ben 
63 százalék volt

Csökkent az újítások 
átfutásának ideje

Az újítások elbírálásának 
Ideje — kevés kivételtől el
tekintve — megfelelő. Kedve
ző, hogy az elbírálás folyama
tosan történik, nincs megha
tározott időhöz va-gv naphoz 
kötve. A saját hatáskörbe tar
tozó újítási javaslatok, tőbbsé- 
ág„6Q napon belül el hivatásra 
kerül. Az elbírálás általában 
akkor húzódik el, ha ¡különbö
ző hatósági engedélyeket kell 
megszerezni. Míg 1975-ben a 
benyújtástól az elfogadásig 
vagy elutasításig az átfutási 
idő átlagosan 36 nap volt, ez 
11977-ben 32 napra csökkent 
Ugyancsak kedvező a változás 
az elfogadástól a  bevezetésig 
| terjedő időtartamot illetően. 
Amiben az újítások megváló^ 
sírása mégis elhúzódik, annak 
főként anyag-, alkatrész- és 
berendezés-, esetenként a  
szakemberhiány az oka.

Ahol az újítás elutasításra 
kerül, ott az indók legtöbbször 
az. hogy műszakilag nem ki
vitelezhető. illetve utasítások
ba ütközik. Ez leginkább a 
forgalmi szakszolgálatnál ta
pasztalható. '[

A szegedi igazgatóság terü
letén az utóbbi években nem
csak a benyújtott javaslatok, 
hanem az elfogadott és hasz
nosított újítások száma is 
emelkedik. Bár az utóbbi, fő
leg az anyagi-műszaki felté
telek meglétének hiánya miatt, 
kisebb mértékben. A legna
gyobb emelkedés a kimutatha
tó. kalkulált, hasznos ered
ménnyé! jelentkezik. Ez 1977- 
ben — 1975-höz képest — kö
zel hatszorosára növekedett.

A költségvetéshez viszonyí
tott megtakarított összesek 
különösen a  beruházási jelle
gű újításoknál jelentősek. A 
javaslatok megbízhatóságát és 
az elbírálás színvonalát jelzik, 
hogy az előkalkulált eredmény 
döntő többségében már az 
rhSkelfcnláciőnál kimutatható. 
Emelkedtek az újítási dijakért 
kifizetett öszeaek is. A propa
gandamunka kiemelkedően jóé- 
nak mondható. Az újítói an- 
kétokat, tanácskozásokat rend
szeresen megtartják. Ezzel 
e ré b e n  azt tapasztalhattuk, 
hogy a  rendszeresen újítók 
előmenetelénél — beosztás, fi
zetésemelés — nem veszik fi
gyelembe az úHtói tevékenysé
get, kivéve a Kiváló dolgozó ki
tüntetéseket, jutalmazásokat

Az újítók gondjai
Vizsgálatunk több oldalról is 

r  ^közelítette az igazgatóság 
újítási tevékenységét. Több
szörös újítók részvételével cso

portos beszélgetéseket kezde
ményeztünk, ahol őszintén el
mondták gondjaikat is. Érde
mes néhányról említést tenni. 
Elhangzott az a vélemény, 
hogy helyes volna az újítási 
dijakat onnan fizetni, ahol a 
megtakarítás is jelentkezik. 
Gondot jelent számukra a be
ruházási jellegű újítások el
fogadtatása, mert a tervezők 
anyagilag arra vannak ösztö
nözve; hogy a jóváhagyott ter
ven módosítás lehetőleg ne 
történjen. Jelentős mértékben 
gátolja az újítások kivitelezé
sét, hogy egyes területek nem 
rendelkeznek önálló anyagbe
szerzéssel, így az engedélyez
tetési eljárás rendkívül bonyo
lult. A szakvéleményezők te
vékenységét munkaigényesnek 
ítélik meg, ezért célszerűnek 
látnák anyagilag is elismerni 
tevékenységüket. Alacsonynak 
tartják az eszmei díjként kifi
zethető minimális összeget. Az 
egyszemélyi elbírálók nem szí
vesen vállalják a  magasabb 
összegű újítási díjak megítélé
sét. Ilyen esetben maguk java
solják, hogy az újítók fordul
janak bírósághoz. Sokan azért 
nem tartják érdemesnek az or
szágos jellegű újítások beadá
sát. mert az elbírálás igen bü
rokratikus.

Előre elkészített kérdőív se
gítségével megkérdeztünk 19 
újítót, egy másik típusú kér
dőívvel 6 olyan, vasutast, akik 
az elmúlt három évben újítá
si javaslatokat nem adtak be. 
A megkérdezettek többsége fi
zikai dolgozó volt. A névtele
nül kitöltött kérdőívek össze
sített adatai alátámasztották a 
vizsgálat során szerzett kedve
ző megállapításainkat. Kétség
telen, a • szegedi igazgatósági 
újítási tevékenysége jónak mi*~ 
nősíthető, mégis szükséges né-, 
hány dologra a figyelmet rá
irányítani.

Mi úgy látjuk, hogy tovább 
lehetne növelni a  fizikai dol
gozó újítók arányát. El kelle
ne érni, hogy minél több újí
tás szülessen fizikai és mű
szaki dolgozópárosok javasla
taiból. A feladatterveket is 
életszerűbbé lehetne tenni, hi
szen a  megoldott feladatok 
száma a vizsgált években 10— 
14 százalék között alakult. Na
gyobb gondot kellene fordíta
ni az elfogadott újítások más
hol történő bevezetésére. Ter
mészetesen ehhez a Vezérigaz
gatóság által kialakított infor
mációs rendszer is szükséges.

Vannak még tennivalók
Az eszmei alapon díjazott 

újítások száma hatszorosa a 
kalkulált újításoknak. Jó vol
na ezt az arányt megváltoz
tatni a kalkulált újítások ja
vára. Fel kellene térképezni 
azokat a szolgálati helyeket is, 
ahol a mozgalommal való tö
rődés nem kielégítő, újítási ja
vaslatot nem nyújtanak be.

A különböző fórumokon a 
résztvevők számszerű ismerte
tést kapnak a mozgalom hely
zetéről, azonban a  mozgósítás 
többnyire elmarad. Megítélé
sünk szerint helyes volna, ha 
a gazdasági vezetők és a szak- 
szervezeti tisztségviselők időn
ként elbeszélgetnének az újí
tókkal, érdeklődnének problé
máik iránt A fiatalokkal is 
többet kellene foglalkozni.

A szegedi igazgatóságnál 
tartott vizsgálatnak az újító- 
mozgalmat elősegítő és gátló 
tényezők feltárása, a tevé
kenység értékelése és ezzel a 
mozgalom továbbfejlesztésé
nek segítése volt a  célja. Ahol 
népi ellenőreink jártak, a gaz
dasági és a  szakszervezeti ve
zetők részéről mindenütt ta
pasztalták e nemes szándék 
megértését, így az együttmű
ködés mindvégig jó volt

Tihanyi Ernő 
a Csongrád megyei NEB 
általános elnökhelyettese

A szombathelyi járműjavító pácsonyi üzemében készül a Nyugati pályaudvar tetőszerke
zete. Jelenleg az acél szelvényeket gyártják. A 9 méteres szelvények párhuzamos hegesz
téssel készülnek. Felületkezelés után a  festők, köztük az asszonyok ecsethúzásaival kapnak

alapszínt
(Zelman Ferenc felv.)

Kiváló brigádhoz méltóan

Aranyplakett, társadalmi munkáért
A szolnoki járműjavító Kos

suth Lajos szocialista brigád
ját a  közelmúltban tüntették 
ki a  „MÁV Kiváló Brigádja’* 
címmel. Bakos József brigád
vezető öt esztendeje irányítja 
a kollektíva munkáját.

— Harmincegyen dolgozunk 
a brigádban, ebből nyolc még 
tanuló — mondja Bakos Jó
zsef. — Nincsenek létszám
gondjaink. A  tanulók a szak
munkás-képesítés megszerzése 
után rendszerint nálunk ma
radnak. Brigádunk a dízel- 
mozdonyok ^szekrényeinek la
katos-, illetve lemezmunkáit 
végzi.

A kis közösség élen jár a 
társadalmi munkában is. Az 
elmúlt esztendőben 1685 óra 
társadalmi munkát végeztek.

— Az üzem művelődési há
zának karbantartását is vál
laltuk — kapcsolódik a  be
szélgetésbe Juhász József 
szakszervezeti bizalmi, a  bri
gád egykori alapítója. — Ha 
szükséges, az épületben elvé
gezzük a  kőműves- és a laka
tosmunkát. Valamennyien 
tagjai vagyunk a  Vöröske
reszt-szervezetnek. Engem- vá
lasztottak titkárnak.

A brigád nemcsak az üzem
ben végez társadalmi munkát, 
hanem részt vállal a város 
szépítésében Ms. .Rendszeresen- 
dolgoznak a szolnokiak ked
velt kiránduló1- vé& pihenőhe
lyén, a Tisza-ligetben is. Se
gítették már a Lomb utcai és 
a Kassai úti iskola karbantar
tását: kerítést festettek és ki

javították a szemléltető eszkö
zöket. A városi tanács két- § 
szer tüntette ki a  brigádot a 
,,Kiváló társadalmi munkáért**^ 
aranyplakettel. A város ala- J 
pításának 900. évfordulóján 1 
nékik ítélték a vörös zászlót.

Az idén 2300 óra társadal- ; 
mi munkát vállaltak. Ebbenr 
az esztendőben költöznek át -■ 
a járműjavító új dízelcsám<> I 
kába. A „honfoglalást” mun
kaszüneti napokon, társadalmi - 
munkában bonyolítják le. Az > 
átköltözés miatt így nem lesz/  
máj<I.termeléskiesés- - ü

-A‘ brigácf tagjai rendszeres 
látogatói a szocialista brigád*' 
klub rendezvényeinek, 15-en 
pedig tagjai a  kertbarátok 1 
klubjának is.

Kőhíd! László

M IÉRT KIV Á LÓ A K?

Meghatározó jellemvonások 

a hatvani Kossuth brigádban
Zuhog az eső, de az állomá

son pompázó, üde virágok fe
ledtetik a rossz időt

— A MÁV Kiváló brigádja 
címmel kitüntetett Kossuth 
Lajos szocialista brigád tagjai
val szeretnék találkozni — 
mondom Hatvan állomás ver
senyfelelősének, Balázs József
nek.

— Semmi akadálya — hang
zik a  válasz. — A 16 tagú bri
gádból most is többen szolgá
latban vannak.

Más-más poszton, 
együvé tartozva

Utunk először a  Vll-es őr
helyre vezet Miközben kerül
getjük a  tócsákat kísérőm 
megemlíti, hogy valamikor ő 
is a Kossuth brigád tagja volt 
Vasúti pályafutása legszebb 
időszakának nevezi azokat az 
éveket Nemcsak azért, mert 
immár 36 brigád gondja nehe
zedik a versenyfelelős vállára, 
ezenkívül az állomás munka- 
védelmi felügyelői tisztét is ő 
látja el, hanem: mert jó volt 
együtt lenni, együvé tartozni 
azokkal a derék, nyíltszívű, 
mindig segítőkész emberekkel, 
akik ezt a brigádot létrehozták 
és jelenleg is alkotják. Ck 
azok, akik felelősséggel őrköd
nek a személy- és teherforga
lom biztonságán.

— Ha összehasonlítja a Kos
suth brigádot a többivel, mit 
hozna fel a javára? Ami miatt 
a kitüntetést különösen meg
érdemelték?

—■ Azt, hogy fordulószolgá
latban és más-más helyen, kü
lönböző munkakörben érték el 
eredményeiket, eleget téve a 
hármas jelszó jegyében fogant 
vállalásaiknak. Figyelembe 
véve a sajátos körülményeket, 
a vasútnál ez a legnehezebb. . .

Á mókamester 
hivatása

Megérkezünk az őrhelyre. 
Áz itt dolgozó Pásztor Mihály 
váltókezelő a brigád egyik 
alapító tagja.

— És kedvcsinálója, móka
mestere — jelenti ki büszkén. 
— Harmincnyolc évi pályafu
tásom alatt kitapasztaltam, 
hogy soha nem vezet jóra, ha 
valaki munka közben lógatja 
az orrát Az egyéni gondokat, 
vélt vagy valódi sérelmeket 
szolgálatban felejtse el az em
ber.

— Hát Miska bácsi mellett 
nerp is lehet „komolyann dol
gozni — szól Balogh László 
térfelvigyázó. — Ha köztünk 
van, gyorsan repül az idő, 
írért mindenkihez van egy-egy 
tréfás szava, gondűző meg
jegyzése, biztató kacsintása. 
Ezenkívül fürgébb, mint né
melyik fiatal. Ha utasítási kap, 
n-ki nem kell kétszer monda
n i. . .

— No, no, többet kapok én
tőletek, mint ti tőlem — vála
szol Miska bácsi. -

— Mit például?
— Azt, hogy elismernek, 

szeretnek. Ez mindennél töb

béi ér. Van köztünk forgalmié* 
ta, távírász, térfelvigyázó, han
gosbemondó — fiatalabbak, 
idősebbek egyaránt — de 
egyéb megkülönböztetés, bántó 
vagy sértő viselkedés a másik
kal szemben, semmi! Ráadásul 
az én jutalmamért, a Kiváló 
dolgozó kitüntetésemért — 
amiből a feleségem falusi bő
szoknyáját most fogom kicse
réltetni divatos ruhára — ti 
legalább annyira megdolgozta4 
tok, mint é n . . .

Hangos nevetés. Észre sem' 
veszik, hogy szakadó esőben 
állnak az őrhely előtt.

Aki kiállta a próbát
Ruis János brigádtagságá* 

nak más története van. Elő
ször csak próbaidősnek vették, 
fel, de megállta a helyét lm* 
már meglett férfi, kétgyerme
kes családapa. Politikai érett
ségét pedig ml sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a városi 
KISZ-bizottságnak választott 
tagja.

— Az eredeti szakmámat te
kintve cukrász vagyok — vall
ja. — Pesten dolgoztam több 
évig, de sokat kellett túlórázni, 
orrnak ellenére a keresetem a 
mostaninak a felét is alig ha
ladta meg. Egyszer aztán az 
állomáson összefutottam Ba
lázs Jóskával, a sógorommal. 
Azt ajánlotta, hogy legvek vas
utas. Hallgattam rá. és azóta 
sem bántam meg. Nyolc hó
nappal később már az itt ka
pott kölcsönnel jutottam la
káshoz. De még fontosabb ta-



1978. J t r v i r s  3. MAGYAR VASUTAS 5

Egy díjazott pályamű és ami mögötte van
A dunakeszi járműjavítóban csökkent a személykocsik

H,ÍROM KÖVETELMÉNYNEK TETTEK ELEGET

A kanizsaiak 19. kitüntetése
szalagszerű javításának átfutási ideje A z állomásfőnők a szocialista brigádoknak tulajdonítja a sikert

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa egy éve . hirdette meg 
a „Közös erővel a fizikaiak és 
a 'műszakiak alkotó együtt- 
működéséért” című pályáza
tát. Erinek' az vélt a  célja, 
hogy közkinccsé tegye azokat 
a hasznos törekvéseket, mű
szaki-szervezési tapasztalato
kat, amelyek gyakorlati al
kalmazása kedvezően be
folyásolhatja az V. ötéves terv 
feladatainak végrehajtását, 
elősegítheti a termelékenyebb, 
korszerűbb technológiák be
vezetését, és növelheti az élő
munka, valamint a gépi be
rendezések hatékonyságát.

Új technológia 
a kocsi javításban

Az egyik tízezer forinttal 
jutalmazott, második helye
zett szakdolgozatot Wetzl Fe
renc, Mede Mihály, Tálos Jó
zsef, Vass István, Csákó 
György és Orosz Károly a — 
dunakeszi járműjavító dolgo
zói készítették. Témája a sza
lagszerű, kötöttpályás fővizs
ga-javítási technológia beve
zetésének tapasztalatai, gaz
dasági eredményei. A szakdol
gozatokban valamennyi négy- 
tengelyes kocsitípus fővizsgá
jának ismertetése mellett, el
sősorban a nemzetközi forga
lomban közlekedő RIC-es 
“Személykocsik átfutási ide
jének csökkentésére tett mű
szaki, szervezési, technológiai 
Intézkedéseket dolgozták ki.

A MÁV személykocsi- 
parkjának bővülése fokozott 
terhet rótt a  dunakeszi jár
műjavítóra. A folyamatos ja
vítási technológia bevezetésé
vel 1971-tól próbálkoztak, de 
széles körű alkalmazására 
csak az elmúlt évben került 
sor.

A fővizsga-javítás leszere
lési, tisztítási, ellenőrzési és 
'felszerelést munkát foglal ma
gában.
W A régi technológiát a szak
szerelési készültségi fok hatá
rozta meg. Fontos szerepet.

Ián a boldoguláshoz, hogy sze
retem azt, amit csinálok: vál
tóőr vagyok. A szolgálat rej
telmeibe egyébként Dénes Mi
hály és Korcsog Józsi bácsi 
vezetett be, s rajtuk kívül a 
brigád többi tagjának is kö
szönhetem, hogy elégedett, ki
egyensúlyozott ember va
gyok . . .

Amíg Ruis János mindezt 
elmondja. Tordony István tér- 
felvigyázó — szintén a  brigád 
tagja — végzi el a munkát he
lyette is. Gvakori eevébként, 
ho?v rábízzák a datálok neve
lését, tanítását Érti a módját

— Személyes néldamutatás 
a titka az egésznek —- összege
zi tömören a véleményét a tér
felvigyázó.

A „diplom ata"
Karácsony Istvánt a vezény

letben találjuk, ő  is alapító 
tagja a Kossuth brigádnak. Fő 
je1íemzője a „diplomácia”. Ha 
valaki néha — mert olyasmi 
is előfordul — elragadtatja 
mgát, egy-két okos szóval le 
tudja szerelni.

— Kijelentem kereken, hogy 
a munkában az a tudat vezé
rel — magyarázza meggyőző
désen alapuló „filozófiáját” —, 
logy a szocialista brigádtagok- 
■vrk másképpen kell viselked- 
liük és dolgozniuk, mint a 
brigádon kívülieknek. Azt hi
szem, hogy ennek a „másfaj- 
a” viszonyulásnak az elisme- 

-ése brigádunk újabb kitünte
tése is . . .  Ez persze arra kö
telez, hogy a lendületet meg
őrizve, tovább folytassuk az 
elkezdett u ta t A bizonyság 
kézenfekvő: érdemes jól dol
gozni.

A Kossuth brigádnak jelen
leg is van „próbaidős” tagja: 
Péter András forgalmi szolgá
lattevő. A „véglegesítéséről 
szóló híresztelések egyáltalán 
nem megalapozatlanok.

— Amikor tavaly visszake
rültem az állomásra, bejelentet
tem Kiss Tibornak, hogy sze- 
~'tnék a brigádjába kerülni

A szakosított álláshelyek révéi 
személykocsik javítása, é

töltött be a javttóterüietre te
lepített termelőberendezése
ken végzett tevékenység (pél
dául kocsimosó, forgóváz ki- 
bekötő, emelő álláshelyek, vil
lanyfűtési próbahelyekre pro
filírozott technológiai ^folya
matok), amelyek elvégzésére 
meghatározott helyen került 
sor. Amikor a kocsi ezekre az 
állásokra ért, biztosítani kel
lett a munka előfeltételeit, de 
nem volt megszabva a többi 
társszakmák feladata. Ebből 
eredték a hagyományos mun
kafolyamat hátrányai, terme
lést akadályozó tényezői. A 
kocsikon azonos időben, vi
szonylag kis helyen, több em
ber dolgozott, ami a munka
körülmények és a minőség 
romlásához vezetett. Sok, elő
re nem látható operatív intéz
kedésre volt szükség, amit a 
rendszertelen kocsimozgatás 
tovább bonyolított. Jelentős 
munkaidő-veszteség adódott a 
nap közben végrehajtott ko- 
csdmozgaiásbóJ, mert a dolgo
zók hosszú ideig keresgélték 
a kocsikat. Az ilyen munka
menet sok munkaerő-átcsopor
tosítást és rendszeres hó végi 
hajrát is eredményezett. A ja-

— mondja Péter András. — A 
válasz az volt, hogy dolgozzak 
csak rendesen, aztán majd 
meglátják. Ettől függetlenül a 
brigád rendezvényeire már 
rr.ost is eljárok, szívesen töl
töm köztük a szabad időmet. 
Emberséget, szakmai ismerete
ket. politikai tisztánlátást eov- 
aránt tanulhatok ebben a kö
zösségben.

Több mint adottság
Kiss Tibor brigádvezető sze

mélyisége döntő, meghatározó. 
Beosztását tekintve: rendelke
ző forgalmi szolgálattevő. Ko
csitisztítóként kezdte pályafu
tását, majd váltóőr, később 
forgalmi szolgálattevő lett. Azt 
beszélik róla, hogy a vonatok 
személyzete, sőt az utazókö
zönség is észreveszi, ha 6 irá
nyítja a forgalmat Kevesebb 
a késés, a jelzőnél való feltar
tás, mert körültekintően „sak
kozik”, és másod nercek alatt 
megfelelő döntéseket hoz. 
Közben azokra is ügvel, segíti 
őket, akik végrehajtják az uta
sításait.

— Ilyen jő vasutasok régen 
is voltak, esetleg vannak most 
is. anélkül, hogy a „szocialista 
embertípus” fogalmába tartoz
nának — mondhatja bárki. — 
Erre egyszerűen születni is le
het míg a magasabb értékű 
jellemvonás nem születési 
adottság kérdése.

S így igaz. Csakhogy a Kos
suth brigád vezetője a szó szo
ros értelmében: közéleti em
ber. Sportfelelős, tanácstag, lé
tesítményi tűzoltó, önkéntes 
rendőr, s a tanulásra, az Ön
művelésre is mindig szakít 
időt. Történetesen most végzi 
a marxista—leninista közép
iskolát.

A változásra, fejlődésre, a 
hibák megszüntetésére, az al
kotásra hivatott ember törek
vése fejeződik ki mind a bri
gádvezető. mind a brigádtagok 
helytállásában.

Szalai Mária

meggyorsult a RIC forgalmú 
csökkent az átfutási idő

vító gyárrészlég munkájának 
áttekintése korlátozott volt.

Az említett gondok csökken
tésére az tizem műszaki gár
dája új javítási rendszert dol
gozott ki, amelynél a jelen
leg kivitelezés alatt álló ja
vítócsarnoki beruházás hasz-» 
nosítását is figyelembe vet
ték. A cél az volt, hogy a 
munkát álláshelyekhez kell 
kötni, és ez határozza meg a 
kocsi készültségi fokát. Ez az 
elképzelés az anyagellátás, 
szállítás, szerszámozottság 
szempontjából is kedvezőnek 
ígérkezett. Az volt a törekvés, 
hogy a kocsikon lehetőleg sze
relési munkát végezzenek, s a 
csere ja vitás korszerűbb körül
mények között, műhelyekben 
történjen: a kocsimozgatás
jobban alkalmazkodjon a fel
adatokhoz.

Szakaszos mozgású 
szerelési szalag

A kocsik a  célok érdekében 
egy meghatározott készültségi 
fokig elosztó szalagon futnak 
végig, majd a tolópad révén 
a típusnak megfelelő javító- 
szalagra kerülnek. A nagyobb 
munkaigényű, szalagfeltartó 
hatású kocsiknak külön állás
helyeket alakítottak ki.

Az „U” típusú javítószalag 
utolsó ütemállásain a javított- 
sági fok meghatározott, ezért 
az összegyűjtő szalagra is so
rolhatók, amelyen azonos 
munkálatokat végeznek. A ko
csik javítási útvonala egy 
szakaszos mozgású szerelési 
szalagnak tekinthető, amely 
lehetőséget biztosít a mozga
tási rendszertelenségek kikü
szöbölésére is. Fokozatos ki- 
terjesztéssel már négy javító
szalag üzemel, amelynek át
bocsátóképessége biztosítja a 
MÁV kocsiparkjának, növekvő 
kocsijavítási igényeinek ma
radéktalan kielégítését.

Kedvező változások
Az új technológia révén 

(különösen a RIC forgalmú 
személykocsiknál) négy év 
alatt az 1973. évi 29,6 napról 
23,4 napra csökkent az átfu
tási idő. Ez jórészt az ütem- 
és mozgatási idők betartásá
ból, a szervezettebb technoló
giai folyamatból következett, 
s így egy héttel korábban ál
líthatók forgalomba a kocsik.

Az 1965-től folyamatosan 
szaporodó. 24,5 méteres sze
mélykocsik javítása sok gon
dot okozott Dunakeszin. A ki
dolgozott javítási rendszer ré
vén a darabszámos teljesítést 
és a hó végi egyenletes ter
helést illetően is kedvező vál
tozás történt Jelentősen csök
kent az egy kocsin dolgozók 
száma, javultak a munkakö
rülmények. Közel négyezer
rel kevesebb a javító gyár
részleg túlóráinak száma, s a 
gyártáselőkészítők által kiál
lított munkautalványok meny- 
nyisége is csaknem a felére 
csökkent.

A szalagszerű javítási tech
nológia számos vonatkozásban 
kedvező változást hozott. A 
folyamat további ésszerűsíté
sével mérsékelni lehet majd a 
négytengelyes személykocsik 
átfutási idejét.

O. K.

zésre álló erőknek a legfonto
sabb feladatokra való kon
centrálásával igyekeztek to
vább emelni a csomópont 
munkájának színvonalát. Az 
eredmény már közismert: a 
jubileumi versenyben elért 
eredményeiért Nagykanizsa is
mét elnyerte a  „Kiváló Vasúti 
Csomópont” kitüntető címet.

Kiemelt feladatok
— Csomópontunkon 95 szo

cialista brigád 1078 dolgozóval 
vett részt a jubileumi ver
senyben. Elsősorban nekik 
szólt a kitüntetés, őket illeti 
az elismerés. . .  — mondotta 
Varga László főfelügyelő, 
Nagykanizsa állomásfőnöke, 
majd örömmel jegyezte meg: 
— Húsz éve, amióta itt dolgo
zom Nagykanizsán, ez volt a 
tizenkilencedik kitüntetésünk.

Ez a tartósan kiváló ered
mény talán a legfontosabb, 
amire különösen érdemes föl
figyelni. Szerény adottságok 
mellett is példás színvonalra 
emelték a munka- és üzem- 
szervezést, fegyelmezett, meg
bízható törzsgárdát alakítot
tak ki, soraikban tekintélyes 
számban megtalálhatók a fia
tal vasutasok is. Sőt a fiata
lok már példát is mutattak a 
vontatás és a forgalom össze
fogásában : komplex szocialis
ta brigádot alakítottak, amely 
elősegítette a csomópont ered
ményeit a  szervezettebb 
összmunkát a jubileumi ver
senyben.

— A múlt esztendőben há
rom feladatunkra fordítottunk 
különös figyelmet — folytatta 
•Varga? Dászló. Kiemelt feV- 
adutunkmik tekintettük a ba
latoni vonal jelentőségének, 
növt’zvő idegenforgalmának 
megfelelő kiszolgálását. Arra 
törekedtünk, hogy a lehető 
legnagyobb segítséget adjuk a 
két közeli határállomás, Mu- 
rakeresztur és Gyékényes át
menő forgalmának lebonyolí
tásához. Csomópontunk részé
ről is igyekeztünk elősegíteni 
városunk, Nagykanizsa dina
mikus fejlődését.

Mindhárom területen külön- 
külön is sok volt a tennivaló, 
a gond, amely megoldásra 
várt A kulturált utazást pél
dául nem csupán azzal segí
tették a  balatoni vonalon, 
hogy két százalékkal jobb 
eredményt értei; el a személy- 
vonatok menetrendszerű indí
tásában. A szükséges műszaki 
bázis hiányában rendkívül 
nehéz feladatot kellett megol
dani a személykocsik tisztán
tartása, takarítása érdekében. 
Kézi erővel végezték ezt a 
munkát, szervezetten és nagy 
szorgalommal.

*
Eltek a lehetőséggel

Az előző évihez viszonyítva 
közel egy százalékkal javítot
ták a kocsikihasználást, 5,72 
százalékkal jobb tehervonati 
menetrendszerűséget érték el 
és 154 tonnával növelték a be
rakott és élszállított árutonna 
mennyiségét. Élve a díjszabás 
adta lehetőségekkel, szervezet
ten gondoskodtak a nagykani
zsai vállalatok, gyárak által 
felkínált minden árumennyi
ség elfuvarozásáról. A múlt 
évben végzett munkával is 
erősítették a helyi ipari és 
mezőgazdasági üzemek egyön- 

j tetű meggyőződését: a vasút 
j megbízható, pontos szállító
partner . . .

A nagykanizsai vontatási 
dolgozók a jubileumi verseny
ben közel három százalékkal 
növelték mozdonykilométer 
teljesítményüket és tovább ja
vították a fajlagos energiafel
használás mutatóit. — Pipus 
György, a vontatási főnökség 
vezetője mégsem ezekről a ta
valyi eredményekről beszélt, 
mert amint hangsúlyozta:

— Az idén is úgy kell dol
goznunk, hogy méltóak ma
radjunk a kitüntetéshez!

Arra pedig, hogy ez az elha-

anyagfelhasználást.

Gondosan felkészültek 
a nyári forgalomra

— Február óta folyamato
san készültünk a nyári forga
lomra — mondotta Pipus 
György. — Csak az utóbbi két 
és' fél hónapban 160 ezer fo
rint értékű anyagot használ
tunk fel arra, hogy rendbe
hozzuk a személykocsik belső 
berendezéseit. Negyven kocsi
nál teljesen * felújítottuk a 
mosdók lerakódásoktól eltö- 
mődött. korrodálódott vízcsö
veit. Nagyon sok munkát vé
geztünk a balatoni állomások 
világításának fejlesztésére, az 
állomások csinosítása érdeké
ben is. Persze a legnagyobb fel
adat, a nyári forgalom lebo
nyolítása még hátra v a n ...

Az Északi járműjavító moz
donyszerelölre ebben az év
ben is sok munka hárul. A 
terveket csak úgy tudják tel
jesíteni, ha továbbra is ki
használják a szocialista mun
kaversenyben rejlő tartaléko
kat. A brigádok az év elején 
már olyan vállalásokat tettek, 
amelyek; teljesítés' lényegesen 
előmozdíthatja az éves terv 
sikerét.

A dízeOmodony-szerelde dol
gozói most újabb munkát vál
laltak. Az üzemrész VI/2-es

De gépeinket felkészítettük és
bízhatunk benne, hogy moz
donyvezető brigádjaink ismét 
kitesznek magukért.

A feladatok további növe-í. 
kedésével számol a  nyári,' 
majd az őszi forgalom idősza
kában az állomás is.

— Több nagyüzemet kér-, 
deztünk meg szállítási Igé
nyeik várható alakulásáról 
vette át a  szót Varga László. 
— Bőven lesz tennivalónk. A 
sörgyár jelezte, horv 16 szá
zalékkal növeli árufeladását. 
Az erdészetnél és a Kanizsa 
Bútorgyárnál egyaránt tíz- 
százalékos fuvamövekedést 
jeleztek. A Nagykanizsai Ál
lami Gazdaság a múlt évben 
feladott 891 kocsi áruval 
szemben az idén 1460 kocsit 
igényel a  feladásaihoz, leadá
si forgalma pedig több mint 
háromszorosára növekszik. 
Az Egyesült Izzó nagykanizsai 
fényforrásgyára jelezte, hogy 
több mint 50 százalékkal nö- 
v "i feladási forgalmát. Nem 
ülhetünk a babérokon, ha meg 
akarunk felelni a növekvő 
igényeknek, fokozott követel
ményeknek . . .

L. J.

KISZ-alapszervezetének fiatal
jai, a brigádok közreműködé
sével együtt felajánlották, 
hogy a 28. vasutasnap tisztele
tére . társadalmi munkában 
megjavítják az M62—033-a>s 
pályaszámú dízelmozdony al
katrészeit A kezdeményezés
hez valamennyi KiSZnalap** 
szervezet és szocialista brigád 
csatlakozott. A hatezer óra 
munkát igénylő mozdony 
nagyjavítása — a közösség 
akaratával — határidő előtt; 
már a  vasutasnapra elkészül.

Jászkiséri gépjavítók

Jászkiséren, a MÁV Epítőgépjavító Üzemében végzik a pálya
építőgépek karbantartását és javítását. Mielőtt a feljavított 
mechanikus szerkezet lelkét, a motort is behelyeznék a helyé
re, külön műhelyben pádon járatják. A motoroknak ugyanis 
biztonságos üzemelést kell elérniök, mielőtt az üzemből kike
rülnek. A bejáratást Molnár Tibor, fiatal szakmunkás végzi

A jászklsérieket dicséri a saját tervezésű és kivitelezésű ko
vácsműhely, amelyben a nehéz munkát is elviselhetővé tesz! 
a tiszta környezet, a korszerű felszerelés. A tújtatást például 
teljesen megszűntették. Helyette hevítő kemence üzemel, a 

nehéz kalapácsot pedig a légkalapács helyettesíti
(Zelman Ferenc felv.)

Kétségtelen, hogy a múlt tározásuk is megvalósul, ga- 
évben sem volt könnyebb dől- rancia a vállalásban rögzített 
guk a nagykanizsai csomópont program: az például, hogy 30 
dolgozóinak, mint a korábbi százalékkal csökkentik a szol
években. Az állomás és a gálatképtelenségek számát. A 
vontatás vezetői fokozott tervhez képest kétszázalékos 
együttműködéssel, a rendelke- megtakarítást vállaltak üzem

anyagokból és egy százalék
kal csökkentik az egyéb

A 28. vasutasnap tiszteletére

Az Északiban határidő előtt befejezik 

egy M 62-cs dízelmozdony nagyjavítását

i
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CSÖKKENT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZOK:

TELJES ÉRTÉKŰ
Rehabilitációs feladatok a debreceni igazgatóságnál

A debreceni vasútigazgató- 
ság területén évről évre több 
a csökkent munkaképességű 
dolgozó. Számuk 1977-ben el
érte a 640-ert A munkaképes
ség általában az egészség 
megromlása miatt csökken, 
ezenkívül — kisebb számban 
— üzemi baleset következ
ménye. A rehabilitáció, a be
illeszkedés elősegítése: társa
dalmi rendszerünk lényegéből 
eredő kötelesség, amelyet ren
deletek is előírnak. Lényeges 
szempont, hogy a rehabilitáció, 
ott, abban az üzemben, szolgá
lati helyen valósuljon meg, 
ahol a dolgozó munkáját ko
rábban is végezte. Megszokott 
környezetben ugyanis köny- 
nyebb beilleszkedni egy új 
munkakörbe.

Még több 
lehetőséget!

A vasútigazgatóság rehabili
tációs tevékenységét a  szak- 
szervezet területi bizottsága 
kétévenként testületi ülésen 
értékeli. Napirendre tűzi a 
csökkent munkaképességűek
kel foglalkozó bizottság ezen 
bélül a szakszervezeti bizottsá
gok ezirányú munkáját is és 
határozattal ad segítséget a to
vábbi feladatok megoldásához.

Így került sor 1974-ben a 
rehabilitációs tevékenység fe
lülvizsgálatára, amelynek 
eredményeként újjászerveztük 
a csökkent munkaképessé
gűekkel foglalkozó bizottságot 
és kiadtuk működési szabály
zatát, szolgálati főnökségekre 
és személyekre bontva a ten
nivalókat. A rendelet megje
lenése is újabb lendületet 
adott a munkának. Kellő fel
mérés után kiegészítettük azo
kat a munkaköröket, amelyek
ben elsősorban csökkent mun
kaképességű dolgozókat kell 
foglalkoztatni.

Munka közben többször úgy 
éreztük, hogy a szolgálati fő-1 
nökségék nem mindig látják 
saját felelősségüket, vagyis a 
csökkent munkaképességű dol
gozók foglalkoztatásának
gondját, a  problémák megol
dását kizárólag a szakszerve
zet vagy a már említett vál
lalati bizottság kötelességének 
tekintették. A szolgálati főnö
kök, munkahelyi vezetők nem 
tettek meg mindent annak ér
dekében, hogy a  dolgozó tel
jes emberként tudjon helytáll
ni a részére biztosított mun
kakörben. Tudtuk, hogy a té
ves nézeteken változtatni kell, 
hiszen a csökkent munkaké
pességűek foglalkoztatása ér
dekében éppen a szolgálati 
főnökségek tehetnek a legtöb
bet, együtt természetesen a 
társadalmi szervekkel és asz 
üzemorvossal. így határoztuk 
el a csomóponti rehabilitációs 
bizottságok létrehozását.

Decentralizálás
Záhonyban, Nyíregyházán, 

Debrecenben, Püspökladány
ban, Kisújszálláson és Máté
szalkán 1976-ban alakultak 
meg ezek a $—3 tagú bizott
ságok. Jó munkájuk eredmé

nye, hogy területükön azóta 
jó irányban halad a rehabili
táció. Ennek egyik meggyőző 
bizonyítéka, hogy a  csökkent 
munkaképességűek ügyeivel 
foglalkozó vállalati bizottság
hoz panaszok, fellebbezések 
évente mindössze egy-két 
esetben érkeznek.

A csomóponti rehabilitációs 
bizottságok munkája kiterjed 
minden szolgálati ágra. Az 
üzemorvos, a munkaügy és a 
szakszervezeti bizottság kép
viselője hozzáértéssel, szakmai 
szűklátókörűségtől mentesen 
törekszik — a dolgozók és a  
közösség érdekei szerint —az 
újbóli munkábaállításra. Ta
nácskoznak a szolgálati veze
tőkkel, a társadalmi szervek
kel, így képesek a legtöbb 
probléma megoldására. Mun
kájuk elismerésre méltó.

Mindez nem azt jelenti, hogy 
a debreceni igazgatóság terü
letén' ekörül minden megol
dódott. A megkezdett úton 
ugyanis bátran tovább kell 
lépni. A munka javítását szol
gálhatja, ha a  vállalati bizott
ság a továbbiakban jobban 
igényli a Vasúti Főosztály se
gítségét az egyes feladatok 
megoldásában. Gondoskodni 
kell a dolgozók foglalkoztatá
sához szükséges pénzügyi for
rások megteremtéséről, annál 
is inkább, mert megvan hozzá 
a lehetőség. Túl kell lépni 
azon is, hogy Záhonyban van

egy seprőkötő-üzem, amely 
munkalehetőséget ad a csök
kent munkaképességű vasuta
soknak. Más szóval: a foglal
koztatást ki kell terjeszteni 
egyéb területekre is. Elkép
zelhető például konyhaker
tészkedés, különféle ipari hul
ladékanyagok feldolgozása, ke
fék készítése, vagy egy-egy 
termelőüzem tevékenységébe 
a szervezett besegítés stb.

Együtt
az érdekeltekkel

A csomóponti rehabilitációs 
bizottság ismerje mindenkor 
az igényeket, hogy ennek 
megfelelően tudjon dönteni a 
foglalkoztatásról. A szakszer
vezeti bizottságok ugyanakkor 
rendszeresen ellenőrizzék és 
segítsék a csomóponti bizott
ság munkáját, s időnként 
számoltassák be mind a bi
zottság vezetőjét, mind a 
szolgálati főnököt a rehabili
tációs munkáról.

Nem kevésbé fontos —- sőt 
elsőrendű követelmény — 
olyan légkört kialakítani, hogy 
a csökkent munkaképességű 
dolgozók maguk is igényeljék 
munkábaállításukat és közre
működésüket a rehabilitációs 
feladatok megoldásában.

Papp Sándor, 
a debreceni tb munka

védelmi felügyelője

M ÁJUS DEBRECENBEN:

Munka-
védelm i
hónap

Debrecen állomáson minden 
évben megrendezik a  munka- 
védelmi hónapot. Most, má
jusban is sor került erre. Fe
kete Sándor állomásfőnök ez
zel kapcsolatban a következő
ket mondotta tájékoztatáskép
pen;

— Az ilyenkor megélénkülő 
munkavédelmi propaganda, il
letve felvilágosító tevékenység 
— amelyben részt vesznek az 
állomás gazdasági és tömeg
szervezeti vezetői, a munka- 
védelmi őtrhálózát tagjai, a 
vöröskereszt aktivistái, nem 
utolsósorban dr. Lajtai Ildikó 
üzemorvos — hozzájárul a sze
mélyi és tárgyi balesetek csök
kentéséhez. A munkavédelmi 
hónap eredményeként baleseti 
statisztikánk az elmúlt évben 
is javult. Halálos balesetünk 
például 1977-ben nem fordult 
elő. Mindez bizonyítja, hogy a 
megelőzésben fontos szerepe 
van az előrelátásnak, a helyes 
szervezésnek és a fokozott el
lenőrzésnek.

A munkavédelmi hónap 
programjában a szakoktatáso
kon kívül filmvetítéssel egy
bekötött előadások is szerepel
tek, amelyek témája az egész
séges életmódra nevelés, vala
mint annak tudatosítása, hogy 
a vasút veszélyes üzem, de 
utasításszerű munkával a bal
esetek elkerülhetők.

ifjú Kovács Béla

Ötvenmillió forintos költséggel épült

Záhony új 
a vasútforgalmi

színfoltja,

Záhony nagyközségi rangra 
emelkedett település. Fejlődé
sének üteme ma már magá
ban hordozza a jövő vasutas
városát. Népgazdasági jelen
tőségét figyelembevéve a fel
sőbb társadalmi és gazdasági 
szervek is kiemelt település
ként kezelik.

Az állomáson szolgálatot 
teljesítő hatszázötven harminc 
éven aluli fiatal, az összlét- 
szám negyedének felel meg.
Ezek a fiatalok ragyogó pers
pektíva előtt állnak. A tudo
mányos technikai forradalom 
üzemi és helyi célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében ne
velésükre, továbbképzésükre a 
jövőben is nagy gondot, kell 
fordítani. A fejlődés azonban
azt is megköveteli, hogy a porttal indult az évfolyam. Az 
vasút utánpótlásáról tervsze- idén már hat csoportot ok- 
rűen gondoskodjanak. tattak, meglehetősen mostoha

A mándoki gimnázium át- körülmények között, 
telepítésével — 1973-ban — Igaz, a vasút ideiglenesen 
gimnáziumot és közlekedési kollégiumot biztosított a volt

mm

szakközépiskolát hoztak létre 
Záhonyban, az új nyolctan
termes általános iskola meg
osztásával Háromféle oktatás 
folyt egy intézményben. Az 
első tanévben öt tanulócso-

Alkohol a közlekedésben
Előadássorozat a Vasúti Főosztályon

A KPM és az Országos 
Egészségnevelési Intézet az 
1978-as évet a  „Közlekedés és 
hírközlés munkaegészségügyi 
évének” nyilvánította. Ebből 
az alkalomból a Vasútegész
ségügy i Igazgatóság május 23- 
án a Vasúti Főosztály konfe
renciatermében előadássoroza
tot rendezett „Alkohol a köz- 
lékedéiben” címmel

Az előadók a túlzott alko
holfogyasztásnak és az alko
holizmusnak az emberi szer
vezetre és a társadalomra gya
korolt hatásait mutatták be, 
majd a gyógyítás és megelő
zés lehetőségeit ismertették.

Az alkoholnak az emberi 
szervezetre és az idegrendszer
re gyakorolt hátasáról,' vala
mint az alkohol és a közleke

dési balesetek összefüggéséről 
dr. Várkonyi Sándor, dr. Gá
tat György a MÁV Kórház és 
Központi Rendelőintézet osz
tályvezető főorvosai és dr. Ve
ress László, a Szegedi TEK 
vezetője tartottak előadást.

Az előadásokat az alkohol- 
fogyasztás és az üzemi balese
tek összefüggései, az alkohol
lal kapcsolatos fegyelmi- kér
dések és az alkoholizmus el
leni harc társadalmi lehető
ségeiről szóló előadások zárták 
le, amelyeket Eigl Róbert, a 
Vezérigazgatóság Munkaügyi 
és Szociálpolitikai Szakosztá
lyának osztályvezető-helyette
se, dr. Phersy Ferenc, az Igaz
gatási és Jogi Szakosztály osz
tályvezetője és Baranyai Zol
tán. a Vasutasok Szakszerve
zete osztályvezetője tartotta..

Bocskay laktanyában, de az 
naponta hat kilométer „ingá
zást” jelentett a diákoknak. 
Eleinte kerékpárral jártak be, 
most már a  vasút szállítja 
őket busszal. A vasút segített 
a pedagógusok letelepítésében

szép a 120 személyes ebédlő. 
A 12x22 méteres tornaterem 
lelátóval készült. Szép mű
hellyel is büszkélkedhet az is
kola, melynek berendezése 5 
millió forintba került. A 152 
tanulót befogadó kollégium
ban négyszemélyes szobák áll
nak a diákok rendelkezésére., 
Nincs tovább ingázás! Meg
szűnt az „albérlet” az általá
nos iskolában.

Az iskola megvalósításában
is azzal, hogy szolgálati laká- résztvevő szervek szocialista
sokat biztosított számukra.

A vasutforgalmi szakközép
együttműködési szerződést kö
töttek, melyben vállalták,

iskola a nehéz adottságok és hogy a tervezett határidő,
mostoha körülmények köze
pette is betöltötte szerepét, 
mert 1977. júniusában már 
útjára bocsátotta első vasűt- 
forgalmi szakembereit.

Az átrakókörzet megnöve
kedett feladatai, a magasabb 
szintű forgalom és rakodás- 
technológia mellett, a szak
mai képzést is előtérbe he
lyezték. Ezért olyan döntés 
született, hogy a Szabolcs- 
Szatmár Megyei Tanács és a 
KPM közös beruházásával, az 
oktatás tárgyi 
biztosítására, új 
kólát létesítsenek.

1975 őszén maguk a diákok 
irtották ki a fákat, hogy a 
Szabolcs megyei Állami Építő
ipari Vállalat dolgozói minél 
hamarabb megkezdhessék az 
építkezést. A NYÍRTERV 
mérnöke, Kulcsár Attila készí
tette a terveket. Az ő érdeme, 
hogy az iskolába sok kiscso
portos foglalkozásra alkalmas 
helyiséget terveztek. Nagyon

2978. július 15. helyett csak
nem fél évvel korábban elké
szülnek az építkezéssel.

A költözködés már február 
11-én megkezdődött. Tanárok 
és tanulók egyaránt részt vet
tek a  munkában. A diákok is 
hozzájárultak ahhoz, hogy mi
nél hamarabb „birtokba ve
hessék” az iskolát. Ablakokat 
pucoltak, követ mosták. A 
raktárakban elhelyezett be
rendezési tárgyakat és gépe
ket ők szállították a rendel- 

feltételeinek tetősüknek megfelelő helyre, 
szakközépis- összesen ötezer órát dolgoztak 

társadalmi munkában.
A társadalmi összefogásnak 

nagyon szép megnyilvánulása 
az is, hogy az eperjeskei. va
lamint a tuzséri termelőszö
vetkezet gépkocsit adott a köl
tözéshez.

Az 50 millió forint költség
gel felépített vasútforgalmi 
szakközépiskola Záhonynak, a 
jövő .,vasutasvárosának” egyik 
legszebb színfoltja lesz.

TUDÓSÍTÁS HELYETT

Levél a  szervezőkhöz
Kedves barátaim!
Ne haragudjatok, hogy búcsú nélkül jöttem el tő

letek. Azóta megkaptam a művészek és dolgozók ta- 
lálkozójáról készült képeket is. Ezeket nézegetve ju- |  
tottam arra az elhatározásra, hogy tudósítás helyett |  
megírom ezt a  levelet*

Meghívást kaptam városotokba, hogy a  vasutas szó- 
cialista brigádok tagjaival együtt megtekintsem Csurka i  
István: Nagytakarítás című szatirikus játékát, s másnap j 
részt vegyek a  kerekasztal megbeszélésen, ahol á  Iá- |  
tottakat vitatjátok meg az íróval és a művészekkel. En-.- |  
nek a meghívásnak is őrömmel tettem eleget, hísztófi 
tudtam, hogy már több alkalommal rendeztetek jól 
került kulturális találkozót A vasút dolgozóira, szocia-v| |  
lista brigádjaira — akárcsak a  munkában — mindig  ̂
számítani lehet, bármilyen megmozdulásról is legyen 
szó. Kedvelik az irodalmat, a  képzőművészetet, a  zenét- j 
Ha csak arra gondolok, hogy az Erkel Színház vasutas-. ]| 
bérleti előadásain mindig telt ház van, vagy arra, hogy 
a 28. országos vasutas képzőművészeti kiállításra ho- |  
gyan készülnek fel a  vasutas képzőművészeti ¡körök ; 
tagjai. És sorolhatnék még hasonló példáikat.

Számítottam rá, hogy ismét egy színvonalas ese
mény tanúja lehetek. A vendégeknek kijáró fogadta- j 
tásban nem is volt semmi hiba. Ám, utólag elmond- É 
hatom: inkább erre kellett volna kevesebb figyelmet |  
fordítanotok, és többet arra, hogy már az előadáson 1 
nagyszámú vasutas jelenjen meg a színház nézőterén, j 
Nagyon meglepett, amikor megtudtam, hogy több ezer i  
dolgozót foglalkoztató csomóponton mindössze tizen- 4 
nyolc jegyet adtatok él.

Sajnos, azonban nemcsak a  színházban, hanem J  
másnap az íróval és a művészekkel, a darabról rende- |  
zett kerekasztal-beszélgetésen is kevesen voltak jelen. í 
Be kell látnotok, hogy ezúttal szervezésből elégtelenre -l 
vizsgáztatok. Ez pedig nem jó fényt vet rátok és mind- J 
azokra, akik é rendezvény szervezéséért felelősek vol- 1 
tak. Mert elmarasztalni csakis benneteket, a  két, ren-" | 
dezvényért felelős szervezőket lehet.

Nos, ezek után megérthetitek, hogy erről a  taláüüfco- j 
zóról nem számolhattam be az elégedettség hangján. |  
Még akkor sem, ha ti nyugodtan »¿kipipáltátok” a  mun
katervinek ezt a  pontját, mondván: csakhogy ezen is túl 
vagyunk. Értsétek meg, hogy a szakszervezetben dolgozó 
kultúrmunkásoknak nem lehet közömbös, hogy a  ren- 
dezvények hogyan sikerülnek. Tanulságként tehát fé l- ' ; 
tétlenül azt kell levonnotok, hogy nem elég valamit 1 
csak meghirdetni, s a  feladatokat másoknak kiadni. A ' 
végrehajtást is ellenőrizni kell, mert lám, hova vezet 
a felületes szervező munka.

Pótolva mulasztásomat, abban a reményiben búcsú
zom, hegy legközelebb, a  korábbi évek hagyományaihoz 
híven, városotokból ismét jól sikerült rendezvényekről 
tudósíthatjuk majd lapunk olvasóit

\Ss£Ct/a-i*
Á nyári vakációban

3527 vasutas gyerek vesz részt 
a szakszervezeti üdültetésben

Szakszervezetünk ez évben 
is szervezetten biztosítja a 
vasutas gyermekek üdülteté
sét. Balatonkenesén, Bodrog- 
olaSziban, Répceszentgyörgyön 
és Kőszegen mintegy 3370 
gyermek üdülhet a nyári va
káció alatt. A balatonkenesei 
gyermeküdülőben elkészült az 
új étterem, amely még von
zóbbá teszi a kedvelt üdülőt 
így lehetőség nyílik arra, hogy 
a korábbi éveknél több gyer
meket üdültessünk. Az első 
turnus június 21-ével indul a 
felújított, modernizált és ki
bővített üdülőben.

A bizalmiaknak és a szak- 
szervezeti bizottságoknak nagy 
gondot kell fordítaniok arra, 
hogy elsősorban a rászorult 
gyermekek üdülhessenek, olya
nok, akik más gyermeküdül

tetési formában még nem ré
szesültek.

Devizamentes külföldi csere« 
üdültetésben az idén a Szop*, 
jetunióba, az NDK-ba, Auszt
riába és Lengyelországba ősz- 
szzsen 157 vasutas gyermek 
vehet részt Az üdültetésnek ez 
a nemzetközi kapcsolatokéi 
erősítő formája kitüntetés; 
Ezért a kiválasztásnál elsőd
leges szempont a gyermek jé 
tanulmányi eredménye és a 
6zülők eredményes munkája, 
mozgalmi tevékenysége.

A SZOT ebben az évben 200 
szakmunkástanuló és ifjúmmá 
kás üdültetését tette lehetővé 
Verőcemaroson, az ifjúsági tá
borban. Szakszervezetünk ez
zel is támogatni kívánja az if
júságpolitikai törvény és 
kongresszusunk határozatai
nak megvalósítását.

R ekord idő  a la tt fe lú jíto ttá k  

Körm end á llo m ás k isvendég lő jét
Január elején szűnt meg a 

vendégek kiszolgálása az 
Utasellátó körmendi kis ven
déglőjében. A forgalmas vas
úti csomópont régi, korsze
rűtlen utasellátó egységéből 
az építők rövid idő alatt — 
nem kötelező fogyasztású, vá
róteremnek is használható — 
modern faburkolatú, hangula
tos világításé értékesítő he
lyet alakítottak ki. Felújítot
ták a konyhát, a raktárakat 
és az előkészítő helyiségeket

is. A dolgozók részére pedig 
zuhanyozókat és öltözőket 
építettek.

A közel egymillió 600 ezer 
forint értékű átépítéssel re
kordidő alatt — a tervezett 
május végi átadási határidő 
helyett — április elejére el
készültek az építők. így ettől 
az időponttól’ kezdődően a 
csomóponton megforduló uta
sok és vasutasok kényelmei 
tiszta étteremben étkezhetnek 
és olthatják szomjukat.

Sz. Jakab
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Határmenti találkozó
Sopronban tanácskoztak a magyar és az osztrák 

vasutas-szakszerVezet vezetői

Koszorús Ferenc, a  vasutas- 
fzakszervezet főtitkára má
jus 16-én és 17-én határmen
ti megbeszélésen fogadta. Sop- 
•onban az Osztrák vasutasok 
iakszervezetének háromtagú 
telegációját, Frítzl Prechtl fő
titkárt , Kari Kőnáget, a köz
ponti vezetőség tagját és Wli
léim Lam.pl területi elnököt. 
Síagyar részről jelen volt a 
Megbeszélésen Benkovics De- 
:ső, a GySEV vezérigazgatója 
>s Lisicky Lajos, a  GySEV 
ioproni igazgatója is.

A találkozó célja a  két 
Bakszervezet közötti kapcso

lat további erősítése volt. A 
tárgyaláson a  résztvevők 
megállapították, hogy fontos 
törekvés a szakszervezeti moz
galom erősítése, a  kapcsolatok 
további szilárdítása. Egyetér
tettek abban is, hogy a  jövő
ben hasonló találkozókat ren
deznek, mert ez jó alkalom 
arra, hogy a  két szakszervezet 
kicserélje tapasztalatait.

A kétnapos tanácskozás be
fejezése után Koszorús Ferenc 
főtitkár egyhetes hivatalos lá
togatásra hívta meg az osztrák 
vasutas-sZakszervezet vezető
jét.

Vasutas békenagygyűlés Miskolcon
Május 25-én Miskolcon a 

vontatási, főnökség mozdony- 
javító csarnokában békenagy- 
gyűíést tartottak á  MÁV mis
kolci igazgatóságának dolgo
zói. A több mint háromezer 
résztvevő ; előtt Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára mondott beszédet.

Az elnökségben helyet fog
lalt Drótos László, a miskolci 
városi pártbizottság első tit
kára, Tóth József, az SZMT 
vezető titkára, Fillöp Péter, a 
városi KISZ bizottság első tit
kára, Németh Emil, az Orszá
gos Béketanács Elnökségének 
tagja, Hegyi Imre, a  Hazafias 
Népfront megyei, valamint 
Szuchy Róbert, a Hazafias 
Népfront városi titkára.

Az ünnepséget dr. Pásztor 
Pál, a miskolci vasútigazgató- 
ság vezetője nyitotta meg, 
majd átadta a  szót Koszorús 
Ferenc főtitkárnak.

A nagygyűlés szónoka beve

zetőjében megemlékezett a 
második világháború szörnyű
ségeiről, az ötvenöt millió em
ber pusztulásáról, *a tenger
nyi könnyről. A szörnyű pusz
títás nem kímélte hazánkat 
sem, nemzeti; vagyonunk fele 
megsemmisült. Katasztrofális 
helyzetbe került a vasút is. Az 
előadó szólt az újjáépítés hő
si küzdelmeiről és emlékezte
tett arra, hogy a miskolci igaz
gatóságon is több olyan ember 
dolgozik, aki részese volt az 
újjáépítésnek. Időközben
azonban felnőtt egy nemzedék, 
akik csak hallomásból, irodai
mái művekből szerezték isme
reteiket a katasztrofális világ
égésről.

— Meggyőződésem, hogy a 
borzalmakat és szenvedéseket 
átélt generációval együtt bé
kében felnőtt fiatalok is őszin
tén Ahajtják: — i t**-*** T'--  
borútl — mondotta befejezé
sül Koszorús Ferenc.

A  MÁV-szimfonikusok sikere 
az NSZK-ban és Hollandiában
A MÁV Szimfonikus Zene

kart határainkon túl is jól is
merik. Az elmúlt években si
keresen vendégszerepeitek 
Görögországban, Olaszország
ban, Nyugat-N émetországban, 
Hollandiában és Lengyelor
szágban. A szimfónikusok ez 
év áprilisában ismét nagy si
kert arattak az NSZK-ban és 
Hollandiában, ahol öt-öt kon

certen bizonyították tudásu
kat, felkészültségüket.

A kitűnő zenekart ezen a 
turnén Oberfrank Gézán kívül 
nemzetközi karmestergárda, 
Siegfried Heinrch nyugatné
met, Joó Árpád amerikai és 
Coen Ruivenkamp holland 
karmester dirigálta. A legna
gyobb sikere Oberfrank Géza 
karnagynak volt Frankfurt
ban. Liszkay Mária

Odesszai vasutasok Szegeden
A testvérmegyei kapcsola

tok keretében május 15-én 30 
ágú — pártmunkásokból, 
izakemberefeből, a  tudomá- 
tyos élet képviselődből álló — 
•desszai delegáció érkezett 
Szegedre. A delegáció tagjai 
cözatif ~ vasutasók 'is** voltak. 
íy. Ki Morkovtes, az odesszai 
■sútigazgatóság vezetője, T. 
7. Marjanovics, a kerületi 
Ésutas-szakszervezet titkára 
is K. A. Jurjevics, a  jelzőbe- 
endezési és távközlési osz- 
ály vezetője három napig a 
izegedi igazgatóság vendége 
rolt. A vendéglátók tájékozta- 
ást adtak az igazgatóság fel
adatairól, gazdasági tevékeny
égéről, a  szakszervezeti és a 
pártmunkáról, az ifjúságpoli- 
ikai feladatok végrehajtásá
ról, valamint a  szegedi vasr-

utas MSZBT tagcsoport sok
rétű és tartalmas munkájáról.

Az elméleti kérdések meg
beszélése mellett gyakorlati 
bemutatókra is sor került. A 
vendégek megtekintették az 
igazgatóság épületében üze
melő VTS 56 100. típusú^ mik
roszámítógépet, ismerkedtek a 
menetirányító és a telefon- 
központ munkájával, s látoga
tást tettek Kiskunfélegyháza 
állomáson. A szovjet vasuta
sok igen nagy elismeréssel 
szóltak a Kiskunfélegyházán 
felszerelt technikai berendezé
sekről, az állomáson dolgozók 
szociális ellátásáról. Hason
lóan nagyra értékelték az 
MSZBT tagcsoport munkáját, 
és azt, hogy valamennyi sze
gedi vasutas tagja a  tagcso
portnak.

(Gellért)

A Landler Jenő Művelődési Házban kiállítást rendeztek Mars 
Károly születésének 160. évfordulója tiszteletére. A könyvtár 
olvasótermében mutatták be a tudományos szocializmus meg
alapítójának magyarul megjelent műveit. A több mint 200 
látogató megismerhette a Marx család életéről szóló könyve

ket is.

Vonattal Spanyolországba
A közelmúltban turistaként 

ttaztam Spanyolországba. 
Csoportunk Debrecenből to
lult a több mint nyolcezer 
Kilométerre levő úticél felé. A 
renatan történő utazás fára- 
lalmait kárpótolták a  nap- 
ényben csillogó tengerpartok, 
valamint a  kopár és termé- 
Eeny területek gyakran meg
hökkentő változatossága. Fe- 
ejthetetlen élmény maradt a 
pörög, a  pun, a római, a gót 
js az arab műalkotások meg- 
nnerése is.

Madridi séták
írunnál léptünk Hispánia 

j&ldjére. Innen ismét vonattal 
itaztunk az ország fővárosa, 
4adrid felé. Az expressz las- 
an haladt, sokat ácsorgott 
jz állomásokon, ami ne- 
rfink, magyar vasuta- 
oknak szokatlan volt. En- 
íek ellenére mégis menet- 
fend szerint érkeztünk a mad
idi Chamartin pályaudvarra, 
melynek 21 fogadó és to
luló vágánya van. Ezeket 
iluljárókon át lehet megköze- 
íteni. Az utasokat mozgólép- 
sók viszik a vágányok felett 
évő, töbv emelet magas 
üvegpalotába”, ahol fotocel- 
ás ajtók, automata csomag- 
negőrzők, elektronikus utas- 
ájékoztatók, pénzváltóhelyi- 
égek szolgálják az utasok ké- 
iyelmét.
Az utastájékoztató segítsé

gével könnyen m****4háltuk a 
nadridi Atocha ivarra
induló vonatuniuax, amely

nyolc kilométerre van a  Cha- 
martin pályaudvartól és a föld 
alatt vezet az útja. Szállásunk 
az állomás közelében volt. In
nen indultunk városnéző sé
tára. Jártunk Madrid legfor
galmasabb terén, a Puerto dél 
Solt-on és megcsodáltuk a te
ret körülvevő palotákat és 
III. Fülöp király lovasszobrát. 
A térre kilenc kapun lehet 
bejutni. Körülötte kiskocsmák 
és üzletek vannak.

Másnap a város híres mú
zeumát a Prádót látogattuk 
meg. Gyönyörködtünk Tizian, 
Goya, Rubens, Raffael és Mu- 
rillo festményeiben. Jártunk 
ezen kívül az arénában, meg
tekintettük Európa legmaga
sabb felhőkarcolóját, valamint 
Don Quijote lovag és Sancho 
Panza szobrát.

Ellátogattunk a  Madridtól 
ötven kilométerre lévő El Es- 
corialba is, majd Toledóba. 
Nagy élmény volt számunkra 
a festőkirály El Greco házá
nak megtekintése. A Greco- 
házban a  mester húsz remek
művében gyönyörködhettünk.

Afrika földjén
A madridi Atocha pályaud

varról Algecirasba utaztunk. 
A hosszú úton sok vasúti ta
pasztalatot szereztünk. Láttuk 
a modern elővárosi vonatokat 
és a luxuskényelmet nyújtó 
Talgo expresszi. Az olasz 
gyártmányú elektronikus
utastájékoztatók arról árul
kodtak, hogy megvalósították 
a személyvonatok ütemes in
dítását. A vonatok minden óra

5. 10. illetve 15. percében in
dulnak. A nagy állomásokon a 
jegypénztárakban elektronikus 
vezérlésű jegyautomaták
nyomtatják az úgynevezett 
„complementó” menetjegyet, 
amely egyúttal a  helyjegy 
szerepét is betölti A  vasuta
sok segítik az utasok felszál
lását, csomagjaik elhelyezését. 
A  spanyol vasutaknál nincs 
munkaerőhiány. Nők csak a 
hangosbemondóknál dolgoz
nak. A várótermeket és a sze
relvényeket is férfiak takarít
ják. Aprólékos precizitással 
mossák a kocsik oldalát és fé
nyesre törlik a padlózatot. 
Önjáró kocsimosógépeket is 
láttunk. A szerelvények tisztí
tása nekünk is követésre mél
tó példa lehetne.

Másnap hajóval utaztunk az 
afrikai Ceutába. A félórás 
hajóút során gyönyörködtünk 
a gibraltári szoros szépségé
ben és a tengerparti kikötők
ben. Amikor Afrika földjére 
léptünk, szokatlan látvány fo
gadott. Az utcákon lefátyolo
zott arab nők és humuszos 
férfiak sétáltak. A  városban 
nagyon sok a  turista, az üz
letek olcsó árui vonzzák az 
idegeneket.

Tizenegy napi távoliét után 
már egyre gyakrabban foglal
koztatott bennünket a hazaté
rés gondolata. Annyi időnk 
azonban még volt, hogy meg
tekintsük Granadát. Láttuk a 
Sierra Nevada hóval fedett 
c' ácsait, a székesegyház mel
lett lévő világhírű Alhambrát, 
benne a mirtusz és az orosz
lán udvart, valamint a  kirá-

lyok és a két nővér termét. 
Az Alhambrától kissé távo
labb a szultánok nyári palotá
jában gyönyörködtünk. Terü
letén több ezer szökőkút 
működik hat-hétszáz éve.

Fények és árnyak
Folytattuk utunkat hazafelé 

A Granada és Barcelona kö
zötti ezer kilométeres távol
ságot a Barcelona expressz 
huszonnégy óra alatt tette 
meg. A pálya mellett több ki
lométer hosszú narancserdők 
és citromfa-ligetek húzódtak. 
A hosszú úton megfigyeltük, 
hogy a kisebb állomásokon a 
vonat indulására figyelmezte
tő jelzés a forgalmi iroda aj
taja felett elhelyezett csengő
vel történik. Utána a vonatot 
felcsavart vörös zászlóval me
nesztik. A mozdonyvezető 
kürtjelet ad, majd zárja az 
önműködően csukódó ajtókat 
A forgalmi szolgálattevők ha
nyagul fogadják és menesztik 
a vonatokat Szájukban ciga
retta van, kezüket zsebre te
szik. Öltözékük: félig egyem 
félig civilruha.

Utazásunk során csak a na
gyobb tengerparti kikötők kö
zelében láttunk tehervonat- 
forgalmat. A korszerű mozdo
nyok mellett még megtalálha
tók az elavult járművek és 
állomások is. A felhőkarcolók 
tövében is vannak nyomorne
gyedek.

Barcelona az ország máso
dik legnagyobb városa. Itt bú
csúztunk el Spanyolországtól, 
majd ismét vonatra ültünk és 
Certere, Marseilles, Genova, 
Milano, Velence és Zágráb út
vonalon — háromhetes távol
iét után — érkeztünk ismét 
Debrecenbe.

Simon Ödön

Tavaszi sztrájkharcok Európában
A nyugat-európai országok szteájkmozgaJjmaiit elemezve új 

vonások figyelhetők meg: a sztrájkmozgálmak mindin
kább a tömeges elbocsátások és a munkanélküliség szűn

ni nem akaró emelkedése ellen, irányulnak, s a megmozdulások
ban egyre nagyobb tömegek vesznek részt. Jellemző, hogy a 
sztrájkok egy része hosszabb ideig tartó. A legfontosabb sa
játosságuk, hogy a megmozdulások nem korlátozódnak egyes 
országokra, hanem amilyen mértékben válik a tőke nemzet
közivé, olyan arányban szervezik meg ellene az érdekelt or
szágok szakszervezeti szövetségei az egységes fellépést.

A munka és a tőke közötti összecsapások végső soron azt 
bizonyítják, hogy a monopóliumok és multinacionális válla
latok nem tudták a dolgozókkal elfogadtatni a „harmonikus 
társadalmi fejlődés•” burzsoá elméletét.

Nyugat-Európában a tavaszi sztrájkharcdk egyik fő szer
vezője az Európai Szakszervezeti Szövetség (CES) volt. A 
CES végrehajtó bizottsága felhívást intézett a szövetséghez 
társult nyugat-európai szakszervezetekhez, hogy április 5-ét 
nyilvánítsák szakszervezeti akciónappá a munkanélküliség 
felszámolásáért, a teljes foglalkoztatottságért. A felhívásban 
többek között rámutattak arra az ellentmondásos helyzetre, 
amely szerint a tőkés kormányok szívesebben finanszírozzák 
a munkanélküliség költségeit, semmint, hogy újabb munkahe
lyeket létesítsen^. Az Európai Gazdasági Közösség orszá
gai a múlt évben 50 millió márkát fordítottak erre a célra.

Ma Nyugat-Európában több mint 7 millió a munkanélkü
liek száma, ebből 6 millió az Európai Gazdasági Közös
ség országaiban. Ez a  szám kétszerese az öt évvel ko

rábbinak.
A felhívás nyomán 18 európai ország 50 millió dolgozó

ját képviselő 31 szakszervezet rendezett tüntetéseket saját 
hazájában. Követelték a bérek vásárlóerejének növelését a 
kereslet fellendítése érdekében, amely így újabb munkahe
lyek létesítését vonhatja maga után.

A nyugat-európai szakszervezeti mozgalom történetében 
példa nélkül álló volt a május 11-én Brüsszelben lezajlott 
nagyszabású egységtüntetés, amelyen az Euróoai Gazdasági 
Közösség kilenc országából nyolc ország közel tízezer vasu
tas dolgozója vett részt. A küldöttek valamennyien vasúton 
érkeztek Belgium különböző területeiről.- Franciaországból, 
Hollandiából, Dániából, Nagv-B ntanniából, Luxemburgból, a 
Német Szövetségi Köztársaságból és Írországból Közel ezer 
o^asz vasutasnak kellett volna még B'-üsszelbe utazni, de az 
Olaszországban akkor uralkodó feszült belpolitikai helyzet 
miatt erre nem kerülhetett sor.

Am z európai vasutak dolgozó részvételükkel egyöntetűen 
válaszoltak az Euróoai Szakszervezeti Szövetség tag- 
szervezetének, az Euróoai Vasutasok Nemzetközi Bizott

ságának felhívására, hogy emeljék fel szavukat ..a közösségi 
érdekék érvényesítésén bélül egy új közlekedéspolitikáért”. A  
tüntetők élén a mintegy egymillió vasutast képviselő szakszer
vezeti küldöttségek vezetői haladtak, köztük a francia CGT, 
az FO és az autónom szakszervezeti szövetségek felelősei.

A közös piac székhelyén a küldöttek memorandumot fo-* 
gadtak el, amely a vasutas dolgozók követelései alapján meg
fogalmazott szakszervezeti javaslatokat tartalmazta.

Á  *. »tüntetés fkaim ébó l , rendezett sajtókonferencián 
Átpnonse Toneaux, az Európai Vasutasok Szakszervezeti- Szö
vetségének titkára rámutatott arra, hogy a közös piaci orszá
gok kormányai 20 év óta visszautasítanak minden beruhá
zást. különösen a tömegközlekedés területén, ezért a szolgál
tatások színvonala romlott. Vasútvonalakat szüntettek meg, 
csökkentették a vasutasok létszámát, ugyanakkor az utazó- 
közönséget rendszeresen jelentős viteldíj emeléssel sújtják.

A vasutas-szakszervezetek közös memoranduma feltárta 
a helyzet súlyosbodásának okát: eszerint a munkanélküliség 
forrását képező gazdasági hanyatlás, a tartós infláció és az 
elkeseredett konkurrencia-harc vezetett a szállítás és közle
kedés súlyos zavaraihoz. ,

A nyugat-európai vasutas-szakszervezeteik új közlekedés
politikát követelnek, amelynek nyomán csökkennének 
az állami költségvetés terhel, újabb munkaalkalmak 

megteremtésével színvonalasabbá válhatnának a  vasúti szolgál
tatások. Egy új közlekedéspolitika összehangoltahbá tehetné az 
európai közlekedési és-szállítási rendszeréket, visszaadhatná & 
vasút elsődleges szerepét a szállításban, mert ahogy ezt Alphon- 
se Tonneaux kifejtetté: „a vasút jelenleg is a leggazdaságosabb, 
a környezetet legkevésbé szennyező, biztonságos szállítási esz
köz. Ennek ellenére egyre fokozódik kihasználatlansága A 
vasutas-szakszervezetek az EGK illetékeseinek átadott nyi
latkozatukban közölték, hogy a valós helyzet feltárása és a 
vasutasok követeléseinek támogatása érdekében a lakosság 
azon rétegeihez fordulnak, akiket a legsúlyosabban érint a 
közlekedési költségek emelkedése és a szolgáltatások minő
ségének romlása”.

Baranyai Zoltán

Az 1978/79. évadra

Június 30-ig lehet igényelni 
Vasutas operabérletet

A zenei ismeretterjesztés lókra és azokra a  dolgozókra, 
egyik jelentős eredménye az akik érdeklődést mutatnak az 
Erkel Színház Vasutas opera- operazene Iránt. 
bérletének népszerűsége. Az Az 1978/79-es évadban a  kő- 
elmúlt 17 év alatt sokezer vetkező művek szerepelnek a 
vasutas és hozzátartozója te- vasutasbérlet műsorán: Brens- 
Icintette meg az operaélőadá- teán, Szerenád,t Bach: Air,
sókat,; s  közülük sokan vál- Hindemith: Kamarazene,
tak a komolyzene kedvelőivé, Bemstein: A városban (balet- 
operabarátokká. tek). Bellin!: Norma (opera),

A sok élményt nyújtó élő- Donizetti: Szerelmi bájttal
adások és az alapszervezeteik -(opera), Giordano: André
jó szervező, propagandá mun- Chénier (opera) és Verdi: Don 
kajának eredményéként a bér- Carlos (opera), 
let az egész országban kére- A bérletigényléseket a  szak- 
setté vált. A szolgálati helye- szervezeti bizottságok útiján 
k .a  az új évad bérleti igény- kelj a területi bizot lápokhoz 
lésének felmérése már meg- bejelenteni. Az igénylési ha
kezdődött. Alapszervezeteink táridő június 80. Az előadá- 
a szervező munkánál fordít* sok és a befizetési határidők 
sanak nagyobb figyelmet a a műsor bérleti hirdetményein 
szocialista brigádokra, fiatar találhatók.
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Egy nyugdíjas 
második otthona
A nyugdíjas mozdonyve

zető délutánonként min
dig azonos irányban kel 
útra. Az intézményi 
amelynek f  kapuján belép, 
cementkerítés veszi körül. 
Az udvaron kézilabda- és 
teniszpályák sorakoznak.

— Ebéd után lepihenek 
egy kicsit, azután vacsoráig 
a sportkörben töltöm az 
időt — mondja az idős em
ber. —r Szeretek ide járni 
mert Itt gyakran Összefu
tok egykori munkatársaim
mal. A kultűrházban min
dig adódik valami műsor 
vagy kiállítás,. a  könyvtár
ban újságokat böngészhe
tek. Ha sétálni támad ked
vem, felmegyek a jó öreg 
felüljáróra, s nézem a  vo
natokat. Valamikor a  moz
donyok fülkéjéből néztem a 
hídon átsiető gyalogosokat. 
. Az öreg vasutasnak, mint 
mondotta, második otthona 
a Ferencvárosi Vasutas 
Dolgozók Művelődési Háza 
és Sportköre.

Tíz tekercs film
Vasárnap, késő délután, 

pereg a Lehet egy kérdéssel 
több? című tv-műsor. Egri 
János fotót mutat az egyik 
versenyzőnek, aki nem tud
ja megállapítani, m it lát 
Nem csoda, hiszen egy vas
úti kocsi tengelyén kiala
kult, furcsa alakú jég csapot 
ábrázolt a bravúros felvé
tel. Készítője Szarka Ist
ván, mázászászvári állo
másfőnök, Jutalma: tíz te
kercs film  a Magyar Tele
víziótól.

A  gratuláció mellett je
gyezzük meg: jó, ha az em
bernek hasznos hobbija 
van. Még jobb, ha ez a ked
venc időtöltés valami mó
don kapcsolatos a napi 
munkával. A  hivatás és a 
hobbi ugyanis kölcsönösen 
¡segítheti egymást, az egyén 
javára éppúgy, mint a kö
zösség hasznára.

(Ujházy)

AZ ÁTLAG O S ÉLETKOR 2 2  EV

Családi körben
A nagykanizsai csomópont 

szakszervezeti bizottsága kul
túrműsorral egybekötött csa
ládi estét rendezett a nyug
díjasok részére a  vasutasok 
Kodály Zoltán Művelődési Há
zában. Az ünnepséget Tóth Já
nos ezb-titkár nyitotta meg, 
majd Hunyady Mátyás, a 
nyugdíjas csoport elnöke szá
molt be az elmúlt évi munká
ról. Utána a pécsi igazgatóság 
szimfonikus zenekara szóra
koztatta a résztvevőket.

A BVSC vízilabda-csapatának
tekintélye van az OB l-ben

A BVSC vízilabda, csapata 
két hagyománnyal rendelke
zik. Az egyik, hogy évtizedek 
óta saját nevelésű játékosok
ból alakítja OB I-es csapatát, 
a 'másik, hogy náluk a sok- 
mozgásos játék uralkodik. így 
volt ez ■ hajdan Laki Károly 
mester idejében, és ezt az 
életművet folytatja Babarczy 
Roland, a  csapat jelenlegi ed
zője, aki most azokat a gye
rekeket vezényli az első osz
tályban, akiket annak idején 
megtanított a  játék alapele
meire.

Igényes terv
Az elmúlt évben már egyet

len csapat sem mehetett biz
tosra a  Szőnyi úti fiatalok el
len. Az utóbbi három évben 
pedig lényegében minden el
lenfelük ellen győztek már. 
Tehát rövid idő alatt megsze
rezték a z . önbizalmat, sőt, mi- 
tíibb a tekintélyt is. Az idei 
OB I-ss küzdelmeket jól 
kezdték. Már az első mérkő
zésen legyőzték a tavaivi baj
nok Vasas cfÖpatát. De va
jon mit vár az idei évadtól a 
BVSC szakvezetője? Egyálta
lán milyen terveket dédelget
nek?

— Helyezést nem tudnék 
meghatározni. Legfeljebb 
annvit döntöttünk el, hogy a 
tavaly megszerzett pozíciót 
nem adjuk fel. Véleményem 
szerint ennél is többet jelent, 
ha sikerül elérnünk, hogy csa
patunk a magyar vízilabda 
élet egyik meghatározó ténye
zője legyen. És ez bármily 
szép célkitűzés is, vagy igé
nyes terv, úgy érzem, reális.

tokon Is. Joós inkább bravú
rokra képes, neki sokkal jobb 
átlagot kellene mutatni, akkor 
nagy kapus lehetne. Czigány 
az egyik legrutinosabb játéko
sunk, mindig az ellenfél ke
vésbé mozgékony, de erős vagy 
erőszakos játékosát semlegesí
ti. A legtöbbször sikerrel. Hel- 
tai talán a legnagyobb ígéret. 
Már szóba jött a válogatott 
összeállításánál is. Hátvéd, de 
csatárerényekkel is rendelke
zik. Mint átlövő is különleges 
klasszist képvisel. Kis Csabára 
elsősorban a robbanékonyság 
jellemző, ö  a második Horkai, 
aki — ha kell — irányít, ha 
szükség van rá, befejezi az ak
ciót. Horkaié a vezető szerép. 
Tőle indul ki minden, és neki 
fogadnak szót a játékosok. Já
tékstílusa meghatározza csapa
tunk taktikáját, stílusát. Gém 
centert játszik, és feladata el
sősorban a kapusra törő játé
kosok kiszolgálása, amolyan 
előretolt ék, aki jobbnál jobb 
labdákkal kell, hogy tömje a 
csatárokat. Ezt a szerepkört 
maradéktalanul ellátja. Varga 
Gyula, az egyik fiatal játékos, 
aki a korszerű, modern vízi
labda neveltje. Védő és csatár 
egyaránt. Kovács István tipi
kusan védőjátékos, de center
ben Is veszélyes.

Szóval a mozgó játékhoz

minden adottsággal rendelkez
nek a BVSC-sek. Fürge, fiatal 
játékosok, kitűnő úszótudással, 
gyors felfogóképességgel. Az 
átlagéletkor 22 év.

A  medencében 
mindenre képesek

Ez azt jelenti, hogy ennek a 
csapatnak ,ebben a sportágban 
legalább még egy évtizedé van. 
Egyébként a  játékosok többsén 
ge főiskolára jár, TF-esek, köz
gazdászok, jogászok, orvo
sok. S ha valami hibát lehet 
náluk találni, legfeljebb az le
het, hogy éppen azért, mert 
még nem elég rutinosak, vég
letekre, káprázatos és kiábrán
dító játékra is képesek. Hogy 
ez miből fakadhat, talán ab
ból, is, amit az edző mond.

— Mivel még nem alakulha
tott ki csapatunknak önálló 
stílusa, elsősorban az ellenfe
léket elemezzük, megkeressük 
a gyengéiket, és annak megfe
lelően próbálunk játszani. Az 
edzésen pedig ha azt monda
nám: álljanak fejen, azt is 
megtennék.

Az  eredmények a tavalyi 
bajnoki 4. hely. s  az idei győ
zelmek azt mutatják, még nem 
„álltak fejre".

L. Gy.

VAN MAR FOCICSAPAT

Hajrá, Ajkai MÁV!
— Még azok után is, hogy 

Potyondi és Szöghi, a  esaoat 
két állandó játékosa, eltiltása 
miatt mp&t .a  cáriról nézheti 
az idea bajnokságot?

— Kétségtelen, ezzel veszte
ség ért bennünket, de a fiatal 
Kovács István és Varga Gyula 
beállítása, azaz felemelése az 
ificsapatból az OB I-be, ha ma 
még nem is teljes mértékben, 
de lehetővé tette pótlásukat.

Melyik játékosnak, 
mi az erénye?

— Hogyan jellemezné rövi
den a jelenlegi csapatot, pon
tosabban a játékosokat? Ki
nek mi az erénye, miben fej
lődhet?

— Kezdjük a kapusokkal. 
Gál jó tempójú, rendkívül 
megbízható kapus, szorgalma 
átsegíti a  legnehezebb felada-

Megvalósult Ajka  állomás 
dolgozóinak régi vágya. Az 
tudniillik, hogy a tömegsport
mozgalom révén labdarúgás! 
lehetőségük és futballcsapatuk
legyen.. —__

Egyelőre a városi kispályás 
labdarúgó bajnokságban vesz
nek részt. Pályát a központi 
szénosztályozótól kaptak, vagy
is ott játsszák hazai mérkő
zéseiket. Felszerelésük beszer
zéséhez szakszervezetük szom
bathelyi területi bizottsága 
nyújtott anyagi fedezetet, jő 
eredményeik pedig elsősor
ban annak a tizenhat, immár 
igazolt játékosként futballozó 
vasutasnak az érdeme, akik 
örömmel jelentkeztek, s  azóta 
is lelkesen készülnek a mérkő
zésekre napi szolgálati idejük 
letelte után. A szakszervezeti 
bizottság sportszervező tevé
kenységét Horváth Kálmán, 
Gerzsenyi Zoltán és Tamási 
Tibor segítette dicséretre mél
tóan. Üj feladatként került

szóba: saját pálya építése tár
sadalmi munkában.

Más sportág fellendítése sem 
hiányzik az ajkai vasutasok 
tervéből. Mindenekelőtt az 
asztalitenisz és a  sakk iránt 
mutatkozik élénk érdeklődés.

Németh Gyula

K E R E S Z T R E J T V E N Y
Vízszintes: 1. A közművelődési 

bizottságok fontos feladat*. 13. 
Rangjelző. 14. Tablóra rágásU. 15. 
Betűpótlással angol konzervatív 
párt. 16. Vörös tengeri kikötő. 18. 
Csomózott keleti szőttes. 19. Ku
tyának  lehet. 30. Francia város. 
21. E-vel férfi név. 22. Horvát 
parasztvezér volt. 23; Keverve 
érzi.' 28. Vissza: felemelt hang. 
27. Angyalrang-. 28. Szóösszetéte
lekben kettő. 30, Gépesített Adat

feldolgozó Vállalat. 33. Svéd 
pénz. 33. A bárium  vegyjele. 34. 
Tábornok. 36. Igekötő. 37. Ki
ken Ikerszava. 36. Neves francia 
könyvnyomdász-, és kiadó család. 
39. Ellentétes kötőszó. 41. Gom
baszakértő. 42. A közepén emel. 
43. Após. 45. R. E. R. 46. Félig 
hátrál. 47. Az épület része. 48. 
Hóbort, szeszély. 51. A Duna 
m ellékfolyója 52. Végtelen kő
halom. 53. O. L T. 55. Volt orosZ

uralkodóé, névelővel. 56. . . .  on, 
híd, folyó, öböl, Amerikában. 57. 
H íres' m agyar zeneszerző. 59. 
Nemcsak ez. 60. Téli sporteszköz, 
névelővel 61. 1978. vége. 63.
.  . cream, fagylalt (angol).

Függőleges: 2. Portugál sziget 
A frika partjainál. 3- Folyadékból 
kivált anyag pl. az üveg alján. 4. 
Emlék szélei. 5. Kis ház. 6 . . . .  
Aidám Friedrich (1717—1799) 
Goethe tanára . 7. Bolondos, hó
bortos. 8. Színesedik a  gyümölcs. 
9. Erdei gyümölcs. 10. Zamat. 11. 
Kémcső. 12. Á llításaira. 16. En
nek szervezése is feladata a  köz
művelődési bizottságnak. 17. Di
n á r három ötöde. 19. Megismer
tem . 24. Nem te  dalolsz. 35. A 
szeszfok. 28. Aludttejféleség. 29. 
Férfi hang. 30. P incelejárat. 31. 
Emelkedik a kedve. 34. Szarvas 
fajta. 35. Túllzesftett. 40. Görög 
tartom ány. 42. Francia férfi név. 
44. Bűvös lám pa tulajdonosa 47. 
Elcsépelt kifejezés 46. Kis keve
redés. 50. Sikoltoz. 53. Város a 
Szovjetunióban. 54. Fedél. 57. 
Férfinév 58. Lélek kezdete. 61. 
Szintéh. 62. Liter.

Beküldendő: vízszintes 1., és 
függőleges 16:

Beküldési batáridő: 1978. jú
nius 22.

. Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése:

A vasúti-közúti kereszteződé
sek. A fél- és fénysorompós
megoldás.

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 9. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejtéséért; 
Farkas Károly 7400 Kaposvár. 
Beloiannisz u. 11—13: Koplányi 
József, 3699 Szügy. Vörös narty  
út 19.: Kékesi Ferenc, 3000 Hat
van. Kastélykert u. 12/2.; Matók 
István, 1108 Budapest.. Harmat 
u. 176. n . 10,; Sulva'n Miklósáé, 
9083 Ecs vasútállomás.

Diákétkeztetés 
az Utasellátónál

Az Utasellátó Vállalat köz
kedvelt szolgáltatása a diák- 
étkeztetés. A kirándulásokat 
szervező pedagógusoknak ez a 
szolgáltatás nagyon kedvező, 
mert az utazás közbeni étkez
tetés gondjait enyhíti. A meg
rendelők meghatározhatják 
hol és mikor kívánnak étkez
ni. (Hajón, étkezőkocsiban, 
pályaudvari éttermekben).

Az utasellátó biztosítja az 
étkezések zavartalanságát, a 
megrendelőket a bejelentett 
időpontban soron kívül kiszol
gálja. A diákétkeztetés kere
tében 20, 18 és 16 forintos
ebédet, vagy vacsorát adnak 
az első, másod, vagy harmad- 
osztályú üzemekben. A diákok 
tízféle menüből választhatnak.

A megrendeléseket egy hét
tel előbb kell leadni az utas
ellátó központjában vagy ki- 
rendeltségein.

Tiszteletdíj nélkül...
A  debreceni vasutasok baráti találkozóit és egyéb ren

dezvényeit több éve színvonalas műsorral teszi emlékezetessé 
Varga Magda operaénekesnő és Lente Lajos népdal énekes. A 
két művész tiszteletdíj nélkül, önzetlenül szórakoztatja s 
vacrtasokat.

Varga Magda a debreceni Csokonai Színház t,agia volt ei 
év márciusáig. Tulajdonosa a Munka Érdemrend arany fokeb 
zabának és a Szakszervezeti Munkáért kitüntetés arany fóköj 
zatának. Közéleti aktivitását bizonyítja az is, hogy három al
kalommal választották tanácstagnak.

Lente Lajos népdalénekes több éve van a vasút szol gála' 
tában. A debreceni igazgatóság II. osztályán dolgozik gépkp 
csielóadói. beosztásban. Mindig örömet jelent számára h; 
vasutas közönségnek énekelhet. Szívesen vállal fellépést t 
nyugdíjasok rendezvényein és egyéb ünnepségeken. Mindké 
művész előadásait — ugyancsak 'tiszteletdíj nélkül — Bencz 
Gyula népizenekara kíséri.

' — Békegyűlés. A szolnoki 
ÁMV Kórház és Rendelőinté
zet szakszervezeti bizottsága á 
győzelem napja alkalmából 
békegyűlést rendezett. Béké- 
nyi Istvánná, a Hazafias Nép
front bizottságának titkára 
mondott ünnepi beszédet.

— Kitüntetés. Budapest- 
Józsefváros állomás Mez 
Imre KlSZ-álapszervezeténe] 
eredményes munkáját a KISÍ 
Központi Bizottsága a közel 
múltban Dicsérő oklevéllel is 
merte el.

— fró—olvasó találkozó. A 
nagykanizsai Kodály Zoltán 
művelődési házban író—olya
só találkozót rendeztek. Mor- 
vay Gyula író és költő tartott 
élménybeszámolót a nyugdí
jas vasutasoknak. Az író 1945- 
ben a szovjet hadsereg tol
mácsa volt. A találkozón eze
két az élményeit elevenítette 
fel.

— Névadóünnepség. A cell 
dömölki csomópont KISZ-bl 
zottsága május 20-án névadó 
ünnepséget rendezett tizenhá 
rom vasutasdolgozó gyermek 
tiszteletére. A KISZ és 
szakszervezeti bizottság aján 
dákkal kedveskedett a szülők 
nek.

— Nyugdíjasok találkozója. 
A karcagi vasúti csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja, és a dr. 
Csanády György szocialista 
brigád a közelmúltban hangu
latos nyugdíjas találkozót 
rendezett, amelyen több mint 
százan jelentek meg. Jóvér 
Jánosné főbizalmi üdvözlő 
szavai után H. Tóth Pál állo
másfőnök tartott ünnepi be
szédet, majd -a dr. Csanády 
brigád színes műsorral szóra
koztatta a vendégeket.

— Munkavédelmi é r t e k e i  
let. A békéscsabai pályafenii 
tartási főnökségen munkavé 
delmi értekezletet tartottak 
középvezetők részére. Az. ét 
tekezlet előadója Udvari Sán 
dór, a főnökség vezetője vol 
Ismertette többek között 
balesetmegelőzéS módjait é 
beszélt a munkavédelmi sza 
bál vök betartásának fontossá 
gáról.

Lakáscsere
Elcserélném szoba, konyha, kom

fortos, két mellékhelyiségből álló 
kertes lakásom at két és fél. vagy 
három szobás kertes, napfényes, 
földszinti vagy I. emeletire, meg
egyezéssel. Érdeklődni telefonon 
17 órától 21 óráig a 344—800.

— Csoportvezetők tan ío lya  
m a . A szombathelyi jár mű jaj 
vító Üzemben május 17-én fel 
jeződött be a  kocsi- és meg 
münkálöósztály csoportveze 
tőinek négvhónapós tovább 
képző tanfolyama, amelye: 
negyvenhármán vettek rész 
A tanfolyam záróünnepség! 
megjelent Gulyás János ve 
zérigazgató-helyettes 
Auguszt János, a területi bi 
zottság titkára is.

Elcserélném szoba, konyhás 
(konyhából leválasztott fürdőszo
ba, előszoba), budapesti v m .  ke
rületben levő ív . emeleti, udvari, 
liftes, 30 négyzetméteres, . 55, Ft 
bérű tanácsi lakásom at kétszobás 
kom fortra, megegyezéssel. Érdek
lődni: a 18—42 telefonon.

Elcserélném B udapest VTI. kerü 
letben lévő. udvari, magasföldszinti 
1 szoba, konyha, WC és élé«kam- 
rás tanácsi lakásom at hasonló vas
úti lakásra  Celldömölkön, vagy 
Naevkanizsán. Érdeklődni lehet: 
hétfőtől péntekig 8 órától 15 óráig 
a  17—41 telefonon.

— Kirándulás. A kőszef 
MÁV Nevelőotthon harmad! 
osztályos tanulói a közeimül! 
bán tanulmányi kirándulása 
vettek részt Szombathelyen. Jj 
tanulókat az igazgatóság pénz 
ügyi osztályának Zrínyi Ilon 
és Hámán Kató szociálist 
brigádjai fogadták és kalau 
zolták Szombathelyen. A M 
szocialista brigád tagjai töb 
éve patronálják a gyerekek! 
segítik nevelésüket

Elcserélném budapesti 45 négy
zetm éteres lakásom at budapesti 
vagy debreceni tanácsi lakásra. 
É rdeklődni: Tóth, 1155. Budapest, 
Vasutasház u. 3.

Eladnám : Rákoscsaba. Üj telep ú t 
34. sz. a la tt levő 158 négvszögöles 
építési telket, garázzsal. Érdeklőd
ni m unkaidőben a  134—000/102 tele
fonon: Suskóné.

— Felújítják az úttörő vasú 
kocsijait. Camionokkal szállít 
ják a hűvösvölgyi űttörővasúj 
kocsijait a dunakeszi járműi 
javítóba, ahol kijavítják á 
úttörők és a kirándulók ked 
veit közlekedési eszközeit Aj 
év első négy hónapjába* 
nyolc kocsi hagyta el az üze* 
met, felújítva, átfényezve. A 
terveik szerint még négy koca 
nagyjavítására kerül sor.

A BNV-n láttu k

Mozgó film-vetítés konténerben
A  Budapesti Nemzetközi Vásár MÁV-pavüonját szo

kott helyén — a hármas kapu mellett — naponta több
ezren keresték feL Érthető, hiszen a vidéki látogatók itt 
érvényesíthették utazási kedvezményüket, s az 1978/79. 
évi vasúti menetrendet is megvásárolhatták.

A pavilonban a rendezők ez alkalommal is találtak új 
megoldást, amellyel méltán keltették fel a szakemberek 
érdeklődését. Egy nagyméretű konténerben például moz
gófilmet vetítettek a szállítótartályos fuvarozás techno
lógiájáról és előnyeiről. Az előcsarnokban impozáns ko- 
cslmakettekkel, nagyméretű színes fotókkal érzékeltették 
a vasúti teherszállítás fejlődését.

Az idén a szokottnál több. fuvaroztató, a MÁV-val 
kapcsolatban álló külföldi cég, mint például az INTER- 
FRIGO, az INTERKONTÉNER vezetői látogatták meg a 
kiállítást. Szabó Béla vezérigazgató-helyettes például a. 
pénzügyőrség képviselőit, Mester. Alajos vezér igazgató- 
helyettes az Országos Tervhivatal, valamint a pénzügyi 
tárca Vezető szakembereit. Oroszváry László vezérigaz- 
gaitó-helyettes pedig a Ganz-MÁVAG, illetve a Ganz 
Villamossági Művek vezető szakembereit fogadta a pa
vilonban.

S. R.

A  szerkesztőség üzeni
Németh Gvula. A1ka: ifi. Kováéi 

Béla. D ebrecen: M urán vi Tibor, 
B ánréve; Varga Andorné. Szol
nok ; Kovács Győző. Koncaik Já
nos. Celldömölk; P in tér Lajos, 
V ácrátót; Jő vér Jánosné. Karcag 
Várfalvi Gyula, Nagykanizsa; 
Boldizsár Gyula. Békéscsaba: Po
kol Valéria. Z áhony; leveleiket la* 
púnk anyagához felhasználjuk.

Lehoczky János. Szeged: Mohai 
Karoly. Szerencs: leveleiket ille
tékes helyre tovaboitottuk.

M A G Y A R  V A SU TA S

a Vasutasok Szakszervezetének - 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő; Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI.. Benczúr utca 4L 

Telefon városi: 229-872 
üzemi: 10-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat» 
1964 Bpest VII-.. Rákóczi út 54.

Telefon: 234-818 
Felelős Kiadó. dr Sutb Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazKatója
Csekksza m laszd m űnk :

MNB 215 -  |1 059 
78—2248. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

M á g y a F V a s u í A S
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

XXIL ÉVFOLYAM, 12. SZÁM ARA: 70 FILLÉR 1978. JÚNIUS 17.

Az elnökség napirendjén

a műszakpótlék 
a vasúti közlekedés dolgozóira

Harm incéves az TJttörővasüt

* Szakszervezetünk elnöksége 
június 8-án ülést tartott. A 
testület elsőnek a szállításban 
és hírközlésben dolgozók jú
lius 1-től bevezetésre kerülő 
műszakpótlékáról készült je
lentést vitatta meg.

Mint ismeretes, a Miniszter- 
tanács 1977. július 1-től szabá
lyozta az iparban, az élelmi
szer-kiskereskedelemben és a 
vendéglátóiparban dolgozók 
műszakpótlékát. A rendelet 
hatálya a MÁV-nál valameny- 
nyi járműjavító üzem, a MÁV 
ki térőgyártó, a MÁV gépjavító, 
a MÁV építőgépjavító és a 
MÁV fatelítő üzem többmű
szakos fizikai dolgozóira ter
jed ki. Az iparban bevezetett 
műszakpótlék anyagi fedeze
tét a MÁV saját erőforrásbő1, 
biztosította, mivel a II. és a 
III. műszakban teljesített mun
kanapok aránya nem érte el 
az összes munkanap 8 százalé
kát.

1977. szeptember 1-től a vas- 
' útigazgátóság egyes kiemelt 
¿szolgálati helyein, a frekven- 
: tált munkakörökben, ugyan
csak saját erőforrásból mű
szakpótlékét vezettek be.

A  múlt évben bevezetett 
műszakpótlék 25 ezer vasutast 
érintett. Énnek eUéjaérp* . jmég 
mintegy 39 ezren dolgoznak 
folytonos vágy folyamatos 
munkarendben. Részükre ez 

'év július 1-től vézetik be a 
műszakpótlékot

A  vasúti közlekedésben dol
gozóknál olyan elvek alapján 
célszerű bevezetni a műszak- 
pótlékot mint az iparban, ol
vasható a jelentésben. Termé
szetesen a közlekedés sajátos 
’helyzetét elsősorban a mun
karendek alkalmazása és a 
nem fizikai munkakörök mi
nősítése tekintetében figye
lembe kell venni. A sajátos 
munkarendek közül folytonos
nak kell tekinteni a 12/24 órás 
forduló beosztást közbeváltáfc- 
saL A 12/36 órás fordulót, vagy 
ennek 191 órás különböző vál
tozatait viszont folyamatosnak 
tekintjük. Az utazószemélyzet 
is folytonos munkarendben 
dolgozik, de a munkaidejük a 
nap bármelyik időszakában 
¿kezdődhet, illetőleg befejeződ
het.
; Vannak olyan jelentős nem 
fizikai és nem közvetlen ter
melésirányító beosztások, ahol 
követelmény a folytonos mun
karendben való szolgálat. Ilye
nek a személypénztárosok, fu
vardíj-számfejtők, kocsiinté
zők, áruirányítók, távgépíró
kezelők, ügyeletes tisztek, vám
kezelők stb. Ezekben a beosz
tásokban dolgozók a korábbi 
MT-rendelettervezet szerint 
műszakpótlékra nem jogosul
tak. A vasút és a szakszervezet 
vezetőinek javaslatára azon

ban az ágazati miniszteri sza
bályozásban ezeknek a mun
kaköröknek a felvételére is le
hetőség nyílt.

Eszerint á központi rende
letek által, valamint a MÁV 
saját erőforrásból biztosított 
lehetőségek alapján 1978. jú
lius 1-től valamennyi több mű
szakban, folytonos vagy folya
matos munkarendben foglal
koztatott fizikai, közvetlen ter
melésirányító besorolású dol
gozók, továbbá a nem fizikai 
és nem termelésirányító beso
rolású egyéb foglalkozású dol
gozók műszakpótlékban része
sülnek.

Az elnökség a műszakpótlék 
szabályozására vonatkozó köz

lekedés- és postaügyi minisz
teri rendelettervezetet megvi
tatta és elfogadta, majd felha
talmazta Koszorús Ferenc» fő
titkárt a tervezet alapján el
készülő végrehajtási utasítás 
aláírására.

Az elnökség .ezután megvi
tatta és kiegészítésekkel elfo
gadta a szakszervezet művelő
dési intézményeinek helyzeté
ről, tartalmi munkájáról, sze
mélyi, anyagi feltételeiről és a 
létesítmények állapotáról ké
szült jelentést Ugyancsak el
fogadta az üdülés személyi és 
anyagi feltételeiről, a létesít
mények állapotáról — a MÁV 
Utasellátó és GYSEV területén 
— készült jelentést

Környezetcsinosítás önerőből
A  szentesi építési főnökség szegedi gépállomásának dol

gozói sokat tesznek munkahelyi környezetük csinosításáért, a 
biztonságos munkavégzés megteremtéséért Az elmúlt hóna
pokban szabad idejükben a telep sáros, gidres-gödrös útjai 
helyett újat építettek. A  főnökség területén többezer használt 
betonaljat fektettek le, 's rendezett gépkocsiparkolót, bejáró 
utat, gyalogjárdát építettek. Parkosították az utak melletti te
rületeket is.

Most ismét €00 bétöfiaíjat kaptak, ebből a Javító területek' 
burkolását szeretnék elvégezni. A gépállomásiak példája is 
bizonyítja: milyen sokat tehetünk munkahelyünk csinosítása, 
a munkavédelmi előírások betartása érdekében — önerőből.

A  jubileumi ünnepségre felsorakozott úttörővasutasok (Tudósítás az 5. oldalon)
(Óvári Árpád felvétele)

BALASSAGYARM ATI VÁLTO ZÁSO K

Körzeti üzemfőnökség alakul
\ gazdasági egység szervezeti felépítéséhez igazítjuk 

a szakszervezeti teváenvséaet
Balassagyarmaton az áHo-' 

más-, a vontatási és a vonal
főnökség összevonásával kör
zeti üzemfőnökséget kell lét
rehozni. A MÁV Vezérigaiz- 
gatóságmek ez a döntése ha
tással van a szakszervezeti 
szervek tevékenységére is.

Alapszabály írja elő
A Magyar Szakszervezetek 

Alapszabálya úgy rendelkezik, 
hogy a gazdasági egység szer
vezeti felépítéséhez igazodva 
kell kialakítani és működtetni 
á szakszervezeti választott 
szerveket. Szakszervezetünk 
elnöksége ezért hozott olyan 
értelmű határozatot, hogy 
fnindsnÜLt. ahol üzemfőnöksé
gei hoznak tétre, választás út
ján ennek megfelelő szintű 
szakszervezeti bizottságot kell 
alakítani.
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26 millió 347 ezer utas 
és 11 millió 334 ezer tonna áru

Lelassult az elegymozgás — Romlottak a minőségi mutatók

A vasút májusban 26 millió 
547 ezer utast szállított; Ez
zel az utasszállítási tervet 
96,4 százalékra teljesítette. A 
személyszállító vonatok me
netrendszerűsége 0,1 százalék
kal romlott, késési idejük vi
szont csökkent a múlt évihez 
képest.

Az áruszállítási teljesítmé
nyek alakulása sem mondha
tó kedvezőnek. A vasút

11 millió 534 ezer tonna 
árut szállított, s ezzel a 
bázisidőszakhoz viszonyít
va 99,8, a tervet alapul 
véve pedig 99,3 százalékos 

teljesítést ért el.

forgalom visszaesése mivel a statikus terhelészetközi 
okozta.

A belföldi forgalom a bá
zishoz viszonyítva 4,8 száza
lékkal (330 ezer tonnával) 
nőtt, az export, import és 
tranzit forgalom együttesen 
356 ezer tonnával elsőkként.

A belföldi szállításoknál, az 
előirányzatot tekintve 5 szá
zalékos túlteljesítést ért el a 
vasút. Ezzel szemben

az exportküldemények 
mennyisége 16,5 százalék
kal, az import- és tranzit- 
forgalom volumene pedig 
13,1 és 7,3 százalékkal 
alatta maradt a tervezett 

értékeknek.
-  A teherkocsiigényes árufor-

Az áruszállításnál mutatkozó galomban, a legfontosabb tö-
csökkenést elsősorban a nem-

A Szovjetunióban jártak
„Ki tud többet Szovjetunióról, ki tud többet Odesszáról?n 

címmel az elmúlt év végén nagyszabású vetélkedőt rendeztek 
Szegeden. A vasútigazgatóság öt fiatalja — Bugyiné Kollár 
Ilona, Pintér Erika, Rákli Erzsébet, Hegyközi Pál és Schinagel 
András — a városi döntő után győztesként került ki a megyei 
versenyből is. Jutalmuk 11 napos Szovjetunióbeli utazás volt, 
amire az elmúlt hónapban került sor. Az Odessza—Kijev út
ról hazatért fiatalok gazdag, színes programról számoltak be. 
Odesszában megismerkedtek a hős város történelmi és építé
szeti nevezetességeivel. Sétahajózás, Flotta-múzeum; ipari 
üzemek megtekintése, baráti találkozók szerepeltek a program
ban. A május 1-i felvonulást a dísztribünről nézték végig, s 
ott voltak az operaház díszelőadásán is.

Kijevben megtekintették a Szófiai Székesegyházat, az Uk
rán Mezőgazdasági kiállítást és a Lenin Múzeumot. Az utazás 
során újabb ismeretekkel bővítették tudásukat, amit hasonló 
vetélkedőkön kamatoztathatlak.

1,6
százalékkal nőtt.

A folyamatos teherkocsi-el
látás is akadozott, ami kitűnik 
abból, hogy a vasút májusban

közel 23 ezer teherkocsit 
nem tudott az igényelt 
napon a felek részére biz

tosítani.
A vasútüzem munkáját ked

vezőtlenül befolyásolta a gép- 
revárási esetek 15,9, illetve a 
vonatáesorgások számának a 
bázishoz mért 31,4 százalékos 
növekedése.

Májusban a vasút nemzet
közi teherkocsigazdálkodása 
kielégítően alakult, mivel a 
bázishoz viszonyítva csökkent 
az idegen teherkocsik felhasz
nálása, valamint az OPW túl
lépés mennyisége is. A szállít
tató felek rakodási készségét

megáruk közül a bázishoz ké
pest a szén, kő, kavics, ho-| I ____
mok, cement és műtrágya kül- js javuló tendencia jellemez- 
demények volumene 9,6 15,7 ê, az érkezés 1 százalékos 
százalékkal emelkedett, míg a csökkenése mellett ugyanis a 
cementgyártmány és tűzifa fcirakatlan máradvány napi 
szállítások mennyisége 10,4, íl- átlaga 1,4 százalékkal mérsék
letve 6,2 százalékkal csökkent lőctött 

A feltétlenül indokolt pálya- 
korszer űsitési munkák miatt 
sajnos, több minőségi mutató 
kedvezőtlenül alakult A te
herkocsik forduló ideje pél
dául

0,5 százalékkal romlott, a 
vontató járművek napi 
futása a villamos vonta
tásnál 1,9, a dízelmozdo
nyok esetében pedig 1,8 
százalékkal volt kevesebb, 
mint egy évvel korábban.

Javult a teherkocsik raksúly- zavartalansága érdekében 
kapacitásának kihasználása, vonóerő biztosítása.

Az elkövetkező időszakban 
fokozottan növekvő, belső for
galomra kell számítani. Ezért

alapvető feladat az elegy- 
torlódások megakadályo
zása,. a kocsiforduló idő 
hatásosabb csökkentése és 
a vonatok menetrendsze

rűségének javítása.
Ugyancsak fontos a tömeg
árukhoz az Igényelt kocsi
mennyiség és a teherforgalom

a

A küldöttértekezlet — 74
résztvevővel — május 23-án 
lezajlott. Megjelent Tófalvi 
István, a budapesti területi bi
zottság tagja, a tb Pest—Nóg- 
rád megyei felelőse, aski — 
Szombati Istvánnak, a csomó
ponti pártvezetőség titkárának 
üdvözlő szavai után — ismer
tette az üzemfőnökség létre
hozásából eredő* szükségszerű 
szakszervezeti feladatokat. Ez
után sor került a munkabi
zottságok megválasztására, va
lamint az ideiglenes intéző bi
zottság tagjainak kijelölésére. 
A küldöttértekezlet a válasz
tásig az ideiglenes intéző bi
zottságot bízta meg az üzem- 
f&nökségi szakszervezeti bi
zottságra háruló "^fftüdatok el
látásával. Az ideiglenes unté-* 
ző bizottság elnöke Pribeli 
István, titkára pedig Ferencz 
Sándor lett.

Nyűt Jelölés
A következőkben sor került 

a bizalmiküldöttek megvá

laszt ására. Az üzemfőnöfoségi 
szakszervezeti bizottságot vá
lasztó küldöttértekezlet idő
pontját az üzemfőnökség lét
rehozásának megtörténte után 
határozzák meg, ügyelve arra, 
hogy a jelölőbizottság mun
kájának befejezése és a vá
lasztás között legalább tíz nap 
maradjon a jelölés nyilvános-  
ságra hozatalára. A  körzeti 
üzemfőnökséghez tartozó szol
gálati helyeken ugyanit ki kell 
függeszteni a szakszervezeti 
bizottságba, illetve a szám- 
vizsgáló bizottságba és a tár
sadalombiztosítási * tanácsba 
javasolt tagok névsorát.

Kö'tsiinös tájékoztatás
Az értekezleteit Sombgyvári 

Lajos üzemfŐRök tájékoztat
ta a jelenlévő küldötteket a 
szákvohali átszervezés jelen
legi helyzetéről, a körzeti 
üzemfőnökség megalakulásá
val kapcsolatos tennivalókról.

Ketykó István

Energia és közlekedés
Kiállítás a Győri Távközlési 

és Műszaki Főiskola aulájában
Május 11-én nyűt meg a 

Győri Távközlési és Műszaki, 
Főiskola aulájában az Energia 
és közlekedés című kiállítás. 
A kiállítást dr. Hegedűs Gyu
la főigazgató üdvözlő szavai 
után dr. Czére Béla címzetes 
egyetemi tanár, a Közlekedési 
Múzeum főigazgatója nyitotta 
meg.

Népgazdaságunk szállítási 
teljesítményei rohamosan nö- 
vekednak és fokozottan elő
térbe kerül a környezetvéde
lem is. Ezért nem közömbös, 
hogy hogyan alakul a jövő
ben a küzlekedés által fel

használt energia mennyisége 
és összetétele.

A kiállítás tablói részletes 
elemzéseket tartalmaznak az 
egyes közlekedési ágak ener
gia h asznosításáróL A  hajda
ni járművek és a legújabb 
járműtípusok összehasonlítása 
jól szemlélteti a fejlődés irá
nyát. Igen sok múlik tehát a 
közlekedési dolgozók hozzáér
tésén, magatartásán és a ta
karékosságra való tudatos tö
rekvésén. Ezért a kiállítás 
megtekintése hasznos mind
azok számára, akik a közleke
dés bármely területén dolgoz-

Társadalmi munka az ifjúságért
Borongás, esős időnek ígér

kezett május 20-a, amikor 19 
férfi és 2 asszony kora reg
gel útnak indult a Keleti pá
lyaudvarról. A biztosítóberen
dezési és automatizálási 
szakosztály dolgozói szabad 
szombatjukon vállaltak, társa
dalmi munkát annak érdeké
ben, hogy elősegítsék a szak- 
szolgálat külső munkálatait. 
A munkájukért kapott ösz- 
szeget pedig a VI. kerületi ta
nács gyermek intézményei ja
vára ajánlották feL

A TBÉF dolgozóinak kom
munista szombatjához Csat
lakoztak és Tápiőszelére utaz
tak, hogy segédkezzenek az 
állomási biztosítóberendezés 
átépítésében. Igen nehéz fi
zikai munkát bíztak rájuk: 
az új berendezések létesítését

akadályozó, fölöslegessé vájt 
vonóvezetéki betoncsatorná
kat kellett eltávölitaniuk a 
vágányok közül és kiásniuk a 
mechanikus jelző állítására 
szolgáló vonóvezetékeket tartó 
Plugor oszlopokat. Nemegy
szer 80—90 kg-os beton dara
bokat kellett megmozgatniuk.

Néhányan az új. fénysorom
pó alapozását végezték. A hat 
órai megfeszített, de igen jó  
hangulatú munka után jóleső 
fáradtsággal nyújtóztak el a 
hazafelé’ tartó vonatbán. 
Mindnyájan . érezték, hogy 
hasznosan telt el ez a szom
bat. Nem kis büszkeséggel 
értékelték teljesítményüket —, 
ami jobb volt niint az állan
dó csapaté sajgó tagjaikat 
masszírozva jókedvűen ele
venítették fel a nap vidám 
perceit.



MAGYAR VASUTAS 1978. JÚNIUS 17,

M E G É R D E M E L T  K I TÜ N TE TÉ S

Ahol már két évtizede vasutas tölti be 
a szakmaközi bizottság titkári posztját

Bakos Sándor műszaki fel
ügyelőt, a ceüdömölki építési 
főnökség előkalkulátarát má
jusban útón-útfélen megállí
tották a nagyközség lakói, és 
őszinte szívből gratuláltak ne
ki a munkásosztály- nagy ün
nepe, május 1. alkalmából ka
pott kitüntetéséhez, a Szak- 
szervezeti munkáért arany jel
vényhez. .

Pályamunkásként kezdte

tését kezdeményezik társadal
mi munkában. A tavaly meg
alakított szocialista bizottság
ban Ör. Feind Anna és Nagy 
lstvánné különösen aktív sze
repet tölt be: segítenek fi
gyelemmel kísérni' az Öregek 
Napközi Otthonában folyó 
munkát, és ha szükséges, a 
szocialista brigádokat is moz
gósítják.

„Teljes szívvel, 
becsülettel...”Bakos Sándor ma 55 éves.

Egyénisége, egész magatartása 
a megtestesült nyugalomról 
árulkodik, pedig vállát egy 
nagy közösség gondja nyom- 
ja. 1944 novemberében Cell- fgjgjjgj 
dömölkön kezdte vasúti szol- •
gálatárt, pályamunkásként. A  ízben a szakmaközi bizottsó- c . .
felszabadulás után élt a k i- gok közötti sportvetélkedőt. Bakos Sándor. — Ilyenek, az 
nólkozó lehetőséggel, és ál-  Gálunk az volt, hogy terüle-

— Célkitűzéseink között 
olyan feladatok szerepelnek, 
amelyekkel segíteni kívánunk 
a nagyközségi tanács község
politikai célkitűzéseinek meg
valósításában — jegyzi meg

egészségügyi és szociálpolitikai 
munka további javítása, a 
művelődési szervekkel, intéz
ményekkel való szoros együtt
működés, az 1978. évi társa
dalmi munkák közös prog-

landóan képezte magát. Élőbb tünkön minél több ̂  fiatalt és 
képesített könyvelői vizsgát sportolni vágyó idősebb dől
teit, majd amikor felettesei Oozót vonjunk be a rendsze- 
műszaki tiszti tanfolyamra ja- res testedzésbe, a tömegsport-
vasolták, azt is vállalta. ba. örömmel mondhatom, ,  .

Az elmúlt 33 év alatt igen hogy 1975-ben, 1976-ban és romjának kidolgozása, a t o r -  
sok társadalmi munkával biz- 1977-ben mi, celldömölkiek
ták meg. Kezdettől fogva végeztünk az első helyen. feUzmen tartósa, az üzemek, 
szakszervezeti tisztségviselő, 20 Ezeket az eredményeket csak
éve pedig rendkívül felelős- kollektív vezetéssel érhettük tl szakmaközi tomegsportver- 
gAgteijes tisztséget tölt be* el. Sikerült mindig megtalál- senyek bővítésé es a termé- 
Celtdömölk nagyközség szak- nunk azokat a lelkes embere-  ^
maközi bizottságának titkári két, akik önzetlenül segítet- , w w
teendőit látja el. ték munkánkat. Ebben az év- kon jartam,^es Bakos Sándor

Ez év tavaszán tárgyalta az ben is az a célunk, hogy az 
MSZMP Ceüdömölki Nagy- első helyen végezzünk. 
községi Bizottsága a helyi Januárban, beindították a 
szakmaközi bizottságának te- kondicionáló testedzést, első

elkísért a Járási Testnevelési 
és Sportfelügyelőségre, kissé 
tréfásan jegyezte meg:

— Feleségem néha zsörtö
lődik, hogy egyik nap ilyenvékenységét. A pártbizottság sorban az ülőfo^alikazásúalk ülá^  másil5; “  p olyan érte

r>7 M C M To iv i A  TW irn / iA n  y « __ x ____kezletre kell mennem. Mi ta-tagjai elismeréssel nyilatkoz- részére. A résztvevők minden
tak Bakos Sándor munkájú-  héten szerdán, este fél 6-tól gadás~ kevés időt tudok" csa- 
ról, egyben jegyzőkönyvi di- Németh László testnevelő ta- ládi körben tölteni, de úgy 
cséréiben részesítették. nár irányításával végzik a érzem, hogy ha valaki egy

— Milyen feladatot Jelent gyakorlatokat az Eötvös isko- feladatot elvállal, annak illik
CeUdömölkön a szakmaközi ^  tornatermében. Támogatják teljes szírivel eleget* tenni, 
bizottság titkárának lenni? azokat is, akik kispályák épí- Kiss Antal
kérdeztük. . . ____________________

— Szakmaközi szervezetünk 
évi programja a szakszerveze
tek XXIII. kongresszusának 
határozataiból adódó feladato
kait, tartalmazza, figyelembe 
vérié a helyi sajátosságokat.
Feladataink fontos részét ké
pezi az üzemek, intézmények 
szakszervezeti bizottságaival 
váló szoros kapcsolat kiépíté
se. A  nagyközségi tanács el
nökével és a Hazafias Nép
front titkárával történt meg
beszélés alapján elhatároztuk, 
hogy hárman leszünk felelő
sek a társadalmi munkák 
szervezéséért. Úgy érzem ne
künk is részünk van abban, 
hogy 1977-ben községünkben 
tervszerűen haladt a társa
dalmi munka. A legaktívabb 
dolgozók, . illetve lakosok ré
szére adományozott emlékpla- 
kettek odaítélésénél is kikér
ték véleményünket.

Elsők Vas megyében

— Sokrétű feladataink kö
zül szeretném kiemelni a tö
megsport szervezésében elért 
sikereinket — folytatta. — A 
Szakszervezetek Vas megyei 
Tanácsinak Testnevelési és 
Sportbizottsága hazánk felsza
badulásának 30. évfordulója 
alkalmából hirdette meg első

Hétfő kivételével naponta látogatható

Érdekes gyűjteményt foglal magéba' 
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Megtekintését elsősorban szocialista brigádoknak és a természetjáróknak ajánljuk
A SZENTENDREI. Szabad- ről valók. A bemutatott épü- 

téri Néprajzi Múzeum az or- letegyüttes a régies, egyutcás
szág központi gyűjteményét orsós települési farmét jeleni- sütőkemence, nyitott szín, csü. 
foglalja magába, s mint ilyen ti meg utcasorban elhelyezke- és méhes, 
a magyar népi építészet és la- dő házakkal, a falu közepén 
káskultúra hagyományos fór- templommal, haranglábbal, va- áll a Máriáról áttelepített ré
méit, a 18—19. századi falusi lamint az elkülönülten, álló fonná tus templom. A temp- 
és mezővárosi anyagi művelt- szárazmalommal. lom gerendavázas faszerkeze
ségét tárja a látogatók élé. Az A  FELSÖ-TISZA VIDÉK fő  te közé erősített vesszőfonato 
építményeket és berendezése- építőanyaga a tölgyfa volt, táblákat kívül-belül agyagé 
két nagytáji tagolásban — ha- egészen a 19. század elejéig, sárral tapasztották be. A  ke 
zárakat 10 tájegységre bontva A tölgyerdő kipusztulásáig a végén kontyolt,
— épületcsoportonként mutat- házak boronafalúak voltak, fedett 
ják be. Az egyes épületes©- kívül-belül betapasztva, tete- között épült. A templomhajé 
portok bemutatásánál figye- jiik sátortetős, csüngőszarufás, bán sajátos ellentétet alkotna! 
lembe vették a tájak egymás- taposott szalmával fedett. A a fehérre meszeli falak és i 
tói eltérő településviszonyait, múzeumban két boronafálú festett, kazettás deszkameny-; 
építészeti és lakáskultúráját, disznóól példázza ezt az épít- nyezet, karzat és bútorzat, 
valamint az építmények far- kezesi módot. A templom nyugati bajára-
mavilágát is meghatározó tár- Az első, kisparaszti telken ta mellett áll a Nemesborzo- 
sadalmi-gazdaságtörbéraeti v i- áll a Kispaládról való lakó- várói áttelepített harangláb 
szonyokat. ház. Az udvar további épít- melyet feltehetőleg

A  Szatmár és részben a Be- ményei, tyúkól, a kerek dísz- 
reg vidékét bemutató Felső-  nóól, a szekérszíraes istálló, a 
Tisza vidék tájegységet 1974- fásszelep és a szénatartó. A 
ben nyitottak meg. Építés lakóház szoba-konyha-szoba Körben járó lovakkal forgatott 
alatt áll a kisalföldi, majd ezt beosztású, hátsó szobájában a hatalmas kereke fa fogaskerék 
követi a nyugat- és dél- szülők laktak, berendezése a kék és tengelyek segítségével 
dunántúli tájegység. A  későb- 19. század második feléből va- működtette az őrlőköveket 
biekben a felföldi, illetve ál- ló. Az első szobában a csalá- A  református temetőben je- 
földi mezővárosokat, a Közép- dós fiú lakott, a szoba béren- lenleg 40 sírjel található. A 
Tisza vidéket, az Észak- dezése a századfordulóból Tiszántúlon és a Felső-Tisza 
Magyarországot és az Észak- való. vidéken általános, „csónak-
kelet-Magyarországot repce- A  második, középparaszti alakú” fejfatípus főbb válto- 
zentáló épületegyüttesek ké- telken álló lakóház Botpalád- patait mutatják be Nádudvar- 
szülnek él. Ehhez csatlakoz- ról származik. Berendezése a ról, Hajdúböszörményből és 
nak majd szélmalmok, vízi- századfordulót reprezentálja. Szatmárcsekéről. Itt kaptak 
malmok, műhelyek, határbeli A harmadik telek lakóháza helyet a szentesi ,gombosfák” 
építmények, valamint három Uszkáról való, az 1860-as 
temetőegység felekezeti meg- években egy 90 holdas kisne- 
oszlásban. Ebben a csoportos!- mesi család építette. A vá
lásban mintegy 300 építmény lyogtégla falú, tornácos, fa-

gében az éléskamra áll. Az 
udvar további építményei : t

A FALU KÖZPONTJÁBAN

fazsindellyé 
építmény 1787—179

1794-ben
építettek.

A tájegységben lévő száraz
malom V ámosor ősziből való.

és „kopjafák” , valamint egy 
1848-as tüzértiszt történétmli 
jelentőségű sírköve.

A MÚZEUM április 1-től
és több mint 80 000 néprajzi zsindely fedésű épület beosz- október 31-ig hétfő kivételé

vel naponta 9—17 óráig láto
gatható. Budapestről a HÉV-

tárgy segítségével mutatják be tása a paraszt házakétól csak 
az építő- és lakáskultúrát. annyiban tér el, hogy utcai 

A már felépült és látogat- traktusát két részre osztották, vei Szentendréig, s onnan au
ható épületek a volt Szatmár A tájegység negyedik telke tóbusszal közelíthető meg. Au- 
megyei Tiszáhát erdőháti rész- az utca felől kerítetlen, szé

lén áll az istálló és a disznó-

A P É C S I  T E R Ü L E T E N

Ápolitikai oktatás sikerét 
még a múlt évben megalapozták

A Vasutasok Szakszerveze- pártoktatásban, kikkel foglal- vasút és a közvetlen szolgálati 
tének Pécsi Területi Bizottsága kozzon a Kommunista Ifjúsági hely feladatait és ezek isme- 
értékelte az 1977—78. évi szak- Szövetség és kiket vonjanak rétében a saját munkájukat is 
szervezeti politikai oktatás ta- be a szakszervezeti tömegpoli- pontosabban, felelösségtelje- 
pasztalatait, és megállapítot- tikai oktatásba. A  gazdasági sebben végzik. Több helyen 
ta, hogy a szakszervezeti b i- vezetőktől azt kérték, hogy se- előfordult, hogy a szakszerve- 
zottságok eredményes munkát gítsenek az oktatás feltételei- zeti oktatáson felvetett mun- 
végeztek. Az oktatásban. 333 nek megteremtésében, biztosít- kahelyi problémák megoldá- 
propagandis-ta irányításával sák a helyiségeket, és tegyék sához, az oktatás résztvevői 
több mint 5400-ara vettek részt, lehetővé azt, hogy a hallgatók adtak segítséget.

ne legyenek szolgálatban ak- a  foglalkozásokon megis- 
kor, amikorra a foglalkozás©- merték a dolgozók a MÁV és 
kát szervezik. A kisebb szol- a pécsi vasútigazgatóság meg- 
gálati helyeken arra is meg- növekedett feladatait, a sze
kértők a gazdasági vezetőket, mély- és áruszállításban. Szót 
hogy legyenek a szakszervezeti váltottak arról, hogy a mun- 
oktatás propagandistái. ka verseny, a szocialista brigá-

A foglalkozásokat jó i felké- dók tevékenysége, a racionális 
¡SkésTiítésft előtt ~meebe^élték szított propagandisták vezet- munkaszervezés, miképpen já

ték. Közülük 33-an a marxis-  rul hozzá a tervfeladatok tel- 
ta—leninista esti egyetemen, jesítéséhez. Szóba került a 
67¿en a marxista—leninista munkafegyelem, a munkamo-

Jól felkészült 
propagandisták

Az oktatási év sikerét meg
alapozták azzal, hogy már az 
előző évad befejezésekor meg
kezdték a szervezést A terveik

tóval Budapestről a 11. sz. 
közúton Szentendréig, majd

ól. A telken beljebb álló la- onnan a Szabadforrás úton 
kóház Milotáról való, 1830 kö- haladva érhető el. Gyalogosan ■ 
rül építették. Az egyetlen szó- az út egy órát vesz igénybe,; 
bát kandalló fűti, ennél főz- Az élőre bejelentett csopor
tok telem, ^nyáron pedig a 
koüyhabeli padkán. A  ház vé-

tok részére a múzeum veze
tést biztosít

A  Táncsics Kiadó kiadványai
A Táncács Könyv- és Fo- megismerhetjük, hogy a moz-

a szákszervezeti bizottságok a 
tennivalókat a pártszerveze
tekkel. Sok helyen pártvezető
ségi ülésen tanácskoztak arról, 
hogy kik vegyenek részt a

.Tárlat a színház előcsarnokában
A József Attila 

Színházban a vas
utas bérlet utolsó 
előadása Moliére: 
Úrhatnám polgá
rok című darabja 
volt Azok, akik 
ezen a vasárnapon 
a színházat vá
lasztották, a szó 
nemes értelmében 
jól szórakoztak.

A József Attila 
Színházzal egyéb
ként . a vasuta
soknak — mond
hatni úgy is —  
régóta bensőséges 
kapcsolata van. A 
színház vezetői és 
jeles művészei 
igen gyakran fel
keresik a külön
böző csomóponto
kat. Elég ha csak 
Záhonyt és Tapol
cát említjük.

Az évad utolsó 
előadására is tar
togattak meglepe
tést A  színházba

látogató vasutasok 
az előcsarnokban 
megismerkedhet
tek Ezüst György 
festőművész ké
peivel. A  tizen
nyolc kiállított mű 
bemutatta az Al
föld világát és a 
Békés megyében 
született mester 
gyermekkori él
ményeit 

— Ezüst György 
festőművész nevét 
sokan ismerik — 
mondotta Miszlai 
István, a színház 
igazgatója —, hi
szen a Gyulai Vár
játékok hatására 
készítette el drá
mai erejű festmé
nyét, amelyet a 
Békéscsabai Szín
házban állítottak 
ki. A  jöyőben ne
vével és munkái
val a főváros la
kói is gyakrabban 
találkozhatnak.

Ezt a kiállítást is 
azért szerveztük, 
hogy a színházlá
togatók — közöt
tük a vasutas dol
gozók — is gyö
nyörködhessenek 

a művészetében.
— Kár, hogy 

már megy a vona
tunk — mondta 
egy fiatal pár, a 
tárlatot nézegetve.

— A bérletet
kölcsönkaptam

egy vasutas bará
tomtól, aki beteg. 
De a színház kiál
lításait máskor is 
megnézem — 
mondta egy vas
esztergályos.

A  József Attila 
Színház ismét tett 
egy lépést azért, 
hogy közelebb 
hozza a nézők szá
mára a művésze
tet Példa erre ez 
a kiállítás is.

Sz. M.

középiskola keretében készül
tek fel. A  többiek 1 éves párt-, 
illetve szakszervezeti iskolán 
tanultak. A propagandisták to
vábbképzését úgy tervezték 
meg, hogy lehetőleg ne von
ják ki a résztvevőket a ter
melésből. Megyénként hívták

rál. A  tömegpolitikai oktatás 
résztvevői, megállapították, 
hogy ezen a téren országosan 
és a vasútnál is sok a tenni
való.

A  demokráciáról, a mun
kahelyi depiokratizmusról 
mostanában sok szó esik, de

össze őket, de előfordult, hogy még mindig magyarázatra 
a szolgálati helyeken is — szorul, hogy a dolgozók mi- 
mint Dunaújvárosban és Sár- képpen érvényesíthetik jo-
bogárdon — végezték a pro
pagandisták felkészítését.

Megelégedéssel nyugtázta a 
területi bizottság, hogy a fog
lalkozásokon 85—90 százalé
kos volt a hallgatók megjele
nése. Jó módszernek bizo
nyult, hogy az újfelvételese
ket is bevonták a szakszerve
zeti oktatásba. Ennek köszön
hető, hogy az oktatást megkö
zelítően annyian fejezték be, 
mint amennyi az induló lét
szám volt.

Az oktatásnak 
megvan a haszna

A szolgálati vezetők — ál
lapította meg a testület — a 
gyakorlatban is hasznát lát
ják annak, hogy a dolgozók, 
részt vesznek a szakszerveze-

J gaikat. A szakszervezeti bi
zottságok fontosnak tartják, 
hogy ezzel a témával a követ
kező oktatási évben is be
hatóan foglalkozzanak.

Aktív viták
A „Mi teszi szocialistává a 

brigádokat?”  című téma meg
vitatása során szóvá tették, 
hogy jelenleg a vasút anyagi 
helyzete szabja meg: hány
brigád kapja meg a munkája 
alapján járó elismerést.

A  szakszervezeti tömegpoli
tikai oktatáson ismét felfigyel
tek a szakszervezeti bizottsá
gok olyan dolgozókra, akik 
vitakészségükkel — és jó 
munkájukkal — bizonyítot
ták: számítani lehet rájuk a 
szakszervezeti munkában. A 
szakszervezeti tömegpolitikai

ti, politikai oktatásban, mert oktatás tehát az aktivisták ki
akik tanultak, jobban ismerik választásának fóruma. 
a párt gazdaságpolitikáját, a Kőhidi László

lyoirat Kiadó Vállalat gondo
zásában az első félévben sok 

[ hasznos könyv és különböző 
kiadvány jelent . meg. A  ki
adványok legfőbb jellemzője, 
hogy tájékoztatják az olvasó
kat az aktuális társadalmi és 
tudományos eseményekről.

A  legújabbak közül emlí
tést érdemel Vágó Ernő: Ván
dor Sándor tanítványai című 
könyve, amely a kórusmozga
lom történetét mutatja be 
napjainkig A képekkel gaz
dagon illusztrált könyv érde
kes olvasmány mindazok szá
mára, akik részt vállalnak 
vagy vállaltak a mozgalom 
munkájában. Mindenki szá
mára igen tanulságos olvas 
mány László Lajos: Infarktus 
című könyve, amely megtör
tént eseteken keresztül mond
ja el egy-egy infarktus törté-l 
netét, előzményeit és társa
dalmi okait.

A  munkaverseny és a dol
gozz hibátlanul mozgalom ta
pasztalatait két kiadvány is 
segíti. Egyik: a Dolgozz hi
bátlanul mozgalom főváro
si tapasztalatai, a másik pedig 
Kanyó Gyula: Komplex bri
gádok a vállalatnál.

Üj tartalmat kapott a Vá
laszolunk a dolgozóknak mun
kaügyi kérdésekre sorozat is. 
A legutóbbi kiadás két témát 
dolgoz fel: jogosultság a
gyermekgondozási segélyre és 
a családi pótlék feltételei és 
összege.

Minden évben bővül és 
újabb és újabb kiadásokkal 
gazdagodik a Mi világunk 
sorozat Ilyenek a 42. szám: 
Tartósítás — frissen tartás 
címmel, vagy a 43. szám: 
A munka és a szabad idő 
2000-ben. Az otthonukat szép
pé varázsotok segítséget kap
nak A szép lakás című ki
adványtól.

A közeljövőben megjelenő 
kiadványok vközül a szakszer
vezeti szervek figyelmébe 
ajánljuk Petrák Katalin: A
szervezett munkásság küzdel
me a korszerű társadalom biz- ■ 
tositásért. Ebből a könyvből I

galomban dolgozók hogyan 
jutottak el a mai . korszerű 
vívmányokig.

Második javított kiadásban 
jelenik meg a Bizalmiak ké
zikönyve, amely tartalmazza: 
az új megváltozott jog- és 
hatáskört, s minden kérdés
ben segítségére van a bizal
miaknak.

S mivel a nyári üdülési sze
zon megkezdődött, feltétlenül 
javasoljuk azoknak, akik még 
csak tervezik az utazást, hogy 
vegyék meg a szakszervezeti 
üdülőkről készült színes, hasz
nos tanácsokat tartalmazó ki
adványt.

GYORSMÉRLEG

Sikeresen zárult 
ez oktatási év

Debrecen állomás szakszer* 
vezeti bizottságánál a napok
ban tartották meg a politikai 
iskolák ünnepélyes zárófoglal
kozását.

Dávid István, az szb agitá- 
ciós és propaganda bizottsá
gának vezetője, értékelő be
szédében elmaradta,* hogy az 
elmúlt oktatási évben 30 tan
folyamon 718 dolgozó tanult, 
köztük 187 nő és 125 harminc 
éven aluli fiatal.* A hallgatók 
több mint fele — 376 fő — 
szocialista brigádtag. Ez azt 
jelenti, hogy az állomás dol
gozóinak 51 százaléka kapcso
lódott be a szakszervezeti po
litikai oktatásba. A tanfolya
mok népszerűsége, a színvo
nal emelkedése a propagan
disták, a bizalmiak és a hall
gatók jó munkájának köszön
hető. Közülük a legaktívabbak 
jutalomkönyvet és emléklapot 
kaptak.

Czeglédi Sándor 
szb-titkár
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Miért rossz a munkahelyi légkör l-ben?
Feljegyzések egy szolgálati hely  dolgozóinak közérzetéről

A kívülállónak nehéz megítélni, hogy J. vontatási főnőksé- tait, aztán biztat, hogy kérdez* nak bennünket. Hivatalosan 
gén milyen a dolgozók hangulata, közérzete és a munkahelyi zek. Udvarias, nem rosszindu- senki sem beszélt még róla. 
légkör. A miskolci igazgatóság, a területi bizottság és a helyi latú ember benyomását kelti. Több fűtő kérte már az áthe- 
társadalmi szervezetek vezetői szerint azonban nincs minden Felteszem az első kérdést: lyezését, de ott tőlünk — fel
rendben ezen a szolgálati helyen. Az okot többen a főnök, P. S. — Milyen a . kapcsolata a sőbb utasításra senkit sem fo- 
magatartásában, vezetői módszereiben keresik. .A  panaszosok társadalmi szervezetek veze- gadnak. Nekem pedig írogat- 
szóvá teszik határozatlanságát, megkérdőjelezik szervezőkész- tőivel? ják a kérvényeket.
ségét, rátermettségét. Mi az igazság? Erre kerestem választ a 
miskolci igazgatóságon, majd a vontatási főnökségen. 
Tapasztalataimat, az érveket és ellenérveket — a jegyzetfüzet
ben rögzítettek alapján — kommentár nélkül igyekszem leírni. 
A következtetést, a tanulságot az olvasók megítélésére bízom.

Tények , előzm ények
vontatási főnökségen a miskolci kocsiszolgálatnál

*29
nyolc mozdonyvezető és hu- tisztképzőt Kinevezése után

szerezte meg a mozdonyveze
tői vizsgát. A közelmúltban 
kapott szolgálati lakást J.-ben.

— Én jónak ítélem. Együtt Családi okok miatt kérte az
beszéljük meg a legfontosabb áthelyezését az egyik szertár- 
ügyeket, nincs különösebb hoz Sz. S. segédmunkás is. 
probléma. Több mint két évtizede dolgo-

Látom az arcán, hogy nem ¿ik. a vasútnál, megbízható, jó 
szívesen beszél erről, témát munkaerő. A főnök egy ideig 
változtatok. biztatta, majd később kijelen-

— Mi okozza most a lég- tette: „mehet az atyaúristen-
több gondot? hsz, akkor sem engedem el.”

— Az, hogy több a mozdony- mindenképpen menni akar,
-en dolgoznak. Negyven- dolgozott. Elvégezte a MÁV vezető, mint a fűtő. Az utób- mondjon fel! A segédmunkást

Szónkilene fűtő teljesít szol
gálatot A többiek egyéb be- 
;osztásban tevékenykednek. P.

biból tizenöt* hiányzik. Sok elkeserítette ez a hangnem, 
mozdonyvezetőt képeztünk és úgy érezte, nem törődnek ve-

S,-t 1976. január 9-én nevezték Korábban autóbusszal járt 
ki főnöknek a községi párt- munkahelyére F.-bőL 
szervezet egyetértésével. Ezt Irigylésre egyáltalán nem 
megelőzően több mint fél évig méltó munkahelyi légkör fo- 
csak megbízott vezetője volt a gadta. Csoportok szerveződtek 
főnökségnek, mert a vezetői ellene és mellette, mert’ egye-

most nem tudjuk abban a be
osztásban foglalkoztatni. A gő
zöst fűteni kell, ha azt akar
juk, hogy üzemeljen. A napok
ban vitakört rendezünk, amely
nek az a célja, hogy eldöntsük: 
vállalják-e a mozdonyvezetők 
egy hónapig a fűtést, vagy

teendők ellátását senki sem sek mást akartak látni a főnö- nem! Bizonyára nagy vita lesz.
vállalta. J.-be rossz a közleke
dés, távol van a nagyvárosok
tó l A korábbi főnököt italo

ki székben. Többen azonban Az elmúlt évben 240 nap sza- 
csak közömbös szemlélői ma -h ód ságot nem tudtunk kiadni 
radtak munkájának, erőfeszí- a dolgozóknak," Az idén még 

z á s  és egyéb okok miatt levál- főseinek. Nem tudta kiben bíz- ennél is többre számíthatunk. 
tofcták. Ügy mondják, kiskirály hat és kiben nem. Arra való Véleményem szerint a munka- 
qolt. törekvése, hogy egységes kol-
• Ilyen előzmények után. ke- lektívát teremtsen, egyre in- 
rült sor P. S. kinevezésére, aki kább reménytelennek tűnt

le, az egyéni gondjait nem 
méltányolják, több hónapig 
hitegették. őrabéremelést is 
ígértek neki.

P. S. cáfolta az „atyaüristen** 
kijelentést Szerinte udvaria
san beszélt vele. Biztos abban, 
hogy rendeződik az ügye, mert 
az idén féklakatösi tanfolyam
ra szeretné beiskolázni. Ezt 
ugyan tavaly is megígérte ne
ki, de akkor nem volt lehető
ség rá. Véleménye szerint ha

P . . . I I  . .  —rM- júliusban megkapja a műszak-helyi légkor azért rossz, mert Jpótlékot akkor „em  vágyik
a dolgozók nem tudják, mi lesz 
a főnökség sorsa. Sokan arra 
gondolnak, hogy hamarosan

másik munkahelyre.
• (Csak abban nem vagyok

Összefüggések, megállapítások megszűnik és a közeli nagy biztos, hogy ezek után hisz-e 
vontatási főnökséghez csatol- majd Sz. S. főnöke szavának?)

F Mi a véleménye P. S.-rŐl a nyoma. Egy alkalommal, ami-
’felügyeleti szerveknek? A mis- kor ezt szóban is kifogásoltam,
kolci területi bizottság jogSe- azt válaszolta, hogy az ellen-
gélyszolgálatának vezetője ta- őrzést megtartotta, csak az ad-
valy kihelyezett fogadónapot minisztrációt mulasztotta el.

"t&rtott a főnökségen. A  dolgo- Tapasztalatait egy cigarettás
zók olyan ügyekben kérték a dobozra jegyezte fe l.... Tudó- Szinte kérdezés nélkül, őszin- ideje. Többet kellene foglal-
tanácsát, segítségét, amelyekét másom van arról is, hogy ta- tén nyilatkoznak a munkahe- kozni a dolgozókkal. Akkor
— véleménye szerint — a fő- pasztáit szakemberek akartak lyi légkörről, sorolják a pana- jobb lenne a munkahelyi lég-
nöknek önállóan kellett volna neki segíteni'— köztük a vas- szokat. Véleményük szerint a kör és aktívabb a közéleti te
elintéznie. Amikor ismertette utas-szakszervezet elnökségé- főnökségen nem biztosítják az vékonyság is.

Qszínfén, nyelcszemköst
Beszélgetésre invitálom D. — Ezt az egyik vitakörön szó

lj. szb-titkárt, M. L. párttit- vá is tettem, mire azt a választ 
kárt és K. J. KXSZ-titkárt kaptam, hogy neki nincs erre

A három társadalmi vezető 
egyenlőre nem lát kiutat. Ok

vele a gondokat, azt válaszol- nek egyik tagja is —, de ezt üzemi demokrácia feltételeit,
ta, hogy „ csináljanak, amit n em  szívesen fogadta. Azzal A főnök tájékozatlan, nem is-|
akarnak, engem már nem ér- érvel, hogy „mégiscsak én va
dekel”. Több panaszos járt az- gyök a főnök”. los Lapban megjelent rendele-
óta miskolci irodájában is. éz a  magatartás annak a tekel Abban sem volt biztos

P. S.-ről az a vélemény ala- futballistának a felfogásához például, hogy milyen témákat dolgozók mégis elégedetlenek.
,kult ki, hogy nem veszi Jcomo- hasonlíthatór^*^Srneiyik' Tesak. kell az együttes ülés elé tér* Beszélgetőpartnereimnek az a
lyan az üzemi demokrácia sza- egyedül akar gólt rúgni. ’Ezért jeszteni. Báj van a* munkaszer- véleményük, hogy jogosan.
bolyait, mert nem is ismeri könnyen elveszti a labdát, és yezéssel is. Gyákran előfordul, Érínvi a történél Becsül 
azokat. Panaszkodtak a főnök- azzal mentegetőzik, hogy ő jót hogy egy mozdony részleg-
ség társadaLmi szervezeteinek akart. Mint például P. S. a vizsgáját a főnök felfüggeszti

meri a szabályokat, a Hivata- már mindent megpróbáltak.
Sokszor késő estig tanácskoz
nak egy-egy döntés előtt, a

Ennyi a történél Becsukom 
a jegyzetfüzetet, de egy gon
dolat nem hagy nyugodni. Va

kvezetői is, akik nem függetle- szabadságkérelmek engedélye- és a szerelőknek más munkát jón az igazgatóság és a területi 
íiftett funkcionáriusok. Nincs zésével. Ezt a hatáskört ugyan- rendel eL A  vezetési stílusa *Ug|í2|g||^ *
(egyetértés, az ellentétek majd- js a művezetőkre és a reszor- határozatlan, kapkodó. Rossz 
nem antagonisztikusak. Mielőtt tosokra bízta, arra gondolva, információáramlás. 
ezzel kapcsolatos véleményű- hogy mégiscsak ők tudják a — Mi, fiatalok több segítsé- próbáltak már kiutat, megöl- 
két közölném, ide írom a mis- legjobban ki mikor mehet Set várunk a gazdasági vezető- dást találni?! 
kolci igazgatóság személyzeti .szabadságra. Csak éppen egy tői — mondja a KISZ-titkár. 
és^oktatási osztálya egyik fő- apróságról feledkezett meg. A

dolgozók szabadságának engs-

bizottság illetékesei — ismerve 
a J. vontatási főnökségen ki
alakult helyzetet — miért nem

Kaszala Sándor

Az emlékezés forrásai

Repkó Béla

ötvenkilenc éves. Haja 
már fehér, szemének §§§§§ 
rűsen csillogó fénye azon
ban alig változott Emlékei
ben őrzi a borsodi tájat 
kötődik hozzá, szereti, mint 
szőlőtőkék a tokaji .négy- 
oldalt

Repkó Bélával, a szeren
csi vontatási főnökség 
eléktrikus művezetőjével 
beszélgetek. Az emlékezés 
a múltba vezet Négyen 
voltak testvérek. Esténként 
négy apró gyermek várta 
haza az édesapát ö  volt 
a legnagyobb. Szívesen se- 
.gített a ház körül, min
den érdekelte. Szaladt a 
boltba vásárolni, vizet ci
pelt, takarított Még most 
is visszacsengnek fülébe 
édesanyja figyelmeztető 
szavai:

— Vigyázz, ne merd tele 
a vödröt! A kút mély, a 
víz nehéz.

Ahogy ment az úton, a 
vödör alja sokszor a föl
det súrolta. Szerette a ga
lambokat is. Az udvaron 
„tiszteletkört”  írtak le a 
feje fölött, majd a  kezére, 
vállára szálltak. Tudták, 
hogy megosztja velük a 
kenyeret. Néha segített az 
édesapjának is. Követ hor
dott. Először kisebbeket 
aztán egyre .nagyobb, ne
hezebb darabokat.

A községi iskola, aho
vá tanulni járt, a deresről 
volt híres. A folyosón 
nyújtózkodott * ez a rette
gett büntetöeszköz. Négy 
lábát szilárdan „megvetet
te” a kövön, és hivalkodóan 
mutogatta vastag tölgyfa

hátát. Erre szíjazták az en
gedetlen gyereket A bün
tetésvégrehajtó az öreg 
„Pipás” volt. így csúfol
ták a tanítót. Repkó Béla 
nem került a deresre. Min
dig kitűnő bizonyítványt 
vitt haza.

Az általános iskola el
végzése után ipari tanuló* 
majd segéd lett. Volt mun
kanélküli és cukorgyári se
gédmunkás. A felszabadulás 
után teljesült gyermekkori 
álma. Elvégezhette a villa
mosfelvigyázói energia
gazdálkodási tanfolyamot. 
Most egy fél megyére ki
terjedő vasútvonal elektri- 
kus művezetője Szerencsen. 
Eredményes munkásságát 
Munka Érdemrend ezüst 
fokozata, Felszabadulási 
emlékérem és a Haza szol
gálatáért érdemérem arany 
fokozata kitüntetésekkel is
merték el. Megalakulásától 
tagja a munkásőrségnek.

Üjabb emléktöredék a 
múltból. 1959-ben történt. 
Hosszú, száraz ősz volt 
Azon a napon a felhők 
szinté a tokaji hegyet sú
rolták. „ Pipál a hegy”  ■— 
mondogatták az emberek. 
A lenyugvó nap vörös fé
nye bearanyozta a tájat. 
Úgy tűnt, mintha ismét tü
zet okádna az öreg vulkán. 
A szőlőkaróktól tüskés 
hegyoldal hosszan vissz
hangozta a mozdonyok 
füttyét A sínek kanyarogva 
ölelték körül a lejtőt Már 
sötétedett. Szikrák pattan
tak a száraz avarra. A fák 
között .lávaként folytak szét 
a lángok. A járási munkás
őrség parancsnoka riadóz
tatta az egységeket Repkó 
Béla híradóparancsnok pár 
perc múlva jelentette, hogy 
a század megkezdte a tűz 
oltását. Néhány óra múlva 
kialudtak a lángok. Tel
jesítették a parancsot A 
század indulóját elnyelte az 
éjszaka csöndje.

Repkó Béla tizenöt éve 
párt- és szakszervezeti pro
pagandista. A vontatási 
főnökség dolgozói szívesen 
beszélnek vele gondjaikról, 
örömeikről. Politizálnak és 
emlékeket idéznek. Kime
ríthetetlen forrása ennék a 
művezető gazdag életútja;

Maczkó András

előadójának nyilatkozatát 
— Az utóbbi hónapokban 

többször tartottam ellenőrzést 
J.-ben — mondja. — Megálla-

délyezéséhez a főnök szignója 
szükséges* A jogok és köteles
ségek megismeréséhez akart

pítottam többek között, hogy segítséget nyújtani a személyi 
a főnök elhanyagolja a vonali zetis is. Kölcsönadta az 1019-es 
kiutazásokat. Havonta két nap- kormányhatározatot, amely a 
pali és két éjszakai ellenőrzést személyzeti és kádermunka

Egy
szolgálati főnöknek ez nélkü
lözhetetlen ismeretanyag. Fél

kellene tartania, amelynek cél- szabályait tartalmazzál 
ja  a mozdopyszemelyzet ellen
őrzése, a mozdonyok műszaki 
állapotának vizsgálata stb. Ta- 
pasztalatait írásban kellene év mulva 022(11 °  ^ g jeg yzes- 
rögzítenie, de ennek több hó- sel adta vissza, hogy neki 
napra visszamenőleg nem volt nincs ideje ezzel foglalkozni!

A  m érnökök nem v á lla ltá k ...
Tovább keresve az ok és oko- kódó. Ezzel szemben el kell is- 

zati összefüggéseket, az igaz- merni, hogy a kocsiszolgálati 
gatóság IV. osztályának veze- képzettsége jó, és a mozdonyok 
tőjéhez irányítottak. Kíváncsi műszaki állapota is kifogásta- 
voltani, mi a véleménye P. S.- lan. Az ő érdeme a vámos
ról. Válasza, mitagadás egy k i. györki kocsiszolgálati gárda 
csit meglepett: megteremtése, több újítása

—■ Legutóbb márciusban jár- v^n* Sajnos, csoportok szervé
tem a vontatási főnökségen, ződtek ellene és mellette. Egy 
A társadalmi szervezetekkel idegennek nehéz oda beillesz- 
együtt beszélgettünk a munká- kedni. A főnökségen nagy az 
ról, a gondokról. Az a vélemé- emberhiány. Havonta 290 ora- 
nyem, hogy „feszültséggócok”  k&f dolgozik a mozdonysze- 
vannak a vezetésben. Ezt ki- mélyzet. Kinevezését megelo- 
vülről nehéz megszűntetni. P. zően hat hónapig nem volt fo- 
S. egy kicsit merev ember. Né- J.-ben. Nehéz ̂ rátermett
ha meggondolatlanul cselek- találni. A fiatal mér-
szik. Mint vezető, nem eléggé, nökök nem vállalták ott a 
biztos a dóigában. Ideges, kap- munkát. . .

jr
Érvek és ellenérvek

Ezek után leutaztam J.-be. — Kommunista műszák van 
A vonaton találkóztam a fő - — mondja a párttitkár. — Az 
nökség párttitkárával. Éppen emberek vízaknát tisztítanak, 
szolgálatból utazott haza. A amit a fűtőházi munkásoknak 
munkahelyi légkörről, a vezető munkaidőben kellene elvégez
és a társadalmi szervezetek 
kapcsolatáról beszélgettünk. 
Elkeseredetten, szinte már be
letörődve panaszkodott. Ami
kor leszálltunk a vonatról, a 
vágányok mellett folytattuk 
utunkat a főnöki Iroda felé. A 
mozdonyjavító szín mellett 
bat-nyolc munkás dolgozott.

ni. A szakszervezettel és a fő 
nőkkel közösen úgy határoz
tunk, hogy a kommunista mű
szakon parkosításra és egyéb 
munkára kerül sor. A döntést 
a főnök megváltoztatta. Nem 
értek vele egyet!

P. S. az irodájában fogad. 
Nyugtalanul rendezgeti az ira-

A bizalom bizalmat szül
EGY KITÜNTETETT ÁLLOMÁSFŐNÖK PORTRÉJA

önelégüLtséíKőbánya teherpályaudvar: — Más egy bányaáXlomas és vai szerények,
egy a budapesti pályaudvarok mis egy határállomás — nélküliek! 
és áRomásoik kÖzüL Nem tar- mondja. — A budapesti kör- 
tozik á legnagyobbak,- dé a. vasúton ugyancsak más jelle- 
legkisebbek közé sem. A hoz- gűek a feladatok. Én azonban 
zátartozó Kőbánya-Alsó és szerettem Nagybátonyt, hisz 
Zugló megállóhellyel együtt ott lettem először főnök, sze- 
fontos szerepe van mind az rettem Szobot, mert határéi- 
áru- mind a személyforga- t o t ó  « ^laka 02 országnak... ^  j o c s ^ d ^ k '^ ^ c x s t o d  
lomban. Itt, Kőbánya teherpalyaudva- nak Készül az újabb „H” me

ron sem érzem „idegen -nek * 
magam. . .

Akikre a főnök 
mindig számíthat

Gurulnak a kocsik, közben 
az M—44-as tartalékimoadony-

Kiváló vasutas
Milánovits István ennék a 

három üzemegységből álló 
szolgálati főnökségnek a veze
tője, immár öt éve. Az itt vég
zett jó  munkájáért ez év áp- Kőbánya

leadási kocsik nem 
sokkal később indulnak a 
vontatóra.

— Egy kitüntetésben — 
folytatja gondolatait az állo- 
másfanöfc — mindig benne 

teherpályaudvar van a munkatársak tevékeny

i g  ipartelepet 
szolsálnak ki

rilis 4-re „Kiváló vasutas” ki- dolgozói 18 ipartelepet szol- séP f J^'
tüntetést kaoott Egyébként Sálnak ki naponta. A kiszol- gádumt van. Csonka Pál foel- 
1947-ben esküdött fel arra, sMó „H” menetek grafikus' JJm?e fcSSő
hogy életét a vasútnak szén- menetrendjét az állomás ve- 
teli. Budafok—Háros, majd zetpi készítik éL A Magnezit iS ll| B | |
Budapest—Kelenföld állomá- Ipari Müvek, a Kőbányai 
són ült először a forgalmi iro-
da asztala mögé. Később me- ¿ ^ n c fp a r i Művek termékei ^gú  brigádnak a vezetői, vál-
net irányító volt a budapesti innét indulnak, öregbítve hí- 1 adásai kát sorra-rendre teljesí

tik. A vonat képzés és a ren-vasutigazgatóságon. Első álló- bünket a világban. Nem .kü-L- ,
másfőnöki megbízatása Nagy-  lönben a BNV vásárváros ki- dezés tudósai: Tóth János,

Kernt Pál és Révész Géza to
latásvezetők. Rajtuk áll vagy 
bukik a végrehajtó szolgádat 
ellátása. . .

Az egyik fővágányon átro-

bátony állomásra szólt, majd szolgálása is Kőbánya teher- 
tapasztalatokban gazdagodva pályaudvar forgalmát növeli:
Szob határállomás munkáját a vagonokban gépek jönnek a 
irányította. Tevékenységéért Szovjetunióból, a legújabb tí- 
többezör kitüntették. pusú járművek az NSZK-ból. bog~a

Minden beosztás, minden s ide érkeznek a lengyel, a nat, majd egy tehervonat ér
állomás új ismereteket ad. Az csehszlovák, a svájci, az olasz kezik, Törökőr felől engedélyt 
évek múlásával a feladatok is *Par és sok más ország tér- kér a BKV—-HÉV átállítós 
nőnék, a képességek kitelje- ™§kei. ÍÉ | S  Ez .^autóbuszo-
sednek. Milánovits István ese- — Állomásunk globális tér- a mátyásföldi Ikarus-
tében is érvényes ez 3  meg- vét eddig 102,7.4 százalékra f f . _ ife István most 
állapítás. Megtanulta,, hogy a teljesítette. 1977. évi eredmé- aS  W  “ kel köz
bizalom bizalmat szül. Kiala- nyeink 102,64 százalékos érté- vétlenül megoszthatja a veze- 
kította vezetési elveit, és ered- ka alapján „Kiváló szolgálati tés gondjait: 
ményesen vezette a rábízott hely” kitüntetést kaptunk — — Várhelyi Ernő forgalmi,
kollektívát, jegyzi meg a főnök, de sza- és Bódis József kereskedelmi

Milánovits István
főnökhelyettesre mindig szá
míthatok. Az újfelvételesek 
kiképzése, az oktatás, az el
lenőrzés, a személyiszállítás: 
szolgáltatás és az áruforgalom 
közös reszortunk.

Megállnak már 
a saját lábukon

Szóba kerül, hogy Kőbánya 
teherpályaudvar munkáját 
éveken át segítették a Kiste- 
rehyéről, Kiskunfélegyházáról, 
Szentesről kirendelt kocsiren
dezők, váltókezelők. Ma már 
nem kérnek segítséget, meg
állnak a saját lábukon. Ki
képzéssel, új felvétellel meg
oldották a problémát, s ma
napság ez igen nagy szó. 
Akárcsak az. hogy a főnök fia 
szintén vasutas lett.

— Büszke vagyok a gyerek
r e — szól a kitüntetett főnök. 
— Mozdonyvezető gyakornok, 
szívv el-lélekkel. A vasutat 
egyébként én is a vontatási 
szolgálatnál kezdtem, a Déli• 
ben. (Szabó)

m
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A biztonságos közlekedésért
A  biztonságosabb vasúti közlekedés érdekében egyre több 

pályát korszerűsítenek és látnak el biztosítóberendezésekkel. 
A  MÁV ebben az évben mintegy 430 millió forintot fordít erre 
a célra. Már nemcsak a fővonalak, hanem a kisebb forgalmú 
mellékvonalak korszerűsítésére is sor karúi. A közelmúltban 
Hatvan—Jászberény vonalon kezdték meg a biztosítóberende
zések üzembe helyezését. Ezt mutatja be alábbi képriportunk.

Nyolcas Károly műszerész munkatársával a szigetelt sínek biz
tonságát ellenőrzi

műszerészek az áramkörök beszabályozását végzik

Pasztamonostor állomáson Nagy Pál és Tóth Antal műszerész 
a vonatbefolyásolásra is alkalmas, önműködő térközbiztosító 

berendezés csatlakozásait szereli

Balogh Róbert műszerész Jászberény állomás forgalmi irodá
jában ellenőrzi az utastájékoztató és utasítás adására alkalmas 

hangrendszert
(Óvári Árpád képriportja)

Napirenden

A MA Vkülgazdasági tevékenysége
*  ■

AKTIVAERTEKEZLET A VASÚTI FŐOSZTÁLYON

A hosszú távú külgazdasági 
politika és a termékszerkezet 
fejlesztéséről szóló kormány
határozat végrehajtásáról jú
nius 9-én aktívaértekezletet 
tartottak a MÁV Vezérigazga
tóságon. Az értekezleten- részt 
vettek a Vezériigiaagatóság és 
a vasútigazgatóságok vezetői, 
az igazgatóságok pártbizottsági 
titkárai, a vasutas-szakszer
vezet területi bizottságainak 
titkárai, a központi hivatalok 
vezetői, a nagyobb üzemek és 
szolgálati főnökségek vezetői. 
Az elnökségben helyet foglalt 
Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója, Koszorús Ferenc, 
a vasutas-szaikszervezet főtit
kára és Nagy Károly, a Vas
úti Főosztály pártbizottságá
nak titkára.

Növekvő
devizabevétel

Az aktívaértekezleten Mes
ter Alajos vezérigazgató-he
lyettes tartott beszámolót. 
Mint mondotta, a Magyar Ál
lamvasutak nemzetközi tevé
kenységéből származó bevé
teliek évről évre növekednek. 
Az 1977. évi összes bevétel 
például 70 százalékkal múlta 
felül az 1971. évit. Visszaesés 
osrunán 1976-ban fordult elő, 
a Magyar Nemzeti Bank ár
folyamjegyzésének megválto
zása miatt. Devizakiadásaink 
megközelítően a negyedrészét 
te®ciik ki a  bevételeknek. A 
MÁV az egyéb népgazdasági 
ágakhoz viszonyítva kedve
zően - termeli ki a valutát. A 
múlt évi adatok alapján 1 ru
bel, illetve 1 dollár kiterme
lése 21, illetve 25 forintba ke
rült. Ezeket az eredményeket 
különböző intézkedésekkel si-

törekedjenek leszorítani a ko
csijavítások átfutási idejét, 
ami szintén kedvezően befo
lyásolhatja a devizagazdálko
dást. A vasutas dolgozók több
sége közvetlen vagy közvetett 
módon részt vesz a nemzet
közi feladatok megoldásában, 
fontos tehát, hogy mindegyi
kük átérezze: munkája fon
tos láncszem az ország kül
gazdasági céljainak megvaló
sításában.

A  beszédet követő hozzá
szólások során több figyelem
re méltó javaslat hangzott el 
a MÁV külgazdasági tevé
kenységének fejlesztésére. Az 
egyik ilyen béjelentés szerint 
a MÁV VI. ötéves terve már 
tartalmazza azokat a vonalfej
lesztési beruházásokat, ame
lyeket a KGST célprogram 
számunkra előirányoz. Ez le
hetővé teszi a  tranziforga 1om 
fokozását. . Több felszólaló 
hangoztatta, hogy gyors, ru

galmas tranzitforgalom-szerzé
si módszerekkel kell tovább 
javítani az átmenő forgalmat. 
Ugyancsak többen foglakoz
tak — mint ¡megvalósítandó 
feladattal — a' MÁV képvi
seletek megszervezésével a 
partner vasutaknál és általá
ban az üzleti szemlélet erő
sítésével a vasút külgazdasági 
munkájában.

Nagyobb figyelmet 
a határátmenetekre
A felszólaló vasútigazgatók 

pedig önkritikusan adtak szá
mot területük határmenti 
munkáiról, és több erre vo

natkozó javító intézkedést je
lentettek be, majd számos ja
vaslatot terjesztettek elő. 
Szóba került az is, hogy egyes 
üzemek, építési főnökségek 
túlzásba viszik az import
anyagok rendelését. Különö
sen a nyugati importigények 
szigorúbb meggondolására van 
szükség.

A felszólalások sorát Szá- 
dóczki István, a Vasutasok 
Szakszervezete közgazdasági 
osztályának vezetője zárta, 
rámutatva: a szakszervezet
nek kiterjedt kapcsolatai van
nak a szomszédos és nem 
szomszédos országokkal. Frrt 
eddig is igyekeztünk a kül
gazdasági kapcsolatok javára 
fordítani, a jövőben pedig 
mégiwkább törekszünk erre. 
A határállomások szocialista 
munkaversenve is a jobb gaz
dasági együttműködésre irá
nyul, így közvetlenül a gaz
dasági munka ’hatékonyságát 
szolgáltja. Ezzel kapcsolatban 
felhívta a figyelmet, hogy a 
gazdasági vezetők és a szak- 
szervezeti szervek fordítsanak 
nagyobb nondot a verseny ha
tékonyabbá tételére, ez akti
visták vedig ismertessék a
kiilnffzdasá'ii korm6,nyhntfiro
miból a dolgozókra háruló 
feladatokat.

A  vitát Mester Alajos ve- 
7érigazgató»-helyettes foglalta 
össze és bejelentette, hogy az 
aktívaülésen elhangzott ja
vaslatok alapján iiftézkedési 
tervet dolgoznák ki á MÁV 
külgazdasági tevékenységének 
hatékonyabbá tételére.

Szász

került elérni, í?y például a 
magyar tranzitdíisziaibás d íj
tételeinek és szerkezetének fa- Emberségből jelesre vizsgáztak
lülvizsgálatávaL Az elmúlt 
években főként a  díiszEl^L 
intézkedések eredményeTfekvgi: 
eddiginél. magasabb deviza-be
vételt. A tranzitforgaPjom 1975- 
től ¡kezdve lassult ug^an, de a 
tarifaemelés ellensúlyozta r 
csökkenésiből s^ánnazó bevé
telkiesést, sőt többletet is ho
zott

A nemzetközi fuvarpiacon 
kiéleződött a verseny. Egyes 
szomszédos vasutak tnanizát-

A yés$ői vasutasok mindig re volt szükség; Amikor a

gítsohék einberiársaikoh. Lég- m -ó^gáj^iTották^s^íS^dkéf. 
utóbb, május közepén a von- Május 29-én a vontatástól 
tatása főnökségről 41-en vet- 43-ari, a forgalomtól 7-en ad
tok részt véradáson, tak várt, de a többi szakszói -

Nem sokkad később az egyik gálát dolgozói is jelentkeztek 
munkatársuk, Hódos Gyula véradásra, 
motorszerelő 6 éves kislányé- A vésztőiek emberségből is- 
aak szívműtétéhez újabb vér- mét jelesre vizsgáztak.

forgalmuk növelésére a fuva
roztatóknak na gvon alacsony. JÓ KÖZÉRZETTEL
esetenként 40—60 százalékos

Váratlan
vendég

Verpeléfen
Hétfő délután — május 

29-én 17 óra tájban — ma
gas, őszülő tértf  lépett be 
Verpelét állomás forgalmi 
Irodájába. A szolgálatban» 
levő Láng Antal udvaria-* 
san kérdezte:

— Mit parancsol?
— A főnök elvtárssal 

szeretnék beszélni — vála
szolta az idegen.

— Jelenleg a raktárban; jj 
található — mondta a fór-’ 
galmi szolgálattevő, s 
készségesen mutatott az 
épületre, ahol Kis Orosz' 
Béla állomásfőnök végzi a 
munkáját

A vendég megköszönte ?•/ 
az útbaigazítást, s amint • 
eltávozott, Láng Antal egy- I 
re csak arra gondolt hogy í  
az ismeretlen mennyire ha- 
sonlít a közlekedés- és 
postaügyi miniszterre, Pul- ; 
lai Árpádra. Látta már a ; 
tévében, meg az újságok ■'< 
fényképein, de — mégis- 
csak lehetetlen, hogy ő 
legyen, aki itt volt az 
imént. Jő félóra elteltével a ' 
vendéget az állomásfőnök ’ 
kikísérte, majd barátságo
san kezet fogtak. A fér- 4 
fi beült a várakozó autó- | 
ba, s gépkocsivezetőként ; 
folytatta útját a főváros fe
lé.

— Ki volt ez? — kér- 
dezte főnökétől a forgalmi i 
szolgálattevő.

— A miniszter elvtárs. • 
Azt mondta, erre volt dől- : 
ga, bejött egy kis beszél-  3 
getésre. Kérdezgetett a 
munkánkról, és sok érdé- | 
kességet mondott a vasút 
munkaerőhelyzetéről, bér- j 
gazdálkodásáról, a reánk 
háruló feladatokról, s meg-  ̂
köszönte helytállásunkat. . .

Verpelét állomáson az
óta gyakori beszédtéma ez 
a látogatás. S mintha egy . 
kicsit még lelkesebben vér j  
géznék munkájukat a vas
utasok.

Szűcs Ferenc

versenydíjtóteleket ajánlanak 
fel. és ezzel igyekeznek a ter
mészetes magyar átmenet he
lyett saját vonalaikra terelni 
a forgalmat.

Kiküldetésben Rákospalota-Ujpesten
Beszélgetés három üzemi gyakorlaton levő tisztjelölttel

Indokolatlan 
kocsi tartózkodások
DevizakAadásaink Jelentős 

részét, 85 százalékát, a ¡kocsi - 
bérikiadások okozták. Elsősor
ban a RÉV-bérek növekedtek, 
mivel az idegen tulajdonú 
RTV-kocsikat fokozott mérték
ben használtuk fel. Növeke
dett ezeknek a kocsiknak az 
átlagos tartózkodási ideje is. 
Számszerűen felsorolta az elő
adó, ¡milyen sók volt az el
múlt években — rossz keze
lés, szabálytalan megrakás 
miatt — a 18, illetve 30 na
pon túl visszatartott RIVHko- 
csi'k száma. Pedig egyes kivé
telektől eltekintve a 15 napon 
túli RVV-kocsi-tartózkodásokat 
a legrosszabb hazai kocsihely
zet sem indoJcolja. Rendkívül 
magas az OPW egyenlegünk 
is. A vezérigazgató-helyettes 
példákat sorolt fel az egyes 
igazgatóságok területéről, hogy 
sók esetben nem a RIV és 
PPV szabályzatoknak megfe
lelően rakják meg az idegen 
kocsikat belföldi fuvarozásra, 
ami nagyon károsan befolyá
solja a devizagazdálkodást.

Ezeknek a bajoknak ellen- 
súlyozására a MÁV a házán és 
a nemzetközi fuvarozási fel
adatok ellátása céljából igyek
szik fokozni a beruházásokat, 
a rekonstrukciókat, az ehhez 
szükséges anyagi feltételek 
megteremtésével. Szükség van 
azonban arra is, rogy az igaz
gatóságok, s a nagyobb szol
gálati helyek sokkal nagyobb 
figyelmet fordítsanak az ide
gen kocsikkal való gazdálko
dásra, a járműjavítók pedig

A  Tiszitfeépző Intézet nap
pali tagozatára jelentkezők 
szerződést is aláírnak. Ebben 
háromhónapos kiküldetést, 
üzemi gyakorlatot vállalnak, 
amelyet általában, a  munka
erőhiánnyal küszködő buda
pesti állomásokon töltenek el. 
Három fiatal: Tóth Ildikó, 
Váczi Erzsébet és Huszár Gé- 
záné Rákospalota—Ü j pesten
szolgálja le  az előírt időt. A 
félórás ebédidőt kihasználva, 
a szemközti étterem kerthelyi- 
sá-gérvek árnyas lombjai alatt 
beszélgetünk.

— Honnan járnak Rákos
palota—Újpestre? Hogy ér
zik ¡magukat új szolgálati he
lyükön? — kérdezem. Váczi 
Erzsébet tőL

— Amikor megtudtuk, hogy 
erre az állomásra kerülünk, 
keresni kezdtük a főváros tér
képén. Először kissé megijed
tünk, mert eléggé távol fek
szik a Kőbányán lévő szállás
helyünktől — mondja szép 
dunántúli kiejtéssel. — Most 
már hozzászoktunk az egyórás 
villamosozáshoz, buszozáshoz. 
Szobánk, ahol lakunk, kicsi, 
de tiszta, rendezett Ha a 
szekrényt kinyitom a többiek 
nem tudnak belépni az ajtón. 
Az állomás üzemi étkezdéjé
ben ebédelünk.- A városban 
ritkán tudunk körülnézni, 
mert a szolgálat letelte után 
elég későn érünk vissza Kő
bányára. A hét végeken pe
dig hazautazunk. Szüleimmel 
Ziircen lakom, édesapám ott 
forgalmi szolgálattevő. Én  
Veszprémben szolgáltam, és a 
tiszti tanfolyam elvégzése után 
oda is kívánok visszatérni.

— Az én édesapám is vas
utas volt — veszi át a szót 
Tóth Ildikó. — Egy éve ment 
nyugdíjba. A  vasutat ő sze
rettette meg velem. A segéd
tiszti tanfolyam elvégzése 
után Nyékládházára kerültem. 
A gyakorlati idő leteltével 
Miskolcon szeretnék szolgálat
ba lépni, hiszen ott lakom. 
Jól érzem magam ebben a 
közösségben. Édesanyám már 
meglátogatott, s kihasználva 
azt a lehetőséget, hogy a bu
dapesti üzletekben nagyobb a 
választék be is vásároltunk. 
Az állomáson szeretettel fo
gadtak bennünket. Egy ideig 
az árupénztárban dolgoztam, 
most kárjegyzőkönyveket ké
szítek.

— Mi a véleménye arról, 
hogy a kötelező üzemi gya
korlatot távol a lakóhelytől 
kell eltölteni különös tekintet
tel arra, hogy egyedül neveli 
a gyermekét? — kérdezem 
Huszár GézánétdL

— Ez néhány ismerősömnek 
gondot jelentett, nekem nem. 
Voltak, akik családi körülmé
nyek miatt léptek vissza a 
tisztképző nappali tagozatá
nak elvégzésétől. Én szeren
csés helyzetben vagyok, mert 
a gyereket a szüléimre bíz
hattam. Sokan panaszkodnak, 
hogy a gyakorlati idő alatt 
olyan beosztásba kerültek, 
amely távol áll tanulmányaik
tól. Például egy sziemálypénz- 
tárost az egyik állomáson ru
határosnak állították be. Itt, 
Rákospalota—Újpesten e te
kintetben rendben mennek a 
dolgok. Engem kocsi^akomá- 
nyos rak tárnoknak osztottak

be. Igaz, így nem vehetem 
igénybe a kedvezményes ér
keztetést. de jelentős összeg
gel, a műszakpótlékkal egé
szül ki a keresetem. Dombó
váron lakom, Komlón szolgál-  
tam. A tanfolyam elvégzése. 
után visszavárnak. Egyébként: 
az én- édesapám is vasutas. 
Komló állomáson, a kereske
delemnél szolgál.

Amikor a három hallgató 
az állomásra érkezett, néhány 
férfikolléga részéről óvodás, j 
viccelődés céltáblái voltak. Az 
állomás dolgozói azonban ha
marosan belátták, hogy ezek a 
fiatal nők milyen lelkiismere
tesen, nagy akarással végzik : 
munkájukat. Rövid idő alatt 
átvették és azóta önállóNi lát
ják el a szolgálatot. VáCkl Er
zsébet számfej tőként egy kilé
pett dolgozót oótol. ” óth Ildi
kó a kereskedelmi hivatalnok
nak segít. Huszár Gézáné pe
dig a raktárnokok szabadsá
golta tását teszi lehetővé. Je
lenlétük hasznos Rákospalota 
—Újpest állomásnak, mert se
gítenek a feszítő munkaerő- ' 
helyzeten, s hasznos önma
guknak is, hiszen megismerik 
egy fővárosi középállomás 
munkáját. '•
. A három tisztjelölt külön
böző beosztásban dolgozik, de 
egyben megegyeznék: mind
hármuknál apáról leányra 
szállt a vasút szeretete. Meg
bízható. lelkiismeretes munká
jukkal nedig megbecsülést
szereznek nem eik  önmaguk
nak. hanem honállomásuk- 
nak is.

Pelsőczy István
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J U B I L E U M I  J U N I Á L I S
Üttörővasutas-avatás, színes kultúrműsor az évfordulón

*

i  • m
Pullai Árpád közlekedés, és postaügyi miniszter, Szűcs Istvánná, a Magyar Úttörő Szövet

ség főtitkára és Rákosi Gábor üzemfőnök társaságában
A mindig ünnepi hangula

tot ébresztő Űttörövasút jú - szórakozni 
nius 11-én a szokottnál na
gyobb rendben, nagyobb dísz
ben várta utasait, látogatóit,I 
¡Ezen a napon tartották ugyan
is a népszerű gyermekintéz
mény — első kapavágástól 
számított — 30 éves fennállá
sának jubileumát. Az ünnep
ség ezúttal is a nemrégen tan- 
folyamot végzett úttörővasuta
sok eskütételével kezdődött, 
amelyen kétszáz pajtás tett 
fogadalmat a hűvösvölgyi 
Végállomás előtti téren.

Az avatóürmépségén megje
lent Pullai Árpád közlekedés-:
§s postaügyi miniszter,
Szűcs Istvánná, a Magyar 
áttörő Szövetség főtitkára, 
aulyás János MÁV vezér- 
gazgató-helyettes, Kiss Ká- 
roly, a budapesti vasútigazga- 
tóság vezetője.

Az immár három évtizedes 
pokások saériái t az úttörő
mé utas fúvószenekar indulói- 
íak ütemére mind a kezdő,
Shind a régi vasutas pajtások 
mértani rendben felsorakoz
ik  a közlekedés, a más meg
hívott társadalmi vezetők, a 
szülők, vendégek „U” alakú 
gyűrűjében, és 10 órakor meg
kezdődött a harmincadik év 
dszrteletére rendezett ünnep- 
iégsorozat. Az egységparancs
nok pattogó vezényszavai után 
Rákosi Gábor, az Úttörővasút 
Izemfőnöke felolvasta az eskü 
szövegét. . .  Ezt követően Ta
nás Gyula, az Űttörövasút 
igyik építője több száz mun
katársa nevében emlékezett 
neg a hőskorról, azokról a 
nehéz időkről, amelyek kö
zepette valósították meg ezt, 
íz Európában híressé vált, 
gyerekeket szolgáló létesít
ményt

— Abban az időben még 
Budapest romokban heveri — 
idézte fel a történelmet Ta
nás Gyula. — Pártunk és 
tormányunk azonban úgy 
’endelkezett, hogy az Üttörő- 
msutat fel kell építeni. Szű
kös élelmiszer adagolhat ősz- 
ottak ugyan, de mégis önként 
öttek a gyárak munlcásai, 
egyetemisták, vasutasok, a 
ársadalom majdnem minden 
'étegéből. A háború után 
megmaradt kevés gépet szíve
ién ajánlották fel az üzemek, 
tőgy a gyerekek minél előbb 
iirtokukba vehessék a kis- 
msutat.

Ezután Szűcs Istvánná az 
Jttörővasűt vörös selyemzász- 
ajára felkötötte a Magyar 
ílttörő Szövetség emlékszalag
át, majd a pajtások katonás 
endben elvonultak és kezde- 
ét vette a juniáüs, a pajtá- 
ok által rendezett műsorsoro- 
a t

Az üzemfőnökség mögötti 
áborban népi táncosok, ze
kekarok. modellezők már be
mutatóra készen várták a 
Vendégekét Pullai Árpád a 
Vasút vezetőivel körsétát tett 
i színes juniálison. Többek 
CŐzött megtekintette az úttö
rőtábort. amely tavaly óta 
10 faházzal gyarapodott. Va- 
amennyit a budapesti vasút- 
gazgatóság építette 350 ezer 
forintért.

A műsor egyébként sok száz, filmeket, rendeztek „kalkasvia- 
órakozni vágyó gyereket, dalt”, vízhordást kanállal, ta- 

felnőttet vonzott. Szinte min- licska versenyt. Késő délután 
denki megtalálhatta a maga tartották meg a régi és a 
kedvenc szórakozását. Voltak mostani úttörővasutasok ta-

Tisztelgés a csapatzászló előtt
(óvári Árpád felvételei)

tréfás sportbemutatók. Nagy lálkozóját, majd meggyűjtot- 
tetszést arattak az énekkari és 
táncversenyek, valamint a tré
fás vetélkedőik. Az- Úttörő 
Áruház egy igen színvonalas 
divatbemutatót rendezett Fel
lépett többek között Markos 
György parodista. Vetítettek

ták a tábortüzet, amely körül 
vidám társalgás közepette 
szalonnasütéssel fejeződött be 
a MÁV Széchenyi-hegyi Út
törővasút 30. éves ünnepsége.

(séra)

Tamás bácsi Kemecséről
Szerény, ősz hajú ember Pe- megmaradt kemecseinek. Ott 

rényi Tarnás, az eperjeskei ót- lakik most is, s szabad idejé- 
rakó köztiszteletben álló idő- ben kertészkedik, meg játszik 
elemzője. Egy hónapja már, az unokákkal, 
hogy „kitelt” az ideje. Erzsikét és Zsuzsát — szintén

— Negyvenkét esztendővel vasutasnak nevelte: Nyíregy- 
ezelőtt, amikor a kemecsei házán a pályafenntartási szol
pap levélben kérte a debrece- gálát technikusát Édesapjuk 
ni vasútigazgatót, hogy nehéz hivatástudata nemcsak nekik,
sorsom miatt vegyen fel pá
lyamunkásnak, bizony álmodni 
sem mertem volna, hogy egy
szer majd MÁV-főtanácsos
ként megyek nyugdíjba — 
mondja az idős vasutas.

Sokféle beosztásban dolgo
zott Volt' pályaőr, fékező, vo
natvezető, forgalmi szolgálat
tevő, kereskedelmi hivatalnok, 
míg 1970-ben Nyíregyházáról 
a nagy, szárazföldi kikötőbe, 
Záhonyba került. Ennek előz
ményeként 1939-ben — amikor 
már őszülő nagyapa volt — 
befejezte Szegeden a felsőfokú 
vasútforgalmi technikumot, és 
sikeres államvizsgát tett Zá
honyban először az átrakó 
munkások vezénylőtisztje lett 
s hamarosan mühelybizottsági 
titkárrá is megválasztották. 
Mindez nem akadályozta meg* 
abban, hogy esetenként a la
pátot vagy rönkfákat is meg
fogja a munkásokkal együtt 
hogy gyorsabban menjen a ra
kodás. Sokan már csak ezért 
is szerették, becsülték.

— Tamás bácsi egyik szor
galmazója volt az átrakás gé
pesítésének — mondják róla a 
záhonyiak, és hozzáteszik azt 
is hogy több mint négy évti
zedes vasúti munkásságáért 
méltán kapta meg nemrég a 
Kiváló dolqozó kitüntetést.

Lakhelye szerint mindvégig

de mindnyájunk számára pél
dakép .

Orosz Károly

Magyar vasutasok 

NDK kitüntetése
A Német f Demokratikus 

Köztársaságban * június 11-én 
ünnepelték a vasutasok és a 
közlekedésben dolgozók nap* 
já t Ez alkalomból Volkmar 
Winkler, az NDK közlekedés- 
ügyi államtitkára június 8-án 
az NDK budapesti nagykövet
ségén kitüntetéseket adott ót 
a két ország közlekedési kap
csolatainak erősítésében ered* 
ményesen közreműködő ma
gyar vasúti dolgozóknak. Ki
tüntetést kapott Szabó Béla 
MÁV vezérigazgató-helyettes, 
Borsi György, a MÁV Vezér- 
igazgatóság nemzetközi osztó* 
lyának csoportvezetője, Balogh 
Sándor, a MÁV Északi jármű
javító igazgatója, Molnár An
dor, Komárom állomás szál
lítmányozási vezető jé  és Né- 
medi Pál, a sturovói határál* 
lomás vámbejelentője.

Az ünnepségen megjelent 
Kiss Dezső közlekedés- és pos
taügyi miniszterhelyettes, va
lamint Gerhard Reinert, az 
NDK budapesti nagykövete.

ERTESITES
A Vasutasok Jótékonysági 

Biztosító Egyesülete 1978. jú
nius 25-én 11 órakor tartja 
84. évi rendes közgyűlését a 
Keleti pályaudvar I. emeleti 
kultúrtermében. A közgyűlés
re valamennyi tagját meghív
ja az Egyesület Választmánya.

ÁTSZERVEZÉS UTÁN:

HUSZONÖT EVES

a MÁV Tervező Intézet
A MÁV Tervező Intézet ebben az évben ünnepli fennm 

állásának 25. éves jubileumát. Az intézetnek 1953-ban 
háromszáz dolgozója volt, jelenleg több, mint ezer. A 
termelési érték azóta tizenkétszeresére növekedett. Szia* 
te felsorolni is nehéz azokat a létesítményeket és egyéb 
műszaki beruházásokat, amelyeket az intézet tervezett.

Gyakran szerepel feladataik között vonalkorszerűsí
tés, üzemi épületek, biztosító- és távközlő berendezések 
terveinek elkészítése. Munkájuk zömét azonban a ki
emelt beruházások, a nagyobb csomópontok tervezése 
jelenti. Közéjük tartozik például a záhonyi átrakókör
zet és a szolnoki csomópont is.

Az utóbbi években nagy munkát jelentett Kelenföld 
állomás rekonstrukciója, a Déli, a Nyugati és Miskolc-  
Tiszai pályaudvarok fejlesztése, a fővárosi metró-kap
csolatok kialakítása, Budapest—Hegyeshalom közötti vo
nal korszerűsítése stb. Alkalmanként idegen vasutak 
megrendeléseit is teljesítik.’ Biztosítóberendezéseket ter
veztek Jugoszláviának, Csehszlovákiának és Kínának. 
Az intézet szoros kapcsolatot tart a lengyel, a német, a 
bolgár és a jugoszláv vasutak tervező intézeteivel.

A MÁVTI eredményes munkáját bizonyítja a kilenc 
alkalommal odaítélt Élüzem cím, és a négyszer elnyert 
Kiváló Intézet kitüntetés. A dolgozók 63 százaléka szo
cialista brigádban tevékenykedik. Az alapító tagok kö
zül 77-en még most is az intézet létszámában vannak. 
Az intézet dolgozói a főváros hét különböző pontján el
helyezett részlegekben, mostoha körülmények között 
végzik munkájukat. Részben enyhíti majd ezeket a gon
dokat a Vörösmarty utcában épülő új székház. Ennek 
kivitelezése azonban sajnos még nem kezdődhetett meg.

A 25 éves jubileum alkalmából kétnapos ankétra ke
rül sor, amelyen szakelőadások hangzanak el. Június 
28-án hét, 29-én pedig hat előadásra kerül sor. Az elő
adók foglalkoznak többek között a korszerű jelző- és 
biztosító berendezésekkel, a felépítményi szerkezetek 
fejlesztésének lehetőségeivel, a magasépítési tervezés ak
tualitásaival és a MÁV Kórház rekonstrukciójával kap
csolatos tervekkel.

Jobb feltételek között dolgozik 
a Központi Helyelosztó Hivatal

Az új menetrend életbelépé
sével megkezdődött a nyári 
forgalom. A vasutasok mun
kája megsokszorozódott, de 
gz Utas elvárja — jogosan! 
— hogy a szolgáltatásban ne 
legyen hiba, fennakadás. Más 
szóval: gyorsaság, pontosság, 
kényelem az utazóközönség 
igénye.

Egyenletes 
a forgalom

— Hogyan tud eleget tenni 
ennek az elvárásnak a Köz
ponti Helyelosztó Hivatal?

—- Nálunk nincs sem holt 
szezon, sem csúcsforgalom — 
mondjfe Szabó Miklós, a hi
vatal vezetője. — Ez főképp 
abból fakad, hogy mi nem ál
lunk közvetlen kapcsolatban 
az utasokkal, hanem a hely
jegyirodákon, az IBUSZ-on és 
a személypénztárakon keresz
tü l Az IBUSZ például ami
kor a különböző társasutazá
sokat szervezi, tőlünk igényli 
meg a csoportok helyjegyeit 
a belföldi és a nemzetközi vo
natokra egyaránt Az idén 
hétezer csoport utaztatását 
szervezték meg, de ennek in
tézése már januárban és feb

ruárban megtörtént. A cso
portok létszáma 30 és 300 fő 
között mozgott 

A Központi Helyelosztó Hi
vatal az . ország különböző 
pontjain * működő hely jegyiről 
dáknak, pénztáraknak megha
tározott kontingenst ad ki. Ha 
ez betelt, vagyis a helyjegyek

Minden vonatnak kartonja 
van, ezeken- jelöljük a már 
kiadott helyjegyeket. Persze, 
igyekszünk kihasználni a gé
pesítés adta lehetőségeket 
Legkorszerűbb gépünk- a Wal- 
ter-téle koncentrátor, amely
ből még csak ez az egy van 
az országban. Ha például egy-

elfogytak, akkor az újabb igé- külföldi vasúti szakaszra
nyék szerint kapnák, még he
lyeket

Ehhez természetesen gondos 
felmérés, egyeztetés szükséges.
Tovább nehezíti a feladatot, 
hogy a helyjegyek egy része 
dohányzó, más része nemdo
hányzó fülkére szól. Az új 
menetrend életbelépése óta a 
vonatokon több a nemdohány
zó kocsi. Lehetőség szerint fi
gyelembe kell venni az utasok 
kérését

Walter, 
a mindentudó

— Nagy figyelmet, pontos
ságot kíván a mi munkánk
— jegyzi meg Szabó Miklós.
— Ezt hivatott elősegíteni az 
ország területéről és külföld
ről hozzánk befutó 480 köz
vetlen telefonvonal, és ezt 
szolgálják a telexgépek is.

Kitelt az idő.,

Másfél millió kilométer tengelyen
Mint minden nap, mincöt évi vasúti 

1978. május 17-én is szolgálat után ma 
hajszálpontosan ér- már a megérdemelt
kezett N agyé esed fe
lől Mátészalkára a 
6542-es számú sze
mélyvonat.- Ha valaki 
a vezetőállásra tekin
tett csak azt látta, 
hogy a gyakorlattól 
eltérően a vonatve
zető és a mozdony- 
vezető hosszan fog 
kezet, mélyen egymás 
szemébe néznek, s 
egy pillanatra össze
ölelkeznek. Az ABy 
motorkocsi ajtaján 
ősz hajú vasutas lép 
ki, s megindul a for
galmi iroda felé. hogy 
bejelentse: „a 6542-
essel rendesen meg
érkeztünk”.

Gúlán Péter hár

ny ugdí ját tölti Penyi- 
gén, ahonnan 1942 
októberében huszon
négy évesen indult el, 
hogy a vasúton sze
rencsét próbáljon.

— A vonatkísérők
nél kezdtem, mint 
fékező —' emlékezik 
Péter bácsi. — A va
sútnak köszönhetem, 
hogy a háborút is

családból hoztam ma- volt. Kiemelkedő 
gamma!. Édesapám szakszervezeti mun- 
1919-ben a katonata- kájáért május elsejé- 
nács tagja volt. re megkapta a Szak-.

A társadalomért szervezeti munkáért 
való tenniakarás ve- kitüntetés arany fo- 
zérelte egész életé- kozatát. A többszörös 
ben. 1960-ban brigá- Kiváló dolgozó, va- 
dot alakított, amely lamint a Felszabadu-
a „November 7." 
vet vette fel.

Az alakulástól

ne-

el-
telt időszakban négy
szer ezüst, háromszor 
aranykoszorús jelr

megúsztam. 1945-ben vénnyel, egy alkalom- 
tagja lettem a Ma-

lási és Árvízvédelmi 
emlékérem tulajdon 
nosa az eltelt 35 év- 
alatt több mint más
fél millió kilométert 
töltött tengelyen, sza
bad idejében pedig

gyár Kommunista 
Pártnak és a szak- 
szervezetnek. Politi
kai okok miatt 1946- 
ban B-llstára kerül
tem, de 1947-ben új
ra jelentkeztem a 
vasútnál. A politikai, 
mozgalmi életet a

mai pedig a MÁV ki-  arra törekedett, hogy 
váló brigádja ki tűn- három gyermekét be-
tetéssel ismerték el 
munkájukat. Gúlán 
Péter a szocialista 
brigád vezetésén kí
vül 1958-tól a szak- 
szervezeti bizottság 
közgazdasági bizott
ságának vezetője is

csületes munkásem
berekké nevelje. Fia, 
Péter az orenburgi 
gázvezeték építésén 
dolgozik a Szovjet
unióban.

Zsoldos Barnabás

kívánunk helyjegyet biztwu- 
tani, akkor a v iszon y la ti 
kapcsolatos adatokat b e ta 
láljuk a génbe, s tíz másod
percen belül kidobja: melyik 
vonat, hányas kocsijában, 
mennyi szabad hely van még.

A gén vagy a gépek tehát 
könnyítik az ember munkáját. 
Olvarnyira. hogy a Közoontf 
Helyelosztó. Hivatal dolgozói 
is nvá»*on vehetik ki a szabad
ságukat.

— Igen, hiszen mindig cé
lunk volt javítani a munka
körülményeket, mert ez is 
feltétele a jobb munkának — 
válaszolja a hivatal vezetője. 
— Ebben a vonatkozásban 
kedvező volt az áprilisban 
■végrehajtott átszervezés. Az
óta ugyanis közvetlenül a 
MÁV Vezérigazgatóság forgal
mi szakosztályának felügyele
te alá tartozunk. Önálló egy
ségként, míg azt megelőzően, 
a budapesti igazgatóság III. 
osztályának egy kihelyezett 
irodája voltunk Tudvalevő, 
hogy az igazgatósági forgalmi 
osztálynak az elsődleges fel
adata egészen más. Most, hogy 
a Vasúti Főosztály közvetlen 
felügyelete alatt önállóan dol
gozunk, valódi tartalmat ka
pott hivatalunk nevében a 
„központi” szó.

Erős gárda 
alakult ki

—. Meghatározott bérkeretet 
kaptunk, s rendezni tudtuk a 
dolgozók fizetését. Űj. forgal
mi tisztképzőt végzett fiatalo
kat vettünk fel. vagyis a lét
számot 23-ról 33-ra növeltük. 
llymódon kialakult egy szak
embergárda a nagy gyakorlat
tal rendelkező régi és a fia
tal szakképzett dolgozókból. 
Ma már önálló szakszervezeti 
és vártcsoportja is van a hi
vatalnak — újságolja Szabó 
Miklós.

A mindjobban osszekovácso- 
lódó kozössée sokat tehet 
azért, hogv a helyjegyek el
osztása körül valóban rend 
lenien s ne panaszkodhassa
nak az utasok a MÁV-ra.

Ariz Judit



MAGYAR VASUTAS 1978. JÚNIUS 17.«

Bízunk az értelemben
A SZOT-titkárság kezdeményezésére február 21. 

óta folyamatosan rendkívüli aktívaértekezlete* 
két tartottak a szakszervezetek munkavédelmi 

apparátusának tisztségviselői a minisztériumok és a 
vállalatok vezetőbeosztású dolgozói és munkavédelmi 
szakemberei számára. Az értekezletek megtartásának 
időszakában — április 10—22. között —- bonyolították 
le az UIC által kezdeményezett Nemzetközi Vasúti Bal
esetelhárítási Hetek rendezvénysorozatát is, amely a 
MÁV egész területére kiterjedő munkavédelmi kampány 
volt. Május első felében — szakszervezetünk elnökségi 
határozatának eleget téve — a munkahelynél tágabb 
környezetünk védelmét szolgáló országos tanácskozásra 
került sor. Ugyancsak a dolgozó ember érdekében kez
deményezett hazai és nemzetközi kampányok sorában 
említést érdemel az alkohol elleni küzdelem széles körű 
kibontakozása.

(Mindez igazolja, hogy a felvilágosítás és a meggyő
zés eszközeit, lehetőségeit igyekszünk felhasználni az 
emberi élet megóvására. S nem a kampányok jelszavai 
köteleznek erre bennünket elősorban, hanem a helyzet 
súlyossága. A jelek szerint az eddiginél konkrétabb, kö
vetkezetesebb és határozottabb munkavédelmi tevékeny
ségre van szükség. Nálunk, a vasútnál is!

Emlékezetes marad a tatabányai sújtólégrobbanás, 
hiszen ez az egyetlen baleset 26 emberéletet követelt. 
Kedvezőtlen a közlekedési tárca baleseti helyzete is, 
ahol főként a halálos balesetek száma emelkedett szá
mottevően. Minden más pozitív tevékenység — ide értve 
a termelési eredményeket is —- másodrangúvá, kérdő
jelessé válik, ha emberek esnek áldozatul a könnyel
műségnek, tudatlanságnak, fegyelmezetlenségnek.

endkívül szomorú, sőt elkeserítő, hogy a vasút
nál immár harmadik éve nincs számottevő javu
lás a személyi balesetek alakulásában. A néhány 

százalékos csökkenés méltatására alig van erkölcsi alap, 
mert egyesek felelőtlensége, súlyos mulasztása miatt to
vább emelkedik a halálos balesetek száma. Másképpen 
ezt úgyis mondhatjuk, hogy nem javult a munkavéde
lem hatékonysága — a növekvő felvilágosító, oktató te
vékenység ellenére sem.

Alig néhány hónap alatt az idén már 15 munkatár
sunkat vesztettük el, mert nem hatottak rájuk és kör
nyezetükben dolgozókra a szavak, mert hiányzott a cse
lekvő munkatársi vagy vezetői beavatkozás.

A közelmúltban Molnár Béla, 41 éves kocsirendező 
négy gyermeke maradt árván, mert édesapjuk két, egy
más mellett de ellentétes irányba haladó vonat között 
az űrszelvénybe lépett, ördög Antal, 42 éves kocsiren
dező mozgó vagon ütközőtokjáról esett a kerekek alá. 
Kovács László vonatvezetőt 28 évesen, Petrov Vince, to
latásvezetőt 53 évesen temették el, mert álló testhely
zetben lépett a kocsik közé. Elfelejtették talán az éve
ken át hallott intelmeket? Vagy csak egyetlen pillanat
ra hagyták figyelmen kívül a kötelező óvatosságot? 
Sokkal valószínűbb, hogy máskor is elkövették a hibát 
munkatársaik és munkahelyi vezetőik jelenlétében, s 

'fRível senki sem szólt rájuk, ismét ,kp,gkára tettek, éle
tüket, de már nem volt annyi szerencséjük, mint koráb
ban.

Hisszük, és ism ét állítjuk, hogy az ilyen tragi
kus balesetek elkerülhetők, megelőzhetők. A vasút 
veszélyes üzem jellege nem jelent „végzetszerűsé

get”, csak különös figyelmet és fegyelmet parancsol, amit 
“nem szabad megszegni.

Sajnos, ma. már azt sem mondhatjuk, hogy idejében 
szólunk, bár annak idején ezt is megtettük. Ezúttal in
kább arra hivatkozunk, hogy az ismételt figyelmeztetés 
nem hangozhat el hiába. Bízunk az emberi értelemben. ..

Hegedűs Károly 
munkavédelmi főfelügyelő

R

Szociálpolitika és munkavédelem
Győrben tanácskoztak a KPM felügyelete alá tartozó főosztályok

és vállalatok szakemberei

Népszerű az Utasellátó 
győri ételbárja

A konyha, ahol az ízletes falatok készülnek

Június 7-én és 8-án került 
sor a Győri Távközlési és 
Műszaki Főiskolán az I. Köz- 
.lekedésvédelmi Szociálpoliti
kai és Munkavédelmi Szak- 
szeminárium megrendezésére. 
A részvevők a KPM felügyele
te alá tartozó vezérigazgatósá
god trösztök és vállalatok 
szakemberei, valamint az ága
zati szakszervezetek képvise
lői voltak.

A tanácskozást dr. Hegedűs 
Gyula, a főiskola főigazgatója, 
a szakosztály elnöke nyitotta 
meg. Méltatta a tanácskozás 
jelentőségét, majd átadta a 
szót dr. Sárvári Lászlónak, a 
KPM főosztályvezetőj ének, aki 
az időszerű szociálpolitikai és 
munkavédelmi feladatokról 
tartott előadást. Többek között 
elmondta, hogy az ötödik és a 
hatodik ötéves terv egyik leg
fontosabb célkitűzése a dolgo
zók szociális feltételeinek a ja
vítása.

— Elmondhatjuk, hogy a 
közlekedésben dolgozók ismer
ték fel először a szociálpoliti
kai feladatok jelentőségét —• 
hangsúlyozta. — Több helyen 
már megoldották a három mű
szak gondját,% az egyedülállók 
és a nagycsaládosok segítését. 
Megkönnyítették a fiatal szak
munkások beilleszkedését, és 
sor került az alacsony munka
bérek rendezésére is. Mindezek 
ellenére azonban még jó  né
hány területen, így a mun
kásszállításban és a lakásel
látást illetően még vannak 
gondjaink, hiszen a tervezeti 
helyett a lakásoknak csak az 
50 százaléka készül el ebben az 
évben, és mintegy tízezer mun
kást tehergépkocsin szállíta
nak a munkahelyére.

Arról is beszélt, hogy nagyon 
fontos feladat a csökkent mun
kaképességű dolgozók rehabi
litációja, s  a  dolgozók testi ép
ségének .védelme. A balesetek 
ugyanis soha sem véletlenül 
követkéznek be. Ezért minde
nütt olyan munkafeltételeket 
kell .teremteni, amelyek előse
gítik h balesetek megelőzését. 
A halálos balesetek 46 száza
léka járművekkel történik. Eb
be a közlekedésben dolgozók
nak nem szabad belenyugodni. 
Igen fontos, hogy tervszerű te
vékenységgel* a kedvezőtlen 
munkakörülmények felszámo
lásával változtassunk a, jelen
legi helyzeten.

Czerván Mártonné dr., a 
SZOT szociálpolitikai osztályá
nak vezetője beszélt a szak
szervezetek időszerű feladatai
ról, s arról, hogy milyen szere
pet töltenek be a szakszerve
zetek a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javításá
ban. Megemlítette, hogy gaz
daságpolitikánk szerves részét 
kell képéznie a szociálpolitiká
nak. Hiszen a termelési fel
adatok teljesítése elképzelhe
tetlen az emberrel, az ember 
környezetével és családjával 
történő törődés -nélkül. Már 
számtalanszor beigazolódott,
hogy a jó munkahelyi közérzet 
már-már fontosabb, mint a bér 
növelése.

Erre egy példát is mondott: 
amikor egy új gép megérkezik, 
körülállták, megcsodálják, né
ha még meg is simogatják. Ez
zel szemben, ha egy fiatal 
munkába lép, róla alig vesz
nek tudomást, pedig társadal
munkban az emberről való 
gondoskodás a legfontosabb 
feladataink egyike. A szak-

Győrben májusban múlott 
egy esztendeje, hogy a régi, 
rosszhírű sönt és helyén mo
dem ételbárt alakított ki az 
Utasellátó Vállalat. A fel
gyorsult életritmus biztosít 
jövőt a vendéglátásban ennek 
a kiszolgálási formának.

A vendégek hamar megked
velték az ételbárt. Ennek leg
hitelesebb - mutatói a számok. 
Az elmúlt évben a nyitást 
követő hónapban bevétele 
176 270 forint volt. Ez év má
jusában már 263 690 forint

került a kasszába. Kiemelke
dő ezen belül az ételforga
lom, amely másfélszeresére 
növekedett, májusban megkö
zelítette a 70 ezer forintot.

Itt nem árusítanak tömény
szeszt. Ezzel szemben egy 
Cornélius félautomata szörp
keverő segítségével állandóan 
emelkedik az üdítőitalokból 
származó bevétel. Az étkezés
hez a vendégek minőségi , bo
rokat és söröket fogyaszthat
nak kulturált körülmények 
között.

Sz. Jakab

szervezeti vezetők munkáját 
mindenképpen ez hassa á l A 
gazdasági vezetők pedig a le
hetőséghez mérten adjanak 
meg minden anyagi támoga
tást, hogy mindez valóra vál
hasson. Felhívta a figyelmet 
arra a káros jelenségre is, 
hogy ha valahol változtatni 
kell a beruházáson, akkor ál
talában a szociálpolitikai ke
retből „húznak” ki valamilyen 
tétel!

Még- mindig 133 ezer ember 
él munkásszálláson, ezért fel
tétlenül javítanunk kell a szál
lások minőségén is. A gyakor
latban nem egvszer előfordult 
— említette a SZOT osztályve
zetője —, hogy a szociális 
alapból megtakarítottak bizo
nyos összeget, tavaly például 
75 millió forint maradt fel
használatlan.

A délutáni és a másnapi 
szekcióüléseken a szociálpoli
tikai csoport vitavezetője, Szer 
mők Béla, a MÁV vezérigaz

gatóság szociálpolitikai és 
munkavédelmi szakosztályá
nak helyettes vezetője, a mun
kavédelmi vezetőké pedig Ka
tona Ferenc, a KPM osztály- 
vezetője v o ll Mindkét szekció 
ülésén szó volt az elmaradt 
beruházásokról, az első szo
ciálpolitikai terv készítésének 
menetéről és a tapasztalatok
ról Beszéltek a közös gondok
ról, a bölcsődei, óvodai elhe
lyezésről és a lakásgondok 
enyhítéséről .Elhangzott olyan 
javaslat is, hogy az üzemi ét
keztetést központilag, a ven
déglátó vállalatokkal karöltve 
kellene megoldani.

A MÁV jó példával jár elöl 
a szociálpolitikai feladatok 
megoldásában, hiszen egyre 
inkább együttműködik a tárca 
más ágazataival Azzal is segí
ti közös gondjainknak megol
dását, hogy nevelőotthonaiba 
felveszi a többi közlekedési 
tárcához tartozó dolgozók gyer
mekeit is. Szalal Mária

*

Uttörőavatás Kőszegen

Az úttörőavatásra felsorakozott gyerekek és avatószülők egy
csoportja

A hajnali vonattal megér
keztek az első vendégek. Akik 
kiléhCKöi*' J ö tté k ,szegényeb
bek léitek égy nagyszerű' él
ményei. A MÁV Nevelőotthon 
újjáalakult * fúvószenekarának 
pattogó ritmusait ugyanis már 
korán reggel visszhangozták 
a ház falai, a gyönyörű park 
fái.

Szülői látogatás van ma 
Kőszegen. Mégis más ez a 
mai nap mint a többi látoga
tás napja. Kisdobossá és úttö
rővé avatják az első és az 
ötödik osztályos gyerekeket

Tíz órakor pontosan fel
hangzik a kürtszó. Elöl a ki
csik, bal kezükben kék nyak
kendővel menetelnek, mögöt
tük a nagyobbak piros nyak
kendővel. Megérkeznek az 
otthon zászlóterére. Katonás 
vezényszavak. Avatóbeszéd. 
Az avatószülők felkötik a 
nyakkendőt. Sok katonát lát
ni. mint avatószülőt. Alándék- 
osztás teszi még emlékezete
sebbé a nap élményeit. Sir- 
huber Imréné csapatvezető 
mondja:

—- Évekig a városban tar
tottuk az avatást. együtt a 
többi úttörőcsapattal. A ne
velőotthonban levő gyerekek 
szülei délután elmennek, 
máskülönben még hétfőn es
te sem érnének vissza mun
kahelyükre. Gyakran előfor
dult. hogy a mi gyermekeink 
mögött nem állt avatószülő. 
Nem volt. aki felkösse a 
nyakkendőt. Ezért ragaszkod
junk ahhoz, hogv önállóan 
“ártsuk ezt a családias, szén 
ünnevélyt, a mi gyermekeink-

számára. Csak így van értel
me.

Katonák 'is—voltak az ün
nepségen. Ők azokat avatták, 
akikhez valamilyen oknál 
fogva nem jöttek el a szülök. 
Ajándékról a szombathelyi 
vontatási főnökség Kossuth 
szocialista brigádja gondosko
dott. Az avatottak 1000 forint 
értékben kaptak könyvet. 
Rajtuk kívül avattak még a 
Petőfi szocialista brigád tag
jai, s a BVKH Kossuth bri
gádjának tagjai.

A  gyerekek nevében is kö
szönjük az emlékezetessé' tett 
szép napot, a sok ajándékot.

Kiss János

Szálkái brigádok 

ragyogó példája
1882-ben Mátészalkán — a: 

országban elsőnek — használ 
ták fel az egyenáramú villa 
mosenergiát lakóházak világi 
tására, ennek ellenére 107 
április elejéig volt olyan csa 
ládiház, amelyben petróleum 
mai, időnként olajjal világi 
tottak. *

— Bizony meglepődtünk 
amikor ezt megtudtuk és méi 
nagyobb volt a csodálkózá 
sunk, amikor kiderültr hog 
egy vasútnál dolgozó asszon 
lakik benne iskolás és óvodá 
korú gyermekeivel —  mond; 
Huri Attila, a Dózsa Györg 
szocialista brigád vezetője.

Hogyan lehetne rajtuk se 
gíteni? — vetődött fel a kér 
dés a műszaki kollektívába? 
Fehér József, a szocialista bri 
gád egyik tagja vállalta, hog 
a városi tanács és a TITÁS 
vezetőivel tárgyad az ügyba

— A „szegény embert mé 
az ág is húzza”  — mondj 
Fehér József. A városi tana 
sem a lakás felújítására, sea 
tatarozására nem adott eng< 
délyt, mert a városrendező 
tervek alapján ezzel a terül 
tel más elképzelés van. A  TI 
TASZ vállalat viszont mindé 
segítséget megígért. Megimdu 
egy láthatatlan gépezet, a br 
gád egyik fele a terveket k 
szítette, másik része a vilii 
mosműhely KISZ brigádján 
és vezetőjével, Nagy Józseff 
beszélte meg a lehetőségéki 
A TITÁSZ elfogadta a rajz 
kát, a PFT dolgozói egy va| 
betonaljas tartóoszlop leállít; 
sát vállalták. A KISZ-esek p j 
dig megvásárolták a vezetéki 
két, konnektorokat, kapcsol 
kát és egyéb felszerelésoM 
melyekre 5000 forintot kapta 
az igazgatóságtól Kun Árpái 
Szabó Sándor; Tóth Janó 
Tóth Sándor, Arkosi Janó 
Prikk Sándor és Horváth Jq 
zsef az egy szőj? a-konyh ás I 
kás belső- és külső szerelést 
40 óra alatt végezte el.

A beszerelési munkákat áj 
ralis 4-én fejezték be. L d l 
tosné, a pályafenntartás tátit 
ritónője azát-a már mosógépe 
rádiót is vásárolt, a gyérem 
pedig elfelejtették a bűzi 
olaj- és petróleumlámpa szí 
gát. Nappali világosság mé 
lett készítik el iskolai muna 
jukat. '§

Zs. B.

É P ÍT K E Z É S , Ó H !
Jászfényszaru állomásra két évvel ezelőtt (a húsvét előtti 

héten) különböző építési anyagokat szállítottak ki a hatvani 
pályafenntartás munkásai, azzal a feladattal, hogy létesítse
nek WC-t az állomásfőnök szolgálati lakásában, ahol egyéb
ként folyóvizes fürdőszoba van.

Mire munkához láttak volna, újabb parancs jött:
— Á llj az egész! Szállítsák vissza az anyagot Hatvanba.

Két év múltán valami rendkívüli dolog történhetett, mert 
most, májusban a MÁV Magasépítő Főnökség emberei hoztak 
anyagot, s két nap alatt takaros WC-t építettek a főnök kert
jében.

Aztán ismét közbejött valami: a MÁV Egészségügyi Köz
pont elrendelte a frissen épített, betonba ágyazott árnyékszék 
lebontását, mondván, hogy azt újból felépíteni csak a lakástól 
távolabb szabad.

A család bosszankodik, az arra járó utasok, Illetve a kör
nyék lakói pedig mosolyognak az együgyű intézkedéseken. Mi 
pedig csak azt kérdezzük, van-e egyáltalán a vasútnak olyan 
szerve, amelyre egy illemhely építését nyugodtan rá lehetne 
bízni? Sz. F.

FEL
KIKÉPEZÜNK!

A MÁV Budapesti igazgatóság szolgálati főnökségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT, 
LÁNYOKAT -  FIÚKAT,

iskola!, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezelő, kocsifelíró, személy* és árupőnztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, féklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: festőket, mázolőkat, ácsokat, 
asztalosokat, kőműveseket, burkotokat, pálya munkásokat, 
betanított és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakarítókat.
KŐTELEZŐ MUNKAIDŐ
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
— egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKÖRÖK!

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu) 
TELEFON: 145-010.
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Május 29-től június 3-ig

Berlinben rendezték meg az 5. 
nemzetközi vasutas szemináriumot

Tanácskoznak az 5. vasutas szeminárium részvevői
Alphonse Tonmeaux ezután nagyobb mértékben, mint más 

köszönetét mondott azoknak a országokban, de a világ min-
Az NDK Szállítási és Táv

közlési Szakszervezete volt a 
lázigazdája az 5. nemzetközi szervezeteknek, amelyek a sze- denütt halad, és nekünk az a 
vasutas szemináriumnak, ame- minárium előadásait kidolgoz- 

29. és június 3. ták. A szakmai képzésről és 
¡átképzésről az olasz és a cseh
szlovák, a munkaidőről és a

lyet május
között Berlinben rendeztek. A 
Nemzetközi Szövetség égisze

feladatunk, hogy a haladást 
előmozdítsuk. Ennek érdeké
ben jobban ki kell terjeszteni 
szakszervezeti jogainkat abbéli

ilatt .rendezett szemináriumra munkafeltételekről az angol és a célból, hogy még jobban be-
!8 ország vasuta^zakszenje- 
sete küldte el

tölthessük szerepünket a vas
utasok érdekvédelmében — fe-

a magyar, a munkakörnyezet- 
képviselőit. ről és a  munkaszervezésről a 

Szakszervezetünket Koszorús francia és az NDK, a foglal- jezte be beszédét a belga vas- 
ferenc főtitkár és Auguszt Já- koztatásröl és az ergonómiáról utas-szakszervezet elnöke.

A szeminárium részvevői,ios, a szombathelyi területi b i- az NSZK és a szovjet vasutas- 
bttság titkára képviselte. szakszervezet 

A szeminárium Alphonse got.
f önneauxnak, a belga vasutas-^ 
lakszervezet elnökének beszé
dével vette kezdetét. Az elnök 
^vezetőjében köszönetét mon- 
iott a vendéglátóknak a_meg-

amely a vasútvállalatok mun 
szemina- j^ ját jellemzi. A másik: a vas- 

megtett tevékenységre jellemző ter-
iz első budapesti!
■krmtól az ötödikí] 
itra.
I —- Az a munka, amit az elő

készített anya- miután megvitatták a napiren
den szereplő anyagokat, egy 

A  berlini szeminárium napi- egy dokumentumot és egy ál
lásfoglalást fogadtak el. Az 
előbbiben felhívással fordul
tak a világ vasutas-szakszerve- 

haladás, zeteihez, az utóbbit pedig meg
küldték a Nemzetközi Munka
ügyi Szervezetnek. A részve
vők kifejezték szoros együtt- 

-növekedésnek működésüket az egységért,; a 
békéért és szolidaritásukról

rendjén levő tanulmányok 
bán két fontos tényező szere 
peL Egyik: az a soha nem Iá 
tott technológiai

melékenység
. . BBM PI _  , gyakran negatív" kihatásai ----------  ! — -------- ----------
p szemináriumokon Budapes-  vannak a vasutasokra, holott a biztosították azoknak az orszá- 
*n> társadalmi igazság ennek az goknak a szervezeteit, ame

ellenkezőjét követelné meg.
— E tekintetben mindnyá

junknak szembe kell nézni a

ym Majnban és Rómában vé 
¡¡eztünk, jelentékeny volt — 
hangsúlyozta. — Különösen 
lágy haladást értünk eh

együttműködésében, s a vas-

A 130. évforduló

mius 6-án koszoruzási ünnep
séget rendeztek a Keleti pá
lyaudvar mellett felállított Ba
ross szobornál.

A  vasutas tiszt jelöltek fel- pályafutása 
sorakozott díszszázada és az 
ünnepség részvevői előtt Nagy kedését európai 
István, a Tisztképző Intézet emelni 
KISZ-titkára méltatta Baross 
Gábornak, a nagy hazafinak,

,fosok gondjainak elemzését " őníf- Az egész világon min- 
löveteléseik megfogalmazását őenutt lehet, sót kell javítani 
Vetően. Munkánk értékét nő- a . vasutasok helyzetem Nyíl- 
teli, hogy szakszervezeteink vánvalóan egyes országokban 
cűíönböző gazdasági rendsze- ■  
rek között fejtik ki tevékeny-I 
légüket

Alphonse Tonneaux ezután 
izokról az akciókról beszélt,
¡melyeket azért folytattak,
K)gy célkitűzéseiket vegyék 
[el a Nemzetközi Munkaügyi 
Iroda ajánlásaiba. Sikerült el
érni, hogy az iroda igazgató 
¡anácsa ez év februári és már
ciusi ülésén úgy határozott, 
logy az ipari ülések program
lába — kétéves időszakra — 
lelveszi a belső fuvarozási bi- 
»ttság ülését.

— Véleményem szerint na- 
jyon fontos az a munka, amely 
i szakszervezeti mozgalom 
llakuíásával kapcsolatban 
nemzetközi szinten tapasztal
taié — folytatta értékelését. —
\zok a viták, amelyek ideoló
giai és taktikai jellegűek, há
tairól sem negatívak. EUenke- 
iőleg, szsoros kapcsolatban áll
jak a szakszervezetek szerepé- 
rel és azokkal az akciókkal,
[melyeket a dolgozók szociális 
helyzetének javításáért, azem - 
>eri haladásért folytatunk.
Csakis így biztosíthatjuk a dol
gozók szabadságjogainak ki- 
xxntakoztatását, öntudatuk nö
velését, szolidaritási akcióik 
SrosÖdósét.
A mi kollektív elemzéseink- 

iek is az a célja, hogy tevé
kenységünk számára biztosítsa 
\z optimális hatékonyságot 
Ibben a szellemben kell foly
atnunk közös erőfeszítéseinket 
í vasutasok ügyéért,. érde
leiért. A szeminárium akkor 
esz eredményes, ha aktuali
zálja és kiegészíti azokat a ta
nulmányokat, amelyeket az 
lőzőeken vitattunk meg. Most 
íz a feladatunk, hogy. olyan 
elemzést végezzünk, amelynek 
eredményeképpen s^kszerve- 
ieteink képet kapnak a vas- 
itasok munka fel tételeiről 
Szakmai képzéséről és átkép- 
tésérőL

ly ékben nehéz körülmények 
között dolgoznak a szakszerve
zeti vezetők.

Koszorús Ferenc főtitkár, 
aki tagja az előkészítő bizott
ságnak, részt vett a határoza
tok kidolgozásában és a 6. sze

li vasutasok helyzetén. Nyíl- minárium előkészítésében is.

különböző szakszervezetek realitásokkal és tárgyüagosan
elfogultság nélkül kell dönte-

V. F.

K IK  V E H E T IK  IG É N Y B E

a munkáslakás-építési kedvezményeket?
A  lakásépítés vagy vásárlás számított évi 1 százalék keze- 

kedvezményes pénzügyi félté- lesi költséget a vállalat fizeti 
teleit azok az állami válla- meg lakásépítési alapja terhé- 
lati munkások vehetik igény- re, s az a munkásra nem há- 
be, akik meghatározott tele- rítható át. A vállalati támoga- 
püléseken telepszerű, több- tás visszafizetési időtartamá- 
szintes lakóházépítési forrná- ra vonatkozóan a vállalat és 
bán építenek vagy az Orszá- a munkás együttesen állapo
tos Takarékpénztártól vásá- dik meg, úgy, hogy az 15 sú
rolnak lakást. nél rövidébb nem lehet, és

A kijelölt településeken 
egyedi többszintes lakóházépí
tés esetén is megilletik a 
munkásokat a kedvezmények, 
ha az építésügyi hatóság iga
zolja, hogy az adott települő- sától függetlenül megilletik 
sen telepszerű lakóházépítésre 
nincs lehetőség.

maximálisan csak az OTP- 
kölcsön lejártáig terjedhet.

Az állami támogatás és az 
egyéb kedvezmények a mun
kást a házastárs foglalkozá-

Vissza nem térítendő 
állami támogatás

További feltétele a kedvez
mények igénybevételének, 
hogy az állami vállalat a 
munkás részére lakásépítési 
alapjából a szociálpolitikai 
kedvezménnyel, valamint az 
állami támogatással csökken
tett építési költség, illetve la
káseladást ár legalább 20 szá
zalékát kitevő, kamatmentes 
kölcsöntám ogat ást nyújtson. 
Ezt a támonatást munkás há
zaspár esetében a két válla
lat 10—10 százalékos mérték
ben is megadhatja.

Az említett feltételeknek 
megfelelő mu nkásl akás-épí-
tőknek vagy vásárlóknak az 
állam a szociálnolitikai ked- 
vermén,',ekPr> kívül vissza nem 
térítendő állami támogatáíst 
nvfHt. Ennek összege — a 
család iogos 1.3'Vp <n. «rényé”  ek 
mértékéig — a lakás szoba- 
«zámát^l függően 60—100 ezer 
forint lehet.

A lakást éoítő vagy vásár
ló munkásnak a szociálpoli
tikai kedvezménnyel és az á1- 
lami támogatással csökkentett 
lakásépítési költség, illetve el
adási ár 10 százalékát kell 
előtörlesztésként megfizetni. A 
három vaw  több gyermekes 
mimkáscsaiádok kérhetik az 
előtörlesztés részbeni vagy 
teües elengedését.

Az OTP a munkás igényé
nek megfelelően, legfeljebb 
á%£nban 'a  kedvezményekkel 
csökkentétf építési . költség 
feladási ár) 70 százalékáig 
kölcsönt nyújt. Ha a vállalati 
köl C'öntám ns?atás mevbaladia 
a 20 százalékot, az OTP-köl- 
C'ön összege ennek megfelelő 
méi-tékben csökken.

Az OTP-kölcsön kamata évi 
1 százalék, törlesztési ideje 35 
év.

A  vállalati támogatás ka
matmentes; áz OTP által fel-

Koszorúzási ünnepség a Baross szobornál
Százharminc évvel ezelőtt, igeiként emlegették: „Távolság csehszlovákjai Fruzsina köz- 

1848 júniusában született Ba- csak ott van, ahol vasút ségből Jozef Wrabéi tanács- 
ross Gábor közlekedési m i- nincs.'* Politikai hitvallását rö- elnök, Jozef Kosztka tanács-

utaűc megteremtője, a hazai „Első a közügy, az egyes em- 
közlekedés ismert rrfoonere. 5^ ^  érdeke csak . azután kö- 
Az évforduló alkalmából ju-

niszter, a Magyar Államvas- viden így fogalmazta meg: titkár, a Közlekedési Múzeum
képviseletében dr. Czére Béla 
főigazgató, a Keleti pályaud
var képviseletében Molnár Gá
bor állomásfőnök és Hipszki 
Mihály KlSZ-titkár, a MÁV 

, , -JM BL—- . ,  Tiszüképcaőből dr. Kun Dezső
negyvennégy évet é lt náZ f  igazgató és Bújna Kálmán

vetkezik." Baross Gábor, vagy 
ahogyan akikor nevezték: a
„Vasminiszter" mindössze

alatt mégis ké- igazgatóhelyettes, valamint a
pes volt Magyarország köde- B Gábor neVét viselő szó-

■ÉaMÉaaftBPBranvooatt'aBciaüsta brigádok képviselői 
helyezték el a megemlékezés 

Az ünnepi megemlékezés koszorúit, virágait a szobor 
rövid, de eredményes életút- után elindult a koszorúzók so- talpazatán, 
ját, kiemelkedő munkásságát, ra. Baross Gábor szülőfaluja, a
A többi között hangsúlyozta, I 
hogy az ő nevéhez fűződik a 
vasút államosítása, a magyar 
tengerhajózás megszervezése, a 
Vaskapu szabályozásának be
fejezése, a fiumei kikötő 
felépítése. Olyan fegyelmezett 
vasutas társadalmat szerve
zett, amelyet sokáig a világ 
legpéldásaibb civil munkahad
seregeként emlegettek. 1887- 
ben ő alapította meg a Vas
úti Tisztképző Intézetet. Sokát 
fáradozott a vasúti hálózat 
fejlesztéséért, a vagon- és a 
mozdonyipar bővítéséért. Biz
tonságérzetet adó jövedelem
mel, szinte öröklődő hivatássá 
tette a vasutas pályát.

Barossnak köszönhető a ha
zai postatakarékpénztárak 
megalakítása. Adminisztratív 
intézkedései között azonban 
legnagyobb volt a vasúti áru- 
és személyszállítási tarifa po
litikájának kidolgozása, meg
valósítása. A vasúttal kapcso
latos mondását sokáig szálló-

(Séra)

A Tisztképző Intézet képviseletében dr. Kun Dezső igazgató 
és Bújna Kálmán tanulmányvezető koszorúzott

(Óvári Árpád felvétele)

Ki minősül 
munkásnak?

Ki minősül munkásnak és 
mi tekintendő állami vállalat
nak?

A  kedvezmények igénybe
vétele szempontjából 

— munkásnak kell tekin
teni azt a fizikai dolgozót, 
akit az érvényben levő sta
tisztikai szabályok szerint a

minősül-e, a vállalat igazga
tója vagy helyettese, illetőleg 
az adott gyár, gyáregység, 
szolgálati hely, vezetője vagy 
helyettese igazolja. Az igazo
lást a munkásnak a kölcsönt 
nyújtó takarékpénztári fiók
nál be kell mutatnia.

A  vállalat feladatai
Hová kell a munkásoknak 

igényükkel fordulniuk?
Célszerű, ha elsősorban vál

lalatuk, szolgálati helyük 
szakszervezeti bizottságához 
fordulnak igényükkel annak 
érdekében, hogy a vállalat 
biztosítsa számukra a legalább 
20 százalékos mértékű támo
gatást. Az előtörlesztés elen
gedését az arra jogosultak 
ugyancsak itt kérhetik.

A  vállalat illetékes vezető
jének, szakszervezeti bizott
ságának és KlSZ-szervezetfe- 
nek feladata annak elbírálása, 
hogy az igénnyel jelentkező 
munkást a vállalat lakásépíté-

munkás állománycsoportban s* , alánjából a meghatározott
tartanak nyilván, továbbá a 
kisegítő állománycsoportból 
(kereskedelemben a forgalom
tól függő, közlekedésben ®a 
forgalmi állománycsoportból) a 
fizikai munkát végző dolgo
zót, valamint a termelés köz
vetlen irányítói közül a fő
művezetőt, művezetőt, segéd
művezetőt ;

— állami vállalatnak minő
sül a vállalati formában mű
ködő állami gazdálkodó szerv, 
ide értve a trösztöt, az egye
sülést és az állami gazdasá
got is.

Azt, hogy a vállalati támo
gatást nyújtó szerv állami 
vállalat és a támogatásban ré
szesülő dolgozó munkásnak

mértékben támogatja-e.
Amennyiben az előírt válla
lati támogatást a munkás ré
szére biztosítják, úgy helyes, 
ha a vállalat a munkásnak 
felvilágosítást ad arról, hogy 
igényének kielégítése milyen 
módon lehetséges.

A  vállalat feladata, hogy 
az ismertetett lakásépítési 
(vásárlási) formák közül szer
vezetten keresse meg azt a 
módot és lehetőséget, mely
nek keretében munkásai la
kásproblémáit meg kívánja 
oldani. Természetesen a dol
gozó is megjelölheti, hogy a 
lehetőségek közül melyik épí
tési (vásárlási) formában kí
ván részt venni.

HAT G Y ER EK ET  PATRONÁLNAK
Pécs állomás Kiara Zetkin A  brigád tagjai és a gyere- 

szocialista brigádja nevedőott- kék azóta rendszeresen talál- 
honban elhelyezett gyermekek koznak. A kis patronáltak

anyák napján köszöntötték a 
brigádot, a gyermeknapon pe
dig a brigád tagjai részt vet
tek az otthonban rendezett ün
nepségen. •

A  brigád tagjainak távolab
bi célja, hogy patronált fiaik 
az életbe kikerülve a vasút
nál találják majd meg boldo
gulásukat.

támogatását határozta el. Ezt 
követően a brigád asszonyai 
felkeresték Pécsett a Kulich 
'Gyula utcai nevelooilhont~ és 
az igazgatóval történt előzetes 
megbeszélés után megismer
kedtek az ott elhelyezett gye
rekekkel és közülük hatnak a 
patronálását vállalták.

Soha többé háborút!
Megemlékezések, nagygyűlések 

a béke- és barátság hónap alkalmából

A béke és barátság hónap eseménysorozatai már lezaj
lottak. Ennek a hónapnak már hagyományai vannak, s amikor 
évente újból és újból ránk köszön, akkor hitet tehetünk^ a szo
cialista építőmunkánk mellett, s a fasizmus feletti győzelmet 
felidézve, a békés egymás mellett élést követelhetjük, amely 
a nemzeti és nemzetközi érdekeket szolgálja.

Európa' békéjének születésnapján a világ népeivel együtt 
mi is leróttuk kegyeletünket az antifasiszta koalíció minden 
katonájának emléke előtt, akik vérüket hullatták, életüket ad
ták a fasizmus feletti győzelemért. Fejet hajtottunk honfitár
saink sírjai előtt, akik az igaz ügyért harcolva estek el, s azok 
előtt a szovjet katonák emléke előtt, akik döntő szerepet ját
szottak a fasizmus feletti diadalban.

A haladás éltető eleme a béke. Népünk kitartóan harcol 
a politikai enyhülés fenntartásáért, erősítéséért, az imperia
lista háborús fenyegetés megszüntetéséért. Az enyhülés igenlé
sének jegyében tartották meg országszerte a vasutas dolgozók 
megemlékezéseit és békenagygyűléseit A mintegy száznegy- 
venötezernyi vasutasságnak jelentős szerepe van hazánk békés 
építő munkájában.

Budapesten, az Északi járműjavítóban május 2. és 6. kö
zött a műhelybizottságok emlékeztek meg a győzelem napjá
ról. A Keleti csomóponton május 9-én ünnepelték meg a győ
zelem napját és 500 aláírással tiltakozó táviratot küldtek az 
Országos Béketanácshoz, amelyben hixet tettek amellett, hogy 
„Soha többé háborút!". Ferencváros állomáson is megemlékez
tek a győzelem napjáról és tiltakozó táviratot juttattak el az 
Országos Béketanácshoz a neutron bomba gyártása ellen.

„Tettekkel szocialista hazánkért, a békéért!" jelszó mon
danivalóját követte az a nagygyűlés is, melyet a rákosrende
zői csomópont és a környező vasúti üzemek dolgozói rendeztek 
május 9-én az Országos Béketanáccsal közösen. A nagygyűlé
sen Győrffy József, a KPM pártbizottságának titkára mondott 
beszédet

Vidéki csomópontjainkon is sok vasutas voít jelen a béke
nagygyűléseken. Kiemelkedő volt a miskolci nagygyűlés, me
lyen mintegy 1500 vasutas vett részt. Koszorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára a második világháború pusztításá
ról beszélt, továbbá arról, hogy milyen hősi küzdelemmel se
gítették a vasutasok az újjáépítést

Az országszerte megrendezett fórumokon a vasutasok igent 
mondtak a békére, a munkára, a barátságra és az együttmű
ködésre, igent a proletár internacionalizmus szellemében.
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Találkozás 
húsz év után
Június 3-án tartották 

húszéves érettségi talál
kozójukat a szegedi Bebrits 
Lajos Vasútforgalmi Szak
középiskola 1958-ban” vég
zett 4. d. osztályának tanu
lói. Az egykori osztályfő
nök, Magyar Lajos 1976- 
ban nyugdíjba vonult 
ugyan, de tanítványaitól 
nem tudott elszakadni. To
vábbra is vállalt tanítást, 
ezért hetente pár alkalom
mal felkeresi a régi, megko
pott tantermeket, ahol sok 
vasutasgeneráció nevelke
dett.

Az elmúlt két évtized 
alatt sok változás történt. A 
vasútforgalmi szakközép
iskolából Időközben közle
kedési szakközépiskola lett. 
Tanterve új szaktárgyakkal 
bővült. Az iskola befogadó- 
képessége közel négyszere
sére emelkedett. A jelent
kezők száma viszont csak 
két százalékkal nőtt. Az is
kola jól felszerelt géppark
kal gazdagodott és sportpá
lyát is létesítettek.

Karsainé Szoldán Sarolta, 
a szegedi igazgatóság üzem
gazdásza is a húsz évvel ez
előtt végzett osztály tanuló
ja v o lt Az osztály egyik ré
gi padjában ülve kérésem
re felelevenítette pályafutá
sa fontosabb állomásait

— Az érettségi után két 
énig a vasút legkülönbö
zőbb szolgálati helyein dol
goztam — meséli. — 1960- 
ban vettek fel a MÁV tiszt
képző nappali tagozatára. 
Később levelezőként foly
tattam tanulmányaimat. A 
sikeres vizsgák után jelent
keztem a Budapesti Műsza
ki Egyetem Közlekedés
mérnöki karára. 1968-ban 
szereztem ott diplomát.

Az egyetemi éveket köve
tően Szeged állomáson dől-, 
gozott mint üzemmérnök. 
1971-ben került jelenlegi 
munkahelyére, a szegedi 
igazgatóság tervosztályára 
üzemgazdásznak. Időközben 
gazdaságmérnöki diplomát 
is szerzett

— A vasút szeretetét a 
szakközépiskolában nevel
ték belém — folytatja. — A 
harminc tagú osztály 98 
százaléka m a‘is a vasútnál 
dolgozik, a törzsgárda tag
ja. Többnyire felelősségtel
jes munkakört töltenek 
be. Most, húsz év után egy 
kis nosztalgiával gondolunk 
tanárainkra, a diákcsínyek
re és a falak között ismét 
megérint bennünket az if
júság atmoszférája. . .  Ne
kem teljesültek egykori ál
maim.

Palásti Marianna

Július 29-én es 30-én

Szombathelyen rendezik a vasutas
országos atlétikai

Július 29-én és 30-án 
Szombathelyen rendezik az 
országos vasutas atlétikai 
pályábajinokságot. A kétnapos 
versenyt a Haladás VSE Ro- 
honci úti sporttelepén bo
nyolítják le.

A Haladás VSE atlétikai 
szakosztálya kéri a vasutas at
létikai szakosztályokat, hogy 
írásban közöljék hány férfi és 
női versenyző, illetve vezető ér
kezik a bajnokság színhelyére. 
Cím: Gibba István, 9700. 
Szombathely, Sohőnhercz Z.

páiyabainokságot

körút 12. 1/7. Azt is közöljék 
a levélben, hogy a szállást mi
kortól meddig kívánják igény
be venni. A szállásdíj napi 
húsz forint A reggeli 15, az 
ebéd 20, a vacsora pedig 25 
forintba kerül. Az országos 
bajnokság július 29-én 15
órakor, 30-án pedig kilenc 
órakor kezdődik.

A versenyre benevezett 
szakosztályoknak a rendezők 
részletes tájékoztatót küldenek 
a bajnoksággal kapcsolatos 
fontosabb tudnivalókról.

AZ EDZETT IFJÚSÁGÉRT

KISZ-esek sportvetélkedője
A budapesti vasútigazgató- 

ság KISZ-bizottsága május 27- 
én, az Edzett ifjúságért moz
galom programjának kereté
ben nagyszabású sportvetélke
dőt rendezett a BVSC pályán. 
A  hat sportágból — magas- 
és távolugrás, 6úlyüökés, futás, 
úszás, férfi, női labdarúgás — 
álló versenyen mintegy negy
venötén, fiúk, lányok egyen
lő arányban vettek részt.

Ez alkalommal Schmuck Ot
tó né közgazdász, Kovács Mi
hály a kereskedelmi osztály 
dolgozója. Csípő László ügy
intéző és Katona István a

VRO munkatársa értette él ki
váló eredményeket.

A KISZ-esek megmoz
dulását nagymértékben előse
gítették a BVSC vezetői, akik 
pályát, Uszodát, és felszere
lést biztosítottak a vetélkedő 
megrendezéséhez. Az igazgató
sag fiataljai legközelebb au
gusztusban, illetve szeptem
berben rendeznek hasonló ver
senysorozatot. Ezzel is szerető
nek megőrizni az 1977-ben el
ért eredményüket. Tavaly 
ugyanis az Edzett ifjúság 
mozgalomban elsők lették a 
VIII., kerületi KlSZ-szerveze- 
tek körött. (Sóra)

Nagykanizsán

Kondicionáló-klub kisdiákoknak
Nagykanizsán általános is

kolai tanulók részére kondi
cionáló klubot szervez a Fa- 
bik Károly Üttörőház és a 
MÁV Nagykanizsai TE súly
emelő -szakosztálya. A  klub a 
tanítás befejezése után kezdi 
meg működését és szeptembe
rig állandó programot bizto
sít a gyerekek részére.

Az Edzett ifjúságért mozga
lom keretében hozzák létre a 
nyári táborozást, melynek 
szervezője és vezetője Balázs 
Ferenc, a MÁV NTE súlyeme
lő szakosztály vezető edzője. 
Elgondolása szerint egy isko
lai szakosztályt szerettek vol
na létrehozni, de a feltételek 
hiánya miatt ez nem volt le
hetséges. Ezért a gyerekeket

hozzák a szakosztályba. Ter
mészetesen sok játék is sze
repel a műsorban, de a hang
súly v a technikai képzésen 
van.

A  jelentkező úttörők .a tá
bor kezdetén és végén külön
féle orvosi vizsgálatokon vesz
nek részt, melyek fizikai fel
mérésekkel vegyülnek. Három 
hónap után pedig lemérik a 
fejlődésüket. Az eredményeiket 
az iskolai testnevelő tanárok
kal is megbeszélik. A legutol
só tesztelés egyben felvételi 
vizsga is lesz, mert azokat a 
fiúkat, akikben tehetséget lát
nak, és ha kedvük is van a 
súlyemeléshez, a szakosztályba 
leigazolják.

Várfalvi Gyula

A szerkesztőség üzeni
Bognár Károly, Tapolca; Bó- 

dogh Mihály, Dombóvár; Üveges 
Járos. iíj. Kovács Béla, Debrecen; 
dr. Szathmáry Béla Budapest; Mik
lós László, K iskunfélegyháza; 
Szűcs Ferenc, Hatvan; Pacz Jó
zsef. Curtid; Boldizsár Gyula, 
Békéscsaba; Sepsi Gyula, Pál Ist
ván, M iskolc; Szepesi Józseíné, 
Várfalvi Gyula, Nagykanizsa;‘ le
veleiket lapunk anyagához fel
használjuk.

Barcza Pál, Bonyhád: levelét Il
letékes helyre továbbítottuk.

„Járom a z  utam "
Jól sikerült műsoros estét 

rendezett május 26-án a mis
kolci Vörösmarty Művelődési 
Ház.

A meghívott művészek — 
Zárai Márta, Vámosi János, 
Szikora Jenő tánc dalénekesek; 
Kabos László és Kovács Ibi 
színművészek — színvonalas 
műsorukkal kellemes estét 
szereztek a megjelent vasutas 
dolgozóknak és családtagjaik
nak.

Elégtétel -  párbaj
1944 nyarán tör

tént A kanizsai 
gyors elhagyta Fo
nyódot, Bélatelep 
következett. Az el
sőosztályú termes- 
kocsi utasai közül 
néhányan leszál
láshoz készülőd
tek. Közöttük volt 
a tábornok is a 
kegyelmes' asz-
szonnyaL Nehezen 
tűrték a robogó 
gyors zötykölődé- 
sét, az előtér felé 
tántorogtak. Fen- 
sobbséges sértő
döttség látszott az 
arcukon, őkegyel
messége duhödten 
vágta be maga 
mögött a kupé aj
taját. Csikorogva 
fékezett a szerel
vény, a csicskés 
kapkodva szedte 
le a bőröndöket. 
Utána lépett le 
fújtatva, kardjába 
gabalyodva a ke
gyelmes úr.

Vörös lampaszos 
lába álig ért föl
det, amikor a hu
szonöt év körüli 
jegyvizsgáló — 
mulatságos álló
gallérja mögül —

tisztelettudóan
megszólalt:

— Tessék igye
kezni a leszállás
sal! A vonat in
dul.

őkegyelmessé
ge felhorkant, és 
teljes erőből po
fonvágta a jegy
vizsgálót. A gyors 
ablakai mögött 
megdermedtek az 
utasok. A csicskás 
vlgyázzba állt, ő 
nem rendült meg 
a tábornoki pofo
non. A kalauz sá
padtan kapott a 
repülő sapka után. 
Nem tudta, mit 
tegyen. A moz
donyvezető a jel
zésre várt, a 328-

nélkül
as gyorsnak és a 
vérzivataros 1944- 
es esztendőnek ro
hannia kellett to
vább . . .

Mintha tegnap 
történt volna ez az 
epizód, úgy emlék
szem rá. Most is 
magam előtt látom 
a kétcsillagos vas
utast, amint a ter
meskocsi ablaká
ból sápadtan me
red megpofozott 
kollégájára. Belém 
nyilait a Szégyen, 
a tehetség tele nség 
érzése. Közben 
történt egy és más. 
Talán lehiggpdt az 
a jegyvizsgáló is, 
akit akkor meg
aláztak. Azóta 
mindannyian elég
tételt kaptunk, de 
szerencsére nem a 
párbajkódex sza
bályai szerint. . .

Dr. Szathmáry 
Béla

Az örökzöld melódiák, vala
mint a vidám műsorszámok 
közötti szünetet Csák Hugó 
konferanszié összekötő szövege 
egészítette ki.

A közel háromórás ,»Járom 
az utam. . . "  című műsort a 
közönség vastapssal jutalmaz
ta.

Fafaragók kiállítása
A  nagykanizsai vasutas mű

velődési házban Vass László 
és Rózsa, Zala .és Somogy me
gyei népi iparművészek fafa
ragásainak kiállítása nyűt meg 
május 29-én. Juhisz Imréné 
igazgatónő ismertette pályafu
tásukat, majd a városi műve
lődési központ vezetője Zala- 
vári László köszöntötte a mű
vésztestvérpárt és a megje
lenteket.

A népi motívumokkal díszí
tett, különböző dísztárgyakat, 
használati es^krtóket, szebb
nél szebb zalai fehérhímzett 
blúzok és térítők tarkítják.

Kiváló MHSZ-klub
A szegedi vasútigazgatóság 

épületében működő dr. Műn- 
nich Ferenc tartalékos klubot 
az MHSZ megalakulásának 30. 
évfordulója alkalmából MHSZ 
Kiváló munkáért jelvény 
arany fokozatával tüntették 
ki. A megtisztelő kitüntetést 
hosszú évek szoros munkájá
val érdemelték ki. Az elmúlt 
évben a korábbiaknál is ered
ményesebben dolgoztak. A 
NOSZF 60. évfordulójának 
tiszteletére indított MHSZ 
klubek közötti versenyben 92 
klub közül a másodikok lettek.

Az 1949 óta működő klub
nak jelenleg 80 tagja van. A 
klub mind az elméleti, mind 
a gyakorlati képzésben kima
gasló munkát végez, A tájé
koztató és a 20 órás kötelező 
előkészítő oktatásokon évek 
óta megalapozott tudásról ad
nak számot a hallgatók. Gya
korlati munkájuk is sikeres. 
Az évente megrendezésre ke
rülő THV-n hosszú évek óta 
első helyezést érnek el.

Csapatuk többször képvi
selte Csongrád megyét az or
szágos döntőben is. Nagy. nép
szerűségnek örvend a hadi
fegyver lövészet, melyen leg
utóbb 60-an I lőttek. Rendsze
resen részt vesznek a MÁV 
vezérigazgatója által alapított 
„Felszabadulási vándorserle- 
gértn lövészvensenye&em is.

A Fegyveres erők napi meg
emlékezésük megyeszerte ese
ménynek számít. Szoros kap
csolatot alakítottak ki a társ
klubokkal, az MHSZ városi- 
járási és megyei vezetőségével, 
a többi fegyveres szervekkel. 
Évek óta együttműködési szer
ződésük van a KISZ-szel, az 
utánpótlást onnan kapják. A 
klub tagja a városi, illetve 
megyei MHSZ vezetőségnél 
mint tanácsadó testületi ' tag, 
illetve társadalmi munkásként 
tev ¿kenykedik.

LAKÁSCSERE
Elcserélném Budapest, v m .,  

Festetics u. 4. sz. utcai I. emeleti 
kettő szoba, plusz személyzeti 
szobás, komfortos, 100 négyzet- 
méter alapterületű bérlakást. Ké
rek egy másfél szobás komfortot, 
plusz egy szobát vagy szoba, tea- 
konyhás lakást. Érdeklődni egész 
nap a 839— 152 telefonon.

Elcserélném Tatabánya Újvárosi 
2 szoba összkomfortos, n . eme
leti tanácsi lakásomat budapesti 
hasonló tanácsi vagy MÁV bér
lakásra. Érdeklődni a 3J—87 sz. 
telefonon.

Elcserélném szoba, konyha, 
komfortos, két mellékhelyiségből 
álló kertes lakásomat két és fél. 
vagy háromszobás kertes, napfé
nyes, földszinti vagy I. emeleti
re, megegyezéssel. Érdeklődni 17 
órától 21 óráig a 344— 800 te
lefonon.

Elcserélném szoba, konyhás, 
(konyhából leválasztott fürdőszo
ba) budapesti vm. kerületben le
vő IV. emeleti, udvári, liftes, 30 
négyzetméteres, 55 forint bérű ta
nácsi lakásomat kétszobás kom
fortra, megegyezéssel. Érdeklődni: 
a 18—42 telefonon.

Elcserélném Budapest VH. ke
rületben levő udvari, magasíöld- 
szinti 1 szoba, konyha, WC és 
éléskamrás tanácsi lakásomat ha
sonló vasúti lakásra Celldömöl- 
kön, vagy Nagykanizsán. Érdek
lődni lehet: hétfőtől péntekig 8 
órától 15 óráig a 17— 41 telefo
non.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI.. Benczúr utca 41.

Telefon városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VÉL, Rákóczi út 54.

Telefon: 224-819 
Felelős kiadó: dr. Suth Pétjer, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
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Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Munkavédelmi hónap. 
Dombóvár állomáson már ha
gyomány, hogy májust mun
kavédelmi hónappá nyilvánít
ják. Ennek keretében az idén 
vetélkedőt rendeztek a szo
cialista brigádok részére, 
amelyen 19 csapat vett részt, 
A győztes Lőwey Klára ko
csitisztító szocialista brigád 
lett. Az első három helyezett 
csapat pénzjutalmat és pót- 
szabadságot kapott:

— Tűzoltóverseny. A mis
kolci járás önkéntes tűzoltó 
csapatai részére versenyt ren
deztek a felsőzsolcai sportte
lepen. A tűzoltóversenyen a 
miskolci járműjavító csapata 
II. helyezést ért el.

— Bizalmiak értekezlete. A 
békéscsabai klubkönyvtárban 
a nyugdíjas csoport bizalmi 
értekezletet tartott, ■ amelyen 
negyvenen vettek részt Meg
beszélték a legfontosabb ten
nivalókat, majd a klubkönyv
tár citera-zenekara szórakoz
tatta a jelenlévőket.

— Kirándulás. A  tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Ház nyugdíjas klubja autó
busz kirándulást szervezett 
tagjai részére. A negyvenöt 
klubtag megtekintette Sopron, 
Fertőd, és , Nagycenk neveze
tességeit, érdekességeit.

— Vendégségben. A Lenti 
Művelődési Ház nyugdíjas 
tagjai vendégségben jártak a 
nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Ház nyugdíjas 
klubjában. A vendéglátók 
kultúrműsorról is gondoskod
tak, majd kicserélték tapasz
talataikat, értékelték az el
múlt évi . ku I túrprogramoka t. 
ősszel a kanizsaiak viszonoz
zák a látogatást.

— Vasúttörténet! előadás. 
Az ózdi népművelődési in
tézmények Liszt Ferenc Műve
lődési Háza vezetőinek kéré
sére, a" közelmúltban vas
úttörténet! Előadást tartott a 
művelődési ház honismereti 
klubjában Pál István, a mis
kolci járműjavító szakszerve
zeti klubjának vezetője. A 
Tisza-vidéki és Észak-magyar
országi vasutak fejlődéséről 
szóló tájékoztatót meghallgat
ták az ózdi szocialista brigád
jai is.

— Társadalmi munka. A 
Curtici Kossuth forgalmi és 
kereskedelmi szocialista bri
gád tizenhárom tagja Lökös- 
házán 38 méter hosszú be
tonjárdát épített és 15 méter 
kerítést festett be társadalmi 
munkában. A brigádot meglá
togatta Horváth Jánosné ta
nácselnök, aki megköszönte az 
értékes segítséget.

— Előadás kertbarátoknak 
A nagykanizsai Kodály Zoltái 
vasutas művelődési házban i 
kertbarátok részére előadás 
tartott Szabó Péter kertész
mérnök, a szobanövényei 
ápolásáról szóló szaporításáról

— Névadó ünnepség. A debj 
receni építési főnökség gépáll 
lomásának KISZ-szervezeti 
névadó ünnepséget rendezet 
tizenhat dolgozójuk gyermek] 
részére. Az ebes! általános is 
kóla úttörőcsapata műsorra 
köszöntötte a jelenlevők« 
majd átadták a szakszervezet 
bizottság és a KISZ-szervezé 
ajándékát a szülőknek.

KÖRNYEZETVÉDELEM I

(Dallos Jenő rajza)

A  Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszer] 

vezeti bizottságok és olvasóink 
gyeimébe ajánljuk a követkéz« 
két:

17. számból: 103 191/1978. Aa 
1976—1980. évre kötött MÁV KcHj 
lektív Szerződés 1978. évi mód« 
sítása.

104 513/1978. UzemíőnökM  
létesítése Záhonyban.

18. számból: 47/1977. (XII. 211 
MT A társadalombiztosításról szó 
ló 1975. II. törvény végrehajtó 
sáról kiadott 17/1975. (VI. 14. 
MT számú - rendelet módosítására 
és kiegészítés érői.

49/1977. (XH. 21.) MT J  
öregségi nyugdíjra jogosultsága 
szerzett dolgozók továbbdoigozá 
sának ösztönzéséről.

A Szakszervezetek Országos Ta| 
nácsa és a Munkaügyi Minisztéj 
rium együttes irányelvei a nyug] 
díj korhatárt ‘ elért dolgozók telj« 
munkaidőben történő továbbfogj 
laikoztatásának egyes kérdései 
rőL. ,

19. számból: A lakásbérlet egye 
kérdéseivel kapcsolatos . állás 
foglalások.

21. számból: 105 720/1978. A
szakszolgálati főnökségek és váj 
lalati bizottságok feladata az orj 
vosi rehabilitációs szakvéleméhy©| 
alapján. /

100 500/1978. Az ifjúságpolitt 
kai feladatok végrehajtásán^ 
szabályozása a Magyar Állam] 
vasutak területén..

’K U T A S É  LLATQ:=7^
AZ UTASELLÁTÓ VÁLLALAT

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint:
1. Mozgószolgálathoz:

önálló szakács,
kézilegény vagy kézilány,
felszolgáló,
segédmunkás,
targoncavezető,
takarító,
gyors- és gépíró munkaerőket 

Jelentkezés: Budapest VI., Izabella u. 84.
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel.: 315-317).
2. KNP Igazgatóság területére:

pavilonkezelőt: Göd, Öllő, Zebegény,
Csömör és Oroszlány,
üzletvezetőt: Dömös, Vác-hajóállomás, Komárom, 
Herceghalom, Salgótarján,
kézilányt: Tata, Vác állomásokon levő egységeibe 

Jelentkezés: Vili.,'Szentkirályi u. 13. (Tel.: 140-803 v. 14—30)
3. Budapesti Igazgatóság területére:

cukrász,
szakács,
kézilány,
segédmunkás,
pavilonkezelő,
felszolgáló,
büfés,
pénztáros,
kereskedelmi eladó munkakörökbe.

Jelentkezés: V., Kálmán Imre u. 14. (Tel.: 310-770 v. 41-96).



Határidő előtt VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

Villamosmozdonnyal 
Kunszentmiklós— 

Tassig
A Budapest—Kunszentmik

lós—Tass közötti 58 kilométe
res szakaszon két héttel a ha
táridő előtt befejeződött a Bu
dapest—Kelebia vasút villa
mosításának első üteme, június 
*26-tól dízel- helyett villamos
mozdonyok vontatják a vona
tokat. A villamosítás eredmé
nyeként csökkent a menetidő. 
A munkálatok jelenleg Kiskő
rösnél tartanak, a teljes — 160 
kilométeres — vonalat 1979. 
májusában adják át.

A Y I T  tiszteletére
Kommunista műszakok 
a m iskolci vontatásnál

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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Vannak még tartalékaink

Egységes szemléletre van szükség 
a MÁV-nál és a szakszervezeti munkában

A  közlekedéspolitikai koncepció végrehajtásáról és a műszakpótlék
A miskolci vontatási főnök

ségen a VIT tiszteletére több 
kommunista műszakot tartot
tak. A mozdonyszemélyzet sza
badnapokon 327 vonatot továb
bított. A dolgozók több mint 
huszonhatezer kilométert utaz
tak, amely 2410 óra társadalmi 
munkának felel riteg. Az érte 
járó hér összege megközelítet
te a ál ezer forintot. A villany, 
a dízel- és a gőzmozdonyveze
tők közül összesen 272-en vet
tek részt a  kommunista mű
szakon.

A teherkocsijavítő részleg 136 
’dolgozója 86 teherkocsi futója
vítását végezte el. A személy
i-kocsijavító műhelyben 31-en 
három személykocsi részleg- 
vizsgáját végezték el. Ezenkí
vül 31 kocsiban 117 izzót pó
toltak, és targonca átjárót is 
készítettek.

A villanyszerelő műhely ti
zenegy dolgozója Dubicsány 
megállóhelyen társadalmi mun
kában fektette le á  sorompóká
belt, Sajószeg állomás KISZ- 
klubjában pedig beszerelte a 
villanyt.

A főnökség dolgozói összesen 
68 ezer forintot fizettek be a 
Vlt-ataprá.

bevezetéséről tárgyalt a központi vezetőség

A vasutas-szakszervezet központi vezetősége június 23-án 
ülést tartott. Az elnökségben helyet foglalt Bonifert Ádám, az 
MSZMP KB ipari, mezőgazdasági és közlekedési osztályának 
helyettes vezetője, dr. Jandek Géza, a SZOT közgazdasági osz
tályának vezetője, Koszorús Ferenc főtitkár, Gulyás János ve
zérigazgatóhelyettes, Kajcsa József és Molnár György, a vas
utas-szakszervezet titkára, Nagy Károly, a  Vasúti Főosztály 
pártbizottságának titkára, Gyócsi Jenő, a  vasutas-szakszervezet 
elnöke, Feleky Pál és Nagy Istvánná alelnök.

Az ülést Gyócsi Jenő elnök nyitotta meg. Üdvözlő szavai 
és a  napirend ismertetése után átadta a szót Koszorús Ferenc 
főtitkárnak, aki az első napirendi ponttal kapcsolatban mon
dott rövid bevezetőt.

A vasút lehetőségei adottak
—. A közlekedéspolitikai ugyanis adottak. Éppen ezért 

.koncepció végrehajtásának to
vábbi — a vasutat érintő — 
feladatait azért tűztük napi
rendre, hogy tájékoztassuk a 
központi vezetőséget, s isme- 
mereteink birtokában megha
tározzuk szakszervezetünk 
feladatait — hangsúlyozta.
Erre azért van szükség, hogy 
egységes szemlélet és cselek
vés alakuljon ki a vezetés és 
a végrehajtás minden szint
jén. A  vasút lehetőségei

A 28. vasutasnap programja
Az idén július 9-én ünne

peljük a 28. vasutasnapot. A 
központi ünnepségek színhe
lye — a  hagyományoknak 
megfelelően — ezúttal is Bu
dapest lesz, míg a sport- és 
kulturális rendezvényeket a 
vasút igazgat óságok és a terü
leti bizottságok szervezésében 
bonyolítják le.

A központi rendezvények, 
miként az elmúlt években, az 
Idén is az országos vasutas 
képzőművészeti kiállítás meg
nyitásával kezdődnek. A sor
rendben 28. alkalommal meg
rendezésre kerülő kiállítást, 
melynek a vasutas-szakszerve
zet Budapest V ili. kerület, 
Népszínház utca 29. szám 
alatti központi képzőművésze
ti iskolája ad otthont, július
6- án  18 órakor nyitják meg. 
A munkában helytálló vas
utasok kitüntetésére július
7- én a Nyugati-pályaudvar 
Utasellátó éttermében, az 
1977/78. tanévben végzett vas
úti tisztek avatására pedig jú
lius 8-án a Déli pályaudvar 
„kerengősében” kerül sor.

A sportrendezvényeket és a 
kultúrműsort illetően az idén 
először fordul elő, hogy n 
Szőnyi úton nem lesz közpon
ti ünnepség. Erre a  budapes
ti vasútigazgatőság és a terü
leti bizottság rendezésében a 
ferencvárosi vasutas dolgozók 
Péceli úti művelődési házában 
és a sportkör tornacsarnoká
ban, kispályáin, július 9-én 
kerül sor.

Délelőtt 9 órától színes mű
sor várja a  gyerekeket. 
Ugyancsak délelőtt- bonyolít
ják le a sportrendezvényeket. 
Délután 14.30-kor politikai 
nagygyűlésre kerül sor, mely
nek szónoka Berendi Tibor, 
állami díjas állomásfőnök 
lesz.

A szórakoztató műsorok 
11.30 órakor kezdődnek, népi 
és fúvószenekarok közremű
ködésével. Délután 16 órától 
pedig neves fővárosi művé
szek adnak műsort.

Ezen kívül Budapesten és 
vidékein a nagyobb vasúti

szolgálati helyeken is tervez
nek önálló kulturális és 
sportrendezvényeket.

A BVSC Szőnyi és a  Tatai 
úti sporttelepe sem marad 
rendezvény nélkül. A Szőnyi 
úton július 6—9. között bo
nyolítják le a Tisza Expressz 
ifjúsági labdarúgó tornát, 
amelyet 6 csapat részvételével 
— BVSC, Debreceni VSC, 
Szombathelyi Haladás, NG 
Zágráb, Lipcsei Lokomotív és 
a francia Auxerre város ifjú
sági csapata — rendeznek 
meg. A Tatai úton pedig jú
lius 8-a és 11-e között kerül 
megrendezésre a nemzetközi 
öregfiúlc teniszbajnoksága.

A Szőnyi úti uszoda a  vas- 
utasnapon egész nap a nagy
közönség rendelkezésére áll.

a következő években is szá
molni kell azzal, hogy lesznek 
feszültségek, szűk keresztmet
szetek. A  mi feladatunk az, 
hogy minden erőnkkel segít
sük a MÁV-ra háruló szállí
tási feladatok végrehajtását.

A főtitkár bevezetője után 
Bonifert Ádám  tájékoztatta a 
központi vezetőséget a közle
kedés fejlesztésének eredmé
nyeiről és a  soron következő 
tenni valókról.

Mint a  tájékoztatóból ki
tűnt, az 1968-ban megfogal
mazott közlekedéspolitikai 
koncepció végrehajtása során 
egészséges munkamegosztás 
alakult ki a közlekedési ága
zatok között. A vasút elsősor
ban a jiagy tömegű, rendsze
res áruszállítás bonyolítója, a 
közúti szállítás pedig a ki
sebb mennyiségek és az érzé
kenyebb termékek fuvarozója 
lett. A két szállítási terület

tehát nem egymás rovására 
fejlődött.

10 évvel ezelőtt napi 1,1 
millió, az idén már 2 millió 
tonna áru utazik, a vasúti 
áruszállítás 30, a közúti 150 
százalékkal nőtt. A közlekedés 
fejlesztésének fontos része 
volt a szociális ellátás javítá
sa, annál is inkább, hiszen a 
közlekedés egészében nőtt a 
dolgozók száma. Ezzel ellen
tétben a vasútnál létszám
csökkenés figyelhető meg, 
mégpedig erőteljesebb, mint 
amennyit terveztek. Emiatt 
egyes munkakörökben túlzott 
a terhelés, sok túlórára kény
szerülnek a vasutasok.

A vasúti hálózat racionali
zálási terve 2000 kilométer kis 
forgalmú, erősen ráfizetéses 
mellékvonal ' megszüntetését 
irányozta elő. Ebből 1400 kilo
méter pályát nem kis előké
szítő munkával meg is szün
tették. Az előkészítést azért is 
hangsúlyozni kell, mert a vo
nalúk megszűnése 50 ezer em
ber és 10 ezer tonna áru napi 
szállítását érintette, és nem 
utolsósorban mintegy 1200 
vasutas átcsoportosításával 
járt.

Az elmúlt évtizedben a köz
lekedés, így a vasút is alap
vetően ellátta szállítási fel
adatait, nem volt kerékkötője 
a népgazdaság fejlődésének, 
pedig. erőteljes, a  tervezetet 
meghaladó igénynövekedés je
lentkezett, belföldi és nemzet
közi tekintetben egyaránt.

Gyorsított ütemű pályarekonstrukciók
Ennek ellenére — vagy ép

pen emiatt — feszültségek is 
keletkeztek a vasútnál. A hir
telen növekvő áruszálítási fel
adatok megkövetelték a jár
műpark gyors fejlesztését, így 
a pályák karbantartása, kor
szerűsítése háttérbe szorult. 
Ezért a  korszerű vasúti jármű
veket nem lehet optimálisan 
kihasználni, a vonalak jelen

tős hányadán csak félterheiés- 
sel közlekedhetnék a vagonok.

Most az üzemeltetési felté
telek javítására gyorsított 
ütemben halad a pályare
konstrukció. A jövőben na
gyobb gondot — és főként 
több pénzt — kell fordítani a 
nagy csomópontok korszerűsí
tésére is.

(Folytatás a 3. oldalon)

ÉPÜL A FELÜLJÁRÓ

Az M 3 3-s autópálya Budapestre bevezető sz akaszának fontos része a körvasútsor felett 
átívelő híd melynek egy részét még az idén átadják. Teljes szélességében 1980-ra készül

el a felüljáró (Laczkó Ildikó felvétele)

Tisztelet 
a vasutasnak

A
Ir ta : Urbán Lajos közlekedés-  

és postaügyi minisztériumi államtitkár

Bz idén július 9-én ünnepeljük a 28. vasutasnapot. 
Ez, a vasárnap nem piros betűs ünnep a naptár
ban, de ha az lenne, akkor sem állna le egy 
percre sem a vasút. Miközben az elkövetkező 

napokban, a  fővárosban és vidéken, az igazgatóságokon, 
a nagyobb szolgálati főnökségeknél, a vasúti üzemekben 
és az intézményekben ünnepségre gyűlnek össze azok, 
akiket a kötelesség nem szólít munkába, addig társaik 
vagonokat rendeznek, s vonatokat továbbítanak. Ez ért
hető, hiszen a vasút munkájában minden óra kiesés fel
becsülhetetlen károkat okozna a népgazdaságnak.

A vasúti munkát éppen ez az állandóság, á folyama
tos üzem teszi fokozottan nehézzé, felelősségteljessé, 
ugyanakkor ez adja meg egyre inkább elismert rangját, 
szépségét is.

A magyar vasút s  a  vasutasok 145 ezres tábora min
denkor becsülettel, odaadással, példamutató hivatástu
dattal látta el és látja el napjainkban is feladatát. Mert 
a vasutas nem csupán munkavállaló, aki a  munkaadó
val kötött szerződés kötelező erejénél fogva végzi mun
káját. Amikor a vasutas dolgozik, azt mondja, szolgálat
ban van. Pontosan ez különbözteti meg más szakmák 
dolgozóitól. A  szolgálat szóban ju t kifejezésre a fegye
lem, a pontosság, a felelősség, a helytállás, amely nél
kül nem létezhet a vasút. De szolgálat a  vasúti munka 
abban az értelemben is, hogy a  vasútüzem zavartalan 
működése gazdasági és társadalmi életünk nélkülözhetet
len eleme. S a sínek világában helytállni, csak szenve
déllyel, magasfokú hivatástudattal és sok lemondással 
lehet.

A vasutasok a felszabadulás óta eltelt három évti
zed alatt sokszor tanújelét adták ezeknek a jő 
tulajdonságoknak. Gondoljunk csak az újjáépí
tés nehéz éveire. A MÁV névtelen közkatonái 

akkor is becsülettel teljesítették kötelességü
ket, mert hittek a jövőben, s  akarták, hogy a felszagga
tott pályákon mielőbb meginduljon a forgalom, az or
szág vérkeringése.

A párt és a kormány ezt a helytállást méltányolta, 
amikor az év egy napját vasutasnappá nyilvánította. 
1951 óta minden évben méltó külsőségek között ünne
pelt a vasutasság. Még azokban az években sem kopott 
meg az ünnep fénye, amikor a  vasút szerepének csök
kenéséről beszéltek világszerte. Hamarosan kiderült 
azonban, hogy a vasutakat a  technikai forradalom idő
szakában sem lehet más közlekedési eszközökkel pótolni. 
Sőt á távolsági személy- és áruszállításban betöltött 
kulcsszerepe egyre növekszik. Ezt így fogalmazta meg a 
közlekedéspolitikai koncepció is, amely hazánkban a 
közlekedési ágak között helyes munkamegosztást alakí
tott ki és hosszú időre meghatározta a vasút fejleszté
sének feladatait.

Ma már elmondhatjuk, hogy a tervszerű fejlesztés 
eredményeként kialakult a vasút technikai rendszere. 
Elérkezett tehát az ideje annak, hogy ehhez, az évről 
évre korszerűbb vasúthoz a szellemet is hozzáigazítsuk. 
Míg a régi technikához elegendő volt a kéz és a vasutas
szív, addig az újhoz már ész, nagyobb tudás is kell. Pon
tosabban fogalmazva: egyre több művelt, szakmailag 
képzett vasutasra van szükség. A nagyobb tudást pedig 
csak tanulással, rendszeres továbbképzéssel lehet meg
szerezni.

E bből következik, hogy a vasút fejlődésének üte
me, hatékonysága nagymértékben függ az irá
nyító szervek, a vezetők eredményes munkájá
tól. Mert hiába rendelkezünk korszerű techni

kával, ha nem lesz, aki hozzáértően kezelje. Ezért a  ve
zetők egyik legfontosabb feladatát abban látom, hogy 
céltudatosabban és nagyobb szívvel gondoskodjanak a 
vasutasok korszerű képzéséről és továbbképzéséről, a  
biztonságos munkakörülmények megteremtéséről. Ne fe
ledjük: az emberi teljesítőképesség véges. Éppen ezért a 
vasutasoktól akkor kérhetünk többet, ha többet is adunk 
nekik, mind bérben, mind pedig béren kívüli juttatás 
címén.

Kétségtelen: az utóbbi években e tekintetben is so
kat fejlődtünk, de még korántsem eleget ahhoz, hogy a 
vasúti munkát vonzóbbá tegyük az új generáció számá
ra. Pedig a  fiatalok — ez is szocialista társadalmunk 
eredménye — joggal igénylik tőlünk, vezetőktől a  kultu
rált munkakörülményeket.

Július második vasárnapján a vasutasokra tekint az 
ország. Ezen a  napon talán még az utazóközönség is el
felejti: év közben gyakran okozunk bosszúságot azáltal, 
hogy nem kellően tisztán és késve közlekednek a vo
natok vagy nem megfelelő a szolgáltatások színvonala. 
Népünk az effajta gondjaink ellenére is nagyra értékeli 
és tisztelettel övezi a  vasutasok áldozatos munkáját. Ezt 
mutatja, hogy az utóbbi időben kedvezően változott a 
vasutasok megítélése.

Helytelen lenne, ha ez bárkit is önelégültté tenne. 
Nekünk az év minden napján azon kell mun
kálkodnunk, hogy megnyerjük az utazóközön
séget és a  szállíttatok bizalmát. Ezt pedig csak 

gyors, pontos, udvarias és biztonságos szolgáltatással
vívhatjuk ki.

A vasutasnap a  családtagok ünnepe is. Hisze az 5 
személyük is sók szállal kötődik a  vasút eredményes 
munkájához. De velünk ünnepelnek nyugdíjasaink is, 
az idősebbek éppúgy, mint azok, akik az elmúlt hetek
ben kezdték meg a jól megérdemelt pihenőt. f

A vasutasok ünnepét újból dolgos hétközapok vált
ják majd feL Az év második felében a személyszállítás
ban a  nyári forgalom, az áruszállításban pedig a mező- 
gazdasági termékek, a  növekvő export-import és a  tran
zit szállítás jelent többletfeladatot. A vasutasokat a  fel- 
szabadulás óta eltelt évtizedekben az jellemezte, hogy 
minél nagyobbak voltak a követelmények, annál jobban 
helytálltak. Ezt a már megszokott helytállást kérem az
év hátralevő hónapjaiban is, hogy a vasút az idén is 
eleget tehessen a vele szemben támasztott követelmé
nyeknek.

A  vasutasnap alkalmából szívből kívánok minden 
vasutasnak, nyugdíjasnak és kedves hozzátar
tozóiknak sok sikert a munkában és egyéni 
életükben.
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Bizalmiak
a

dolgozókért
ZÁHONYI SIKER 

A  TERÜLETI DÖNTŐN

A debreceni területi bizott
ság a  bizalmiak továbbképzé
sét a szakszervezeti mozgalom 
egyik fontos feladatának tart
ja. A jogok és kötelességek 
megismertetése volt a  célja 
annak a szellemi vetélkedőnek 
is, amelyet a múlt évi kedvező 
tapasztalatok alapján az idén 
is megrendeztek, „Bizalmiak a 
dolgozókért” címmel. A három 
fordulós vetélkedő területi 

, döntőjében (amelyet június 
20-án tartottak) tizenöt szak- 
szervezeti bizalmi vett részt.

A témák között szerepelt 
többek között az üzemi de
mokrácia továbbfejlesztése, a 
bizalmiak jog- és hatásköre, a 
szocialista munkaversennyel 
kapcsolatos határozatok, a 
MÁV kollektív szerződése, a 
vasúti munkavédelmi és törzs- 
gárdaszabályzat.

Az öttagú zsűri elnöke Ba
ranyai Zoltán, a  vasutas-szak
szervezet szociálpolitikai és 
munkavédelmi osztályának ve
zetője volt. A vetélkedő győz
tese Csorba Józsefné, a záho
nyi gépesített rakodási főnök
ség bizalmija lett. Második 
Homyák József, Debrecen ál
lomás, harmadik Fazekas Zol
tánná, Záhony állomás, negye
dik pedig Szegedi Imréné, 
Debrecen állomás bizalmija. 
Az első helyezett jutalma 3000, 
a  másodiéké 2500, a  harmadiké 
2000, a  negyediké pedig 1500 
forint A jutalmat a  vasutas-* 
napon ünnepélyesen adják át 
.a versenyzőknek.

A L E J T Ó N  N E H É Z  M E G Á L L N I

Legyen a szakszervezeti bizalmi mindenütt 
az alkoholos utógondozottak „őrangyala”

Magyarországon az alkohol- 
fogyasztás évről évre aggasz
tó méretekben növekszik. A 
felszabadulás előtti - időszak
hoz viszonyítva 30 százalékkal 
főbb bor, hússzor több, kö
rülbelül 70 liter sör, és két
szer annyi, mintegy 6 liter 
töményszesz a lakosság egy 
főre jutó fogyasztása. Az 
1975-ben elfogyasztott szeszes- 
italmenmyiséget 100 százalé
kos abszolút alkoholra átszá
mítva 10,1 liter jutott az 
ország minden egyes lakosá
ra, korra és nemre való te
kintet nélkül.

Figyelmeztető adatok
A szakemberek becslése sze

rint hazánkban a súlyosan ve
szélyeztetett iszákosok száma 
eléri a 400 ezret, amely a 
keresőképes lakosság 13 szá
zaléka. Az Egészségügyi Vi
lágszervezet (WHO) meghatá
rozását alapul véve ebből a  
létszámból alkoholista beteg
nek tekinthető 150 ezer em
ber, s ez már eléri a  nép
betegség mértékét.

A túlzott alkoholfogyasz
tás a  népgazdaságnak hatal
mas anyagi károkat, évente 
mintegy 6—7 milliárd forin
tot okoz. A károk különböző 
területen mutatkoznak, és 
olykor számokban ki sem fe
jezhetők.

Az alkoholizmus és a  kri
minalitás közötti szoros ösz- 
szefüggés szembetűnő. 1975- 
ben a bűncselekmények 27,5 
százalékát alkohol hatására 
követték el. A vasútnál 1977- 
ben a fegyelmi büntetések 
36,24 százalékát ittasság mi
att szabták ki. Figyelmeztető 
adat mind a gazdasági veze
tők, mind pedig a szakszer
vezeti aktivisták Számára, hogy

Á M O N  ÁGNES:

Visz a  vónat!
Visz a vonat! . . .  Most kel a Napi 
Aranytányér . . .  tele fénnyel....
Ha itt lennélt ölelnélek!

csókolnálak! . . .  Szeretnélek!

Visz a vonat! . . .  Barna este •
már a tájék takarója. . .  
most rámnézne két kis szemed,

ajkam arcocskádra hullna. . .

Visz a vonat!. . .  Fekete éj, 
száguld velem, magányosan. . .
Hozzád bújnék. . .  mosolyogva,

elfáradva . . . j ó  álmosan. . .
Hol vagy? Felelj! —  N em . . .  n em . . .  Aludj! 
Ne zavarjam az álmodat. . .
Kicsi fiam! Drága kincsem!

Hozzád röpít ez a vonat!

Visz a vonat! . . .  Visz a vonat! . !•

1973-tól napjainkig a halálos 
üzemi balesetet szenvedettek 
közel 10 százalékánál mutat
tak ki alkoholos befolyásolt
ságot. A közúti baleseteknél 
ez az arány 18—20 százalék. 
A túlzott alkoholfogyasztás 
és az alkoholizmus társadal
mi vonatkozásai közül külö
nösen súlyosak azok, amelyek 
a családokat érintik. Becsült 
adatok szerint a válások 25 
százalékában az alkohol ját
szott szerepet. 1975-ben a 
gyámhatóságok 85 ezer veszé
lyeztetett gyermeket vettek 
nyilvántartásba. Ezek 40 szá
zalékánál a  szülő vagy a  szü
lők alkoholizálása volt a  ve
szélyt ' előidéző körülmény 
okozója.

„Csak egy pohárral 
az egészségemre"

Az alkohol társadalmi vo
natkozásai mellett egyáltalán 
nem elhanyagolható az ember 
egészségét károsító hatása. A 
túlzott alkoholfogyasztás és 
az alkoholizmus súlyos kö
vetkezményekkel járó . ideg- 
rendszeri elváltozásokat okoz, 
és szinte helyrehozhatatlanul 
károsítja az emberi szervezet 
„nagy kémiai laboratóriumát”, 
a májat. A felsorolt negatí
vumodból egyenesen követke
zik a válasz: a szakszervezeti 
bizalmiaknak egyrészt azok
kal a munkatársakkal kell 
megértéssel, figyelemmel és 
személyes példamutatással (!) 
foglalkozniuk, akiknél a túl
zott alkoholfogyasztás miatt 
fennáll a veszély, hogy alko
holistává válnak. A  bizalmi 
ilyen esetben is munkatársa 
érdekeinek védelmét látja él.

Itt kell szólni a  gazdasági 
vezetők alkoholfogyasztásáról. 
A közfelfogáson nem lehet 
úgy javítani, hogy „vizet pré- 
dikálunk és bort iszunk”. Nem 
lehet az alkoholizmus ellen 
fellépni és ü^yanakkor elnézni 
azokat at fimákatr ^amelyekét 
alkoholos állápötuk m iatt kö
vetnek el egyébként rendes 
emberek. A vezetők-általában 
példaképek, akiktől az embe
rek észrevétlenül is átvesznek 
bizonyos magatartásformákat. 
Ha tehát egy adott hely veze
tője szívesen iszik és könnyen 
elveszti a mértéket, nagyon

nehéz a beosztottakat józan
ságra nevelni.

A  bizalmi elsősorban azok
nak legyen őrangyala, védője, 
akiket a szakszerű és gondos 
kezelés már megállított az al
koholizmus lejtőjén. A z  ilyen 
embernek nem könnyű ellen
állni a  szokásoknak, a  kísér
téseknek, a  barátok, a  roko
nok és a  munkatársak unszo
lásának: „csak egy pohárral
az egészségemre

Az utógond ozottak nehéz 
helyzetét az is súlyosbítja, 
hogy az elvonókúráról — a 
kezelésről — nem beszélhet
nek mindenkinek, mert még 
inkább céltáblái lennének az 
idétlen ugratásoknak, provo
kációknak. Képtelenség, de 
tény, hogy a közvélemény je
lentős része ma még nem áll 
segítőkészen a betegségüktől 
szabadulni akarók mellé.

Nagyon sok múlik 
a  munkatársakon

Statisztikai kimutatás sze
rint az alkoholisták 60 százalé
ka a munkatársak körében 
vált azzá. Ez a szám is alá
húzza a szakszervezeti bizal
mi felelősségét az iszákosság 
és az alkoholizmus elleni 
harcban. A bizalmi együtt él, 
dolgozik csoportjával, jól is
meri annak minden tagját, 
munkájukat, gondolkodásukat, 
emberi magatartásukat Ismeri 
családi körülményeiket, gond
jaikat nem egyszer terveiket 
is. A bizalmi véleménye — 
jog- és hatáskörénél fogva — 
lényegesen befolyásolja az 
egyén anyagi, erkölcsi, szo
ciális helyzetének alakítását, 
fejlődését.

A bizalmi a különböző ren
dezvényeken, a „fehér asztal 
melletti” baráti vagy brigád- 
összejöveteleken, ha kell, áll

jon ki a „nem-ivás szabadsá
ga** mellett. Védje meg a gyó
gyulás > ú£já& i haladókat .. az 
esetleges „provokátoroktól”, 
és tapintatosan akadályozza 
meg az első, (és a* többi) po
hár szeszesital elfogyasztását. 
A bizalmi ezzel a magatartá
sával nemcsak az egyénnek, 
hahem a családnak és a társa
dalomnak is felbecsülhetetlen 
szolgálatot tesz.

Baranya! Zoltán

Jól sikerült a juniális
A budapesti igazgatóság 

szakszervezeti bizottsága jú
nius 19-én juniálist rendezett 
az Úttörővasút hűvösvölgyi 
végállomása melletti sportpá
lyán. Mintegy 250 vasutas dol
gozó szórakozott, sportolt a 
szakszervezeti bizottság im
már másodszor megtartott 
rendezvényén. Nagy érdeklő
dés kísérte az igazgatóság 
MHSZ-szervezete által rende
zett légpuskás lövészversenyt.

A gyerekek szórakozásáról 
a  rákospalotai és a Benczúr 
utcai óvoda nevelői, dolgozói 
gondoskodtak. Vidám vetél
kedőket szervezték. Az Üttö- 
rővasút üzemfőnökségének 
konyhája gondoskodott az 
ebédről. A büfészolgálatot a 
menetkedvezményi csoport 
Béke szocialista brigádja vál
lalta.

S. R.

Vonatkísérők b izalm ija

Összekötő kapocs a dolgozók
és a szolgálati

Kincses Géza vésztői vo
natvezető közel harminc 
éve került a  vasúthoz. Pá
lyamunkásként kezdte, 
majd 1950 nyarán átkerült 
a  forgalomhoz. Előbb vo
natfékezőként, majd az elő
írt vizsgák megszerzése 
után tehervonatos vonatve
zetőként járta a  Vésztő kör
nyéki vonalakat. Tíz évvel 
ezelőtt személyvonatra ke
rült: jegyvizsgáló, később 
vonátvezetői beosztást ka
pott.

Beosztása révén sok em
berrel megismerkedett, új 
barátokra ta lá lt Nem vé
letlen, hogy a vonatkísérők 
1962-ben őt választották 
bizalmijuknak. Ezt a  tiszt
séget a  mai napig is nagy 
hozzáértéssel és segítőkész
séggel tölti be. Tizenhatan 
vannak csoportjában, isme
ri valamennyiük gondját- 
ba já t Legutóbb két mun
katársának rendkívüli se
gélykérelmét támogatta, hi
szen tudta: egyiknek a fe
lesége betegsége, a másik
nak a nagy családja miatt 
jön jól az anyagi segítség.

A bizalmiak jog- és ha
táskörének kiszélesítésével 
az ő feladata is megnőtt 
Az állomás vezetői kikérik 
véleményét a  jutalmazá
soknál, a  rendkívüli előlép
tetések, kitüntetések oda
ítélésénél is. így volt ez 
márciusiban is, amikor bér
ráépítésre került sor.

— Bizony, nem mindenki 
volt megelégedve — mond
ja. — Sokan nem értették 
meg, miért nem egyenlően 
osztották el a bért. Pedig 
érthető. Volt olyan vonat-

vezetők között
fékezőnk, kocsirendezőnk, 
akinek bére 600—700 fo
rinttal kevesebb volt az 
előírtnál. Most főként ide 
kellett juttatni a forintokat. 
Ezt kellett megmagyaráz
nunk az elégedetlenkedők
nek.

■ S  valóban, talán ez az 
egyik legfontosabb felada
ta a  bizalminak: összekötő 
kapocs a dolgozók és a ve
zetők között, mindannyiúk 
hasznára. De nemcsak itt 
tud segíteni a  bizalmi, ha
nem más területen is. Kin
cses Géza azt vallja, leg
fontosabb az emberekkel 
való törődés. A fiatalokat 
meg kell nyerni, hogy ma
radjanak, az idősebbeket 
pedig munkájuk után kell 
megbecsülni. Azért is se
gíti, támogatja bizalmi cso
portjával együtt oly nagy 
szeretettel a  hozzájuk ke
rült fiatalokat.

Sotus Bálint pár éve vo
natfékezőként jött közéjük, 
megismerte munkájukat, 
beilleszkedett. Ma már csa
patában első emberként 
utazik, bátran lehet rászá
mítani. Ha mindenütt így 
foglalkoznak az újfelvéte
lesekkel, akkor egyre keve
sebb lesz a  vasúttól kilépők 
száma.

Kincses Géza szereti be
osztását. Pedig, mint mon
dotta, a  létszámhiány mi
att sokszor az előírtnál több 
órát dolgoznak, s  hosszabb 
ideig vannak távol a  csa
ládtól. De mégsem válna 
meg munkahelyétől, a  vész
tői vonatkísérők kollektí
vájától.

(Génért)

BENCZE JÓZSEF: ~

Vonatok nyargalnak...
Vonatok nyargalnak 
síneket kergetnek, 
erős talpfák hátán 
kerekük» csillog a Napba,
Vasutas zászlók repdeső jelei 
irányítják a büszke szerelvényt.
Szivükhöz térpedelnek 
hatalmas városok 
s apró szemaforszemü faluk.
Oh vasutas-éberség, felelősség, 
szélbe száguldó felhőkhöz 
vagy te hasonló.
Pergő vonatablakok filmjében 
fodrozódik a szelíd táj, 
sürgönyoszlop-hadsereg kíséri, 
integet a szikra-királynak 
szelíd kék búzavirág is.
Szeretnék kősziklaszilárd talpfa lenni,
vonatzakatolást szívemben
úgy dédelgetni, hogy elbírjam a gond súlyát!
Síneken száguldó vonatok serege
száguldj csak a tettrekész életet ölelve.

BESZE IMRE.

Pályamunkások
Harangot ránt a dél: eszünk, 
verejtékszagú kenyerünk 
morzsáin hangyák marakodnak.

Két keskeny csíkban fu t az ég 
a töltésen. Karcsú nyárfasor 
vigyázza, merre tart.

Ülünk a sínek oldalán, 
a hűs acél meg-megremeg; 
valahol vonat közelit.

A harapás most megszakad:
4  társunk jelez, s a vas-bika

kerékpatákon elrobog.

Arcunkba mar a csattogás, 
hajunkat kék füst fésüli — 
kettéreped a déli csend.

S bár messze jár a vastömeg, 
szánkban por feszül, s fülünkbe 
fészket rakott a rohanás.

Ülünk a sínek oldalán. 
Verejtékszagú kenyerünk 
morzsáin hangyák marakodnak.

Közm űvelődés Békéscsabán

Mozgalmas klubélet -  nagy látogatottság
Tavasszal múlt két éve, 

hogy új művelődési intéz
ménnyel gyarapodott Békés
csaba: megnyílt a Vasutas 
Klubkönyvtár. A  kétszintes 
épületben kellemes környezet 
várja és fogadja a  szakmabe
lieket és a  terület, a  környék 
lakóit. Az igazgató, Dányi 
Pálné, aki tapasztalt munká
sa a közművelődésnek, biz
tos kézzel irányítja a  klub- 
könyvtár munkáját.

— Csaknem 9000 kötetes 
könyvtár,' sokféle folyóirat, 
napilapok, s különböző szak
körök állnak a békéscsabai 
csomópont dolgozóinak, hozzá
tartozóinak, á nyugdíjasoknak 
és a terület lakóinak a ren
delkezésére. Van öt letét? 
könyvtárunk és több mint 500 
állandó könyvtári tagunk. A 
könyvtár forgalma ennél jó
val nagyobb, mert a  szociá
lissá brigádok vetélkedőjére 
való felkészülés idején, s 
„Kell a jó könyv” olvasómoz
galom hatására megsokszoro
zódott a könyvek iránti ér
deklődők száma. A közeli 1.

számú általános iskola tanulói 
is hozzánk járnak könyvtárba. 
Húsz irodalom, környezetis
meret, történelem és könyvtár 
órán 700 diák vett részt az 
elmúlt iskolaévben.

A szakköri foglalkozások 
közül a  legkedveltebb a  vas
út modellezőké. Tizennégy 
gyermek és ugyanennyi fel
nőtt taggal működik. A vas
utat ismertető és a pályavá
lasztást jól segítő játék 4x4 
méteres terepasztalon folyik. 
Hogy milyen sikerrel, azt 
egyetlen adat is jól illusztrál
ja: ez évben 65 foglalkozást 
tartottak Börcsök István jegy
vizsgáló vezetésével, aki meg
szállottja ennek a szakkör
nek, és minden szabadnapját 
itt tölti. A fotósok is jól dol
goznak« mindig sokan fordul
nak meg a laborban, hogy 
gyakorolják az előhívást és 
a  ház igényeinek is eleget te
gyenek.

A klubnaplók; is mozgalmas 
életet tükröznek. A legjobban 
működő klubok egyike az if
júsági. Filmvetítések, politikai 
és természettudományi előadá

sok, közös sportolás, élmény- 
beszámolók, irodalmi estek, 
hangverseny- és színházláto
gatás csak egy részét képezik 
a tartalmas tevékenységnek. 
A szocialista brigád és a 
munkásművelődési klub együtt 
dolgozik változó létszámmal. 
Az 1200 példányban megjele
nő Munkásmüvelödés című 
saját kiadvány őket és a 
házban folyó felnőttoktatást 
segíti leginkább. Az újból fel
élesztett munkásakadémia is 
érdeklődésre talált. A nyugdí
jasok klubja pedig több mint 
tízéves múltra tekint vissza.

Igen népszerű a szabás-var
rás tanfolyam, amelyre olyan 
nagy volt a  túljelentkezés, 
hogy két csoportban tudták 
csak megtartani. A vasutas 
nők is szívesen töltik hasznos 
tevékenységgel a  szabad ide
jüket A tanulást annyira ko
molyan vették, hogy a 25 fog
lalkozásból álló tanfolyamot 
mind a 45 beiratkozott elvé
gezte. A másik kezdeménye
zés: családi estek rendezése, 
havi egyszeri műsorral, a  kö

zépkoriaknak. A mindig kel
lemes hangulatú estek közül 
is kiemelkedik a tavasszal 
tartott népdalest, melyen a 
vasutas-szakszervezet népize
nekara lépett fel.

Külön kell szólni a  magas 
színvonalú, zenés irodalmi 
estekről. Két év alatt tizén?- 
kettőt rendeztek, a békéscsa
bai Jókai Színház, továbbá 
budapesti és szegedi művé
szek bevonásával. Saját iro
dalmi színpaduk is van, s 
többször adtak már műsort 
szakszervezeti ünnepi rendez
vényeken. Nyolc éve működik 
a fúvószenekar, melynek 
elődje még az ötvenes évek 
elején alakult, Harminchárom 
tagja közt sok a  fiatal, akik 
zeneiskolai továbbképzésre 
járnak. Minden helyi vasutas 
ünnepségen részt vesznek és 
külső fellépésekkel is erősítik 
jó hírnevüket A legutóbbi 
minősítésen Aranylant fokoza
tot értek el. Pár hónappal ez
előtt pedig a nyugdfiasokból 
citerazenekart hoztak létre.

A zene nagy szerepet ját
szik a programok között, kü
lönösen a könnyűzene és a 
discó. A zenés, táncos, mű
soros szombat esték rendsze
resen nagy tömeget, főleg sok 
fiatalt vonzanak.

Vass Márta
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Vannak még tartalékaink

Egységes szemléletre vaa
és a szakszervezeti munkában

(Folytatás az 1. oldalról) '
A központi vezetőség ülé

séül szóba került, hogy a vas
utasok gyakran nosztalgiával 
mondják: a személyszállítás- 
bán egyre kisebb a szerepük. 
Ez igaz, de ugyanakkor azt is 
látni kein, hogy ha valaki nem 
a vonatot választja az utazá- 

■ si lehetőségek kökül, bizonyá
ra van oka rá.

Erre is vonatkozik Koszo
rús Ferencnek az elavult vas- 

¿'útasszemléletre tett észrevéte
le, bér a  főtitkár elsősorban a 
vasút szervezetére, irányításá
ra célzott. Mint mondotta, ha 
valamiben, akkor a szemlélet 
változtatása terén szinte ki
meríthetetlen tartalékokat lát, 
nemcsak a MÁV-nál, hanem a

A távolabbi jövőről szólva nyéként síkerült elérni, hogy 
elmondotta, hogy a 6. és a 7. ezekben a vasúti munkakö- 
ötéves tervben a közlekedés rökben több műszakban fog- 
anyagi lehetőségei javulnak, lalkoztatott dolgozók is mű- 
A 6. ötéves tervben még szakpótlékban részesüljenek. f. 
ugyan szerény, de a 7. ötéves A műszakpótlék számítását rendeletek kedvező le-

bérfeszütlségek, bérproblé
mák megoldására, bevezetése 
mindenekelőtt a nehezebb 
időszak, a délutáni, de főként 
az éjszakai munkát részesíti 
magasabb anyagi juttatásban. 
Ezzel együtt azonban igaz az 
is, hogy a műszakpótlékban 
részesülők ezzel jelentős ke
resetnövekedéshez jutnak.

Saját erőforrásból
Mint már említettem, a köz

tervben már nagyobb mértékű központi rend.efl.etek tártál- 
javulásra lehet számítaná. S • mázzák. Ezek szerint egyér- 
ha majd úgy alakul, hogy a telmű, hogy a folytonos mun- 
rendelkezésre álló miliárdok karén d ben dolgozó 12/24-es 
sem teszik lehetővé minden forduló szolgálatot ellátó nem
elképzelés megvalósítását,
súlypontokat kell képezni: a 
pályák és a nagy vasúti cso
mópontok korszerűsítésére,
villamosítására, stb. kell na
gyobb gondot fordítani.

— A szakszervezeti felada-

utazótknál *a havi törzsbér 30 
százalékával célszerű számol
ná. Ezt a számítási módot leg-

hetőségefket biztosítottak szá
munkra. Mégis- van néhány 
munkakör, amelyben szintén 
több műszakban dolgoznak, és 
a rendefleték szerint közpon
tilag műszakpótlékban nem 
részesülhetnek. A kis létszám
ra való tekintetted, s élve a

főképpen az indokolja, hogy rendelet adta lehetőséggel, a
MÁV saját erőforrásból bizto
sítja részünkre a műszakpót
lékot. Tehát a központi ren
déletek által, valamint a MÁV

ezek a dolgozók rendszeresen 
forduló szolgálatot látnak él, 
tehát szolgálata órájuk ará
nyosan oszlik meg a nappali,tok között is első helyre kell ^ lu tán i és éjszakai időszak saját erőforrásból biztosított

sorolni a vasutasok felkészi- között. Az ettől való eltérési, 
tését a korszerű technika ke- befolyásolási lehetőség máni-

szakszervezeti munkában is. zelésére. A  jövőt illetően meg- mális.
Az évszázados szemlélet és 
hozzáállás nincs összhangban 
a mai irányítási, vezetési kö
vetélményekkel. Ennek szem 
előtt tartásávad kell a vasút 
ét a szakszervezet vezetésének 
tovább munkálkodnia.

nyugtató lehet, hogy a vasuta- Az utazószemélyzet mű
sok az elmúlt évtizedben, ne- szakpótlékának megáUapításá-
héz körülmények között dol
goztak, mégis megoldották fel
adataikat — mondotta befe
jezésül Bonifert Ádám.

nál háromféle változat merült 
fel. Mindhárom előnyeinek és

lehetőségek alapján 1978. jú
lius 1-től valamenyi több mű
szakban, folytonos, vagy fo
lyamatos munkarendben fog
lalkoztatott külszolgálati dol
gozó műszakpótlékban része
sül.

Ezután Molnár György tát-

A műszakpótlék nem bérrendezés

kár terjesztette a  központi ve lével a területi bizottságok és zetŐBée’,^ l  a központi vezető- 
igazgatóságok véleményének |  elnökségiéi a titkár-
meghallgatásával az elnökség fg£ ¡T a íS S ríS J L

A második napirendi pont 
• keretében Kajcsa József tit
kár, tájékoztatta a központi 
vezetőséget a műszakpótlék
ról. Elöljáróban rámutatott, 
hogy a műszakpótlék rendsze
rének bevezetése része azok
nak az intézkedéseknek, me
lyek a termelés és termelé
kenység növelését, a gazdál
kodás hatékonyságának foko-i_
zását, a munkaerőgazdálkodás műszakos 
Javítását, a munkaerőgondok® 
csökkentését, mindezek ered
ményéként gazdasági életünk 
kiegyensúlyozottabb, erőtelje
sebb fejlődését szolgálják.

— A Központi Bizottság 
irányelveinek megfelelően a 
Minisztertanács a Szakszerve
zetek Országos Tanácsának 
meghallgatásával 1977-ben 
rendeletet adott ki, amelynek 
értelmében július 1-től kezdő
dően bevezetésre került a mű
szakpótlék az iparban, élelmi
szer-kereskedelemben és a 
vendéglátásban dolgozók ré
szére — hangsúlyozta —. Á\ 
műszakpótlék hatálya a vál
lalatok több műszakos munka-l 
helyein és munkakörökben, 
valamint folytonos munka
rendben foglalkoztatott fizikail 
foglalkozású és közvetlen ter
mel ésirányító dolgozókra ter
jed ki. Nagyon fontosnak tar
tom aláhúzni, hogy a műszak- 
pótlék nem bérrendezés, nem 
béremelés jellegű, hanem a 
kedvezőtlenebb, a kényelmet-

a meghatározott összegben
Ftfórában történő műszakpót-

lenebb délutáni, éjszakai idő- lék megállapítást fogadta el. 
ben végzett munlca külön el- A közlekedés- és postaügyi 
ismerése és anyagi ösztönzés miniszteri rendelet ennek
a folyamatos, illetve folytonos megfelelően szabályozza  ̂ az 
műszákban végzendő munka utazószemélyzet muszakpótlé- 
vállalására. kát.

Az 1977. évben megjelent Ismételten szeretném hang- 
rendelet a MÁV-nál vala- súlyozni, hogy a műszakpót- 
mennyi járműjavító üzem, a j^k nem hivatott az utazósze- 
MÁV Építőgép javító Üzem és mélyzetnél levő, különböző
a  MÁV Fatelftő Üzem több

ság második féléves munka
tervét. Ennék elfogadása után 
a testület személyi kérdések
ben döntött. Baranyai Zoltánt 
felmentette a szociálpolitikai 
és munkavédelmi osztályveze
tői beosztásából és megbízta 
az elnökségi iroda vezetésével. 
Helyére Gáspár Imréné dr.-t, 
az elnökség és a központi ve
zetőség tagját megválasztotta 
a szociálpolitikai és munka- 
védelmi osztály vezetőjévé.

fizikai, közvetlen 
termelésirányító dolgozó mű
szakpótlékának bevezetésére 
nyújtott lehetőséget. Ezen 
•túlmenően a  rendelet hatá
lya alapján az Utasellátó 
Vállalat egységeinél, több 
műszakban és folytonos mun
karendben foglalkoztatott 
dolgozói is műszakpótlékban 
részesültek. .

— A ‘' köZMmúltban mégje
lenít a Minisztertanács rende
leté, amely július 1-től az ere
deti tervnek megfelelően a 
szállításban és hírközlésben 
foglalkoztatott dolgozók köré
re is kiterjeszti a műszakpót
lékot — folytatta. — Az elő
készítés során több szempon
tot kellett figyelembe venni. 
A műszakpótlékot a vasúti 
közlekedésben dolgozóknál is 
általában olyan elvek alapján 
kell bevezetni, mint az ipar
ban, de figyelembe kell venni 
a közlekedés sajátos helyze
tét, elsősorban a munkaren
dek alkalmazása és a nem fi
zikai munkakörök vonatkozá
sában.

Jelentős keresetnövekedés
A vasúti közlekedésben 

vannak olyan jelentős, nem 
fizikai és nem közvetlen ter
melésirányító munkakörök, 
ahol követelmény a folyto
nos munkarendben való mun
kavégzés. Ezek a beosztások a 
vasúti szállítási, fuvarozási 
technológiának igen fontos 
elemei. Ilyenek a személy- 
pénztárosok, fuvardíjszámfej
tők, kocsiintézőik, áruirányí

tók, távgépírókezelők, ügyele
tes tisztek, vámkezelők stb. 
Létszámuk közel 4000. Ezek
ben a munkakörökben dolgo
zók a korábbi MT vonatkozó 
rendelet tervezetek szerint 
műszakpótlékra nem voltak 
jogosultak.

A SZOT, a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium ille
tékes vezetőivel folytatott 
többszöri tárgyalások eredmé-

Debreceni mozdonyvezetők 
látogatása a Ganz-MA VAG-ban

Vontatási főnökségünk Kan- megtekintették a vasúti jár
dó Kálmán mozdonyvezető és műgyárat, valamint a  motor- 
Lokomotiv motorszerelő szó- és haj tóműgyáregységeket,
cialista brigádja együttműkö- Már..az,, első üzemlátogatáson 
dési szerződést kötött á Gáriz- is tótunt, hogy együttműködé- 
MÁVAG vasúti járműgyáré- sünk hasznos tapasztalatszer- 
nak MEO-jában dolgozó Esz- zéssel párosul.
perantó, Pattantyús és Szput- 
nyik szocialista . brigádokkal.

Az üzemlátogatás után, fe
hér asztal mellett folytatódott

A Ganz-MÁVAG brigádjai az ismerkedés. S a vendéglá- 
vállalták, hogy rendszeresen tők megígérték, hogy még a 
szerveznek részünkre üzemlá- nyáron egy hétvégén elláto-
jfcogatást.

Az első látogatásra május 
19-én került sor. Brigádjaink

gatnak Debrecenbe.
Üveges János 

Debrecen

A BRIGÁD GYERMEKEI

N em csak a  vasutasokat, hanem  
a  vasu tat is m egkedvelték

A szombathelyi vontatási fő
nökség Kossuth szocialista bri
gádját jól ismerik a kőszegi 
MÁV-nevelőotthonban és a 
szombathelyi Derkovits utcai 
óvodában is.

— 1972-ben határozta el a 
brigád, hogy ellátogatunk a 
kőszegi MÁV-nevelőotthonba, 
és megbeszéljük a tanárokkal, 
hogy miben segíthetnénk — 
mondja Koszogovits Mihály

SARGA MELLÉNYBEN

Nehéz a búcsú ennyi év után...
■ Sárga mellénye a 
vasúti sínek között 
megcsillan a szikrá
zó napsütésben. Pe- 
terman Gábor, a deb
receni építési főnök
ség püspökladányi 
V-ös számú mozgó 
építésvezetőségének 

csapatvezető előmun- 
kása nyugdíjba ké
szül. Búcsúzik a mun
katársaktól, a vasúti 
pályától.

Gyermekkorában 
cselédként kereste a 
kenyérre valót, és a 
határban csak vágya
kozva nézhette a ka
nyargó vasút robogó 
gőzmozdonyait. Vá

gya csak a felszaba
dulás után teljesült. 
1949-ben került a 
pft-főnökséghez. Egy 
évvel később lett a 
debreceni építési fő
nökség dolgozója. 
1954-ben elvégezte a 

pályafenntartási 
szaktanfolyamot és 
hamarosan munka
csapat-vezető lett. 
Később kitűnő ered
ménnyel végezte el 
az előmunkás-tanfo- 
lyamot. Mint párt
propagandista, politi
kai szemináriumokat 
is vezet Társadalmi 
aktivitását bizonyít
ja, hogy az Ő kezde-

ményezésére szervez
tek szocialista brigá
dot. Az új felvétele
sek legtöbbször Pe
terman Gábor csapa
tába kérik magukat, 
mért tudják, hogy ott 
jó szakemberek dol
goznak.

Már úgy ismeri a 
debreceni igazgatóság 
vonalait, mint a te
nyerét. Ha szükség 
volt rá, szívesen dol
gozott a miskolci 
igazgatóság területén 
is. A záhonyi átrakó
körzetben pedig min
den évben részt vett 
a kommunista mű
szakon: munkatár

saival az áruátrakást 
segítette. Az idén 
nyugdíjba vonul.

Az emlékek a vas
úthoz kötik, nehéz a 
búcsú. Már hozzászo
kott a hajnali felke
léshez. Életéhez tar
tozott a vonatok za
katolása és a figyelő
őr kürtjele. Néha ál
modni is szokott er
ről.

Nehéz lesz meg
szokni, hogy három 
évtized után Peter
man Gábor napja 
nem a pályán kezdő
dik . . .

if j. Tőzsér Antal

brigádvezető. — Molnár Gyu
la mérnökkel együtt mentünk 
az otthonba, ahol Hortolányi 
Elemér igazgató fogadott. írás
beli megállapodást kötöttünk 
az elhunyt vasutasok gyerme
keinek patronálására. Azóta, a 
szülői látogatások alkalmával 
többször is Kőszegre utaztunk, 
és a gyerekeket elvittük a vá
rosba, gondoskodtunk a szóra
kozásukról. Mindig nagy öröm
mel vártak bennünket. Később 
osztályközösségeket patronál
tunk. Ott voltunk a  kisdobos-, 
majd az úttörőavatásukon is. 
A nyolcadikosokat Pestre. 
Nagycenkre és Veszprémbe 
vittük kirándulni.

— A gyerekek egy-egy ki
rándulás után órákig mesélnek 
élményeikről — Jegyzi meg 
Vén Ferenc igazgatóhelyettes. 
— A vasutasbrigád tagjai a 
villanymozdonyok vezetőállá
sát is megismertették velük. 
Elmagyarázták az éberség! be
rendezés lényegét, a jelzők 
szerepét, stb. Utána a legtöbb 
gyerek mozdonyvezető akart 
lenni. . .

— Amikor legutóbb a Savá
ria Expresszel befutottam a 
Délibe — meséli a brigádveze
tő — egy fiú a peronról rám
köszönt: — Csókolom Miska 
bácsi, nem tetszik megismer
ni?! Sokat jártak nálunk Kő
szegen a brigáddal. Azonnal 
megismertem. Akkor villany- 
szerelő akart lenni. Most már 
harmadéves, a vasútnál ta
nul . . . Örülök, hogy ezt a pá
lyát választotta.

K iss János

Csúcsforgalom a Déliben
Beköszöntött az igazi nyár. Sok ezren utaznak ilyenkor 

a magyar tengerhez, a  Balaton partjára pihenni, üdülni. A 
Déli pályaudvaron szinte mindennapos a csúcsforgalom. Sok 
munkájuk van a vasutasoknak. A pályaudvar színes forga
taga a  fotóriportert is megihlette.

Idilli kép a peronon. A vonatra várakozóknak jólesik a tízórai

Az utascsarnokban találkoztak június 21-én a Somogyi Béla 
úti zenei általános iskola diákjai is. A káptalanfüredi úttörő

táborba utaztak két hétre

A gyerekek elfoglalták helyüket a szerelvényben

Gyakori ez a pillanatkép is. Indul a vonat. A hozzátartozók 
búcsút intenek a gyerekeknek. Viszontlátásra, két hét múlva 

Budapesten!
(Laczkó Ildikó képriportja)
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Hét év tükrében

A MÁV-nái jói hálád
a nőpolitikái határozatok végrehajtása

A nőpolitikái határozat meg
jelenése óta hét esztendő telt 
eL Ez idő alatt végzett mun
kánkat eredményesnek tekint
hetjük. Annál is inkább, mivel 
a  határozatok következetes 
végrehajtása maradandóan be
folyásolta női dolgozóink hely
zetének alakulását. így például

— az idegenkedés a női 
munkaerő foglalkoztatásával 
szemben a legtöbb vasúti szol
gálati helyen megszűnőben 
van;

— kedvezőbbé váltak a nők 
foglalkoztatásának feltételei;

— javulták élet- és munka
körülményeik;

— gyorsult a gyermekintéz
mények befogadó képességé
nek növelése;

— gyakorlattá vált az egyen
lő munkáért egyenlő bér élvé
nek az érvényesítése;

—■ fokozódott a nők munka
helyi megbecsülése, anyagi és 
erkölcsi elismerése;

— arányuk nőtt a vezetés
ben.

Jogegyenlőség 
a munkahelyeken

A felsoroltak nem egyik 
napról a  másikra valósultak 
meg, hanem fokozatosan, jól 
átgondolt és kidolgozott tervek 
alapján. Az első lépések közé 
tartozott a  határozatok szelle
mének érvényesítése a kollek
tív szerződésben.

Ezen túlmenően is több ren
delkezés látott napvilágot a  
nők munkahelyi jogegyenlősé
gének megteremtése érdeké
ben. Ilyen volt az 1970-ben 
kiadott rendelkezés, mellyel a 
tényleges szolgálatot teljesítő, 
valamint nyugállományba vo
nult nődolgozók férjei is meg
kapták a családtagot megillető 
utazási kedvezményt. 1977-ben 
a  törzsgárdaszabályzat módo
sult olyképpen, hogy a korábbi 
30 helyett 25 évi szolgálati idő 
után kaphatjuk meg nődolgo
zóink az arany jelvényt és a' 
vele járó 2000 forint jutalmat, 
valamint az összvonalas sza
badjegyet.

A nőpolitikái határozatok 
gyakorlati végrehajtása és az 
eddig elért eredmények azt 
igazolják, hogy a  végrehajtás 
több területen következetes, de 
egyes kérdések megoldásában 
lassú az előrehaladás, sok a 
visszahúzó erő. Ennek oka, 
hogy régi örökséget kell fel
számolni, és ezen az úton min
den kis lépést — különösen az 
előítéletek megszüntetése te
rén — alaposan elő kell ké
szíteni. A nők egyenjogúságát 
akadályozó szemlélet ellen 
még hosszadalmas és kitartó 
politikai agitációs munkára 
van szükség. E téren a társa
dalmi szervek feladata és fele
lőssége is nagy.

A hatékonyabb agitációs esz
köznek azt tartjuk, ha a  nő
dolgozók által elért eredmé
nyeket reiKfrzjStesen tudatosít
juk. Ezáltaits nagyobb meg
becsülést szerzünk annak a  
sokszor szerényen, látványos
ság nélkül végzett munkának, 
amit a nők a férfiakkal együtt 
a  vasútüzem eredményeinek 
növelése, a  vasút fejlődése ér
dekében minden nap végez
nek.

A  nőpolitikái határozatok 
végrehajtását nem tekintjük 
kampányfeladatnak. Intézke
dési tervünk, munkaprogram
jaink állandó részét képezi, s 
végrehajtását rendszeresen el
lenőrizzük, és a  végzett mun
káról számot adunk. Az ez irá
nyú tevékenységet és munkánk 
eredményét 1977-ben összegez
tük.

A részletes elemzés is bizo
nyította, hogy a határozatok 
végrehajtása a Magyar Állam
vasutaknál jó úton halad.

Kisgyermekes anyák 
nappali beosztásban

az 1975—80-ig érvényes MÁV 
Kollektív Szerződés módosítá
sa is, amely a vasútüzem terü
letén a  nők részére tiltott 
munkaköröket újólag szabá
lyozta, s több könnyítést tett, 
figyelembe véve az egyre ja
vuló munkafeltételeket, a  mű
szaki és technológiai haladást

A foglalkoztatás kiterjeszté
sé megfelel a  kívánalmaknak. 
Részletes felmérés szerint a 
nők 67 százaléka egy, 18 száza
léka két és három műszakban, 
15 százaléka pedig forduló
szolgálatban látja el m unkáját 
Szakképzettségük szintje is ál
landóan emelkedik.

A kisgyermekes anyák mű
szakbeosztása különösen fi
gyelmet igényel. Sok helyen 
például a  kisgyermekes for
galmi szolgálattevő nők csak 
nappali műszakban dolgoznak. 
Feladatunk, hogy további ked
vező változtatásokat hajtsunk 
végre a  munkarendben.

A munkahelyek társadalmi 
tevékenységében is egyre több 
nő vesz részt és elismerésre 
méltó helytállást tanúsítanak. 

,A nők a munkaverseny-moz- 
galom élenjárói között is meg
találhatók. Eredményesen mű
ködnek közre a  különböző 
szakmai és egyéb vállalások 
teljesítésében. Különösen ki
emelkedő volt a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója tiszteletére indított 
munkaversenyben való részvé
telük. Emelkedett számará
nyuk a brigádmozgalomban is. 
A fejlődés igen jelentős: amíg 
1970-ben a szocialista brigád
tagoknak csak 9 százaléka volt 
nő. ez az arány 1977-ben 18.6 
százalékra emelkedett. Ma m ár 
minden második vasutasnő 
részt vesz a szocialista brigád
mozgalomban.

A nők munkában való rész
vétele, hasonlóan a népgazda
ság egyéb területeihez, a  vas
útnál is évről évre emelkedik. 
Amíg 1950-ben a Magyar Ál
lamvasutaknál foglalkoztatott 
dolgozók mindössze 6 száza
léka volt nő, ez az arány 1970- 
re 15,7 százalékra növekedett, 
majd 1977-re elérte a 20.2 szá
zalékot.

Ezt a növekedést elősegítette

Sokoldalú lehetőségek 
a vasúti szakképzésben

A női égyenjogűkág magva
lósítása, a nők vezetői munka
körbe helyezése, a  társadalmi 
és közéletbe való fokozottabb 
bevonása megköveteli a  szak
mai, politikai és az általános 
műveltségi színvonal emelését. 
Egyre bővülnek azok a munka
körök, amelyekben a nők ered
ményesen ténykednek. Sikerük 
záloga, hogy a munkakörök el
látásához szükséges feltételek
nek egyre többen felelnek 
meg. Sokan munka mellett ta
nulnak, vállalva a többletmun
kát és a család ellátását is. Az 
1976. évi adatok szerint az 
ügyintézői beosztásban foglal
koztatott nők 79 százaléka sze
rezte meg munka melletti ta 
nulással a  beosztásához szük
séges iskolai végzettséget, a 
politikai vagy szakmai képesí
tést

Kedvező jelenségnek te
kintjük, hogy az újonnan mun
kába lépők többsége megfelelő 
iskolai végzettséggel rendelke
zik: növekszik az egyetemet és 
főiskolát végzettek száma, s 
csökken az általános iskolát be 
nem fejezettek aránya. A vas
úti szakképzésben széles körű 
a lehetőség, s  megkülönbözte
tett figyelmet fordítunk a  nők 
szakoktatására. A vasútigazga- 
tóságok oktatási főnökségein 
és a  szolgálati főnökségek ki
helyezett tagozatain, valamint 
a  MÁV Tisztképző Intézet nap
pali és levelező tanfolyamain 
közép- és felsőfokú szakmai 
képzést folytatunk. Vannak 
tanfolyamok — mint például a 
felsőfokú munkaügyi tanfo
lyam —, ahol a hallgatók 80 
százaléka nő.

Kedvezmények
továbbtanulóknak

Eredményesnek bizonyultak 
a helyileg szervezett tanfolya
mok is, mint például a  MÁV 
Tervező Intézetben tartott mű
szaki rajztanfolyam, vagy az 
Északi Járműjavítóban a fél
éves időtartamú továbbképzés 
a  villamosmotor-tekercselő
munkakörben foglalkoztatott 
nők részére.

Fokozza a továbbtanulás 
iránti érdeklődést az is, hogy a 
továbbtanulóknak — az ér
vényben levő rendelkezéseken 
túl — a gazdasági vezetők to
vábbi kedvezményeket, ösztön
ző jutalmazásokat biztosítanak. 
Eredményes tanulmányi elő

menetel vagy sikeres vizsga, 
iskolai végzettség megszerzése 
esetén pénzjutalomban, bér
emelésben részesítik a tovább
tanulókat

A női egyenjogúság megva
lósításának fontos mutatója a 
nők vezetői megbízatásának 
számszerű alakulása. Ezt fon
tos politikai kérdésként kezel
jük a vasútnál. A felelős be
osztású összes dolgozó között a 
nők aránya 38,7 százalék. Fi
gyelembe véve azonban a nő
dolgozók számának növekedé
s é t  jelenleg még alacsony a 
vezető beosztásban dolgozó nők 
száma. Míg a  férfidolgozóink 
5,4 százaléka dolgozik felső- 
és középvezető beosztásban, 
addig a nőknek csak 2,2 száza
léka. Általánosságban az is 
megállapítható, hogy a vezető 
beosztásban dolgozó nők ké
pességeik és adottságaik sze
rin t nincsenek megfelelően ki
használva, sőt további lehető
ségek is vannak a női munka
erő bevonására a  vezetésbe.

Az előképzettség 
tekintélyt biztosít

Káderutánpótlási és képzési 
tervünkben a meglévő arány
talanságok csökkentését ter
vezzük, illetve annak megszün
tetésére törekszünk. Ezt tükrö
zi az idei ilyen vonatkozású 
terv is. amely már á  nők 19.6 
százalékos arányával számol. 
Jelenleg a káderutánpótlási és 
képzési tervekben figyelembe 
vett nődolgozók 43 százaléka 
tanul egyetemeken, főiskolá
kon, szakmai és politikai tan
folyamokon.

Kedvező szemléletváltozás
nak vagyunk tanúi a női veze
tők kinevezésénél és elfogad
tatásánál. Ez részben annak 
tudható be, hogy a nődolgozók 
vezetői beosztásba való helye
zése összhangban van a meg
kívánt előképzettséggel és gya
korlati ismereteikkel, ami 
megfelelő tekintélyt biztosít a 
női vezetőknek.

A jövőben a  vasút vala
mennyi szakszolgálatánál bát
rabban kell irányító munka
körben nőket foglalkoztatni, 
az új vezetői állások betöltésé
nél körültekintőbben kell fi
gyelembe venni a  megfelelő 
képesítéssel és rátermettséggel 
rendelkező nőket

Szemok Béla,
szakosztályvezető-helyettes.

(Folytatjuk.)

Szénnel rakott kocsijaik
az Egyenlítőt

A húszas években Tolnai 
Gyula bicskei váltókezelőt a r
ról ismerték környezetében, 
hogy ha tehette, magával vit
te kisebbik fiát, Jóskát a  vas
útra. De az is gyakran meg
esett, hogy a gyerek egyedül 
látogatta meg apját szolgálat 
közben. Teltek az évek, a fiú 
középiskolába került, s a nyá
ri szünetben mindig fűirtást 
vállalt a pályafenntartásnál. 
A vasúttal oly korán ismerke
dő kisfiú élettörténetét mond
ja el inkább ő maga.

.Bányász kislányból“ 
vasutasfeleség

— Miután leérettségiztem, 
egyetlen célom volt: minden
áron bekerülni a vasúthoz — 
emlékezik ifjúkorára Tolnai 
József. Tatabánya-Felső állo
másfőnöke, akiről egyáltalán 
nem lényegtelen megjegyezni, 
hogy ezen állomáson megsza
kítás nélkül 34 éve szolgál.

— Hogyan kezdődött?
— Ugyanúgy, mint annak 

idején másoknál. 1940-ben fel
vettek ideiglenes szerződéssel 
Almásfüzitőre. Ezután igye
keztem az összes szakvizsgát 
letenni, majd a tisztképzőt is 
elvégeztem. Nem sokkal ez
után Győrszentivánra. később 
Kolozsvárra helyeztek. Végül 
1944-ben forga1Tm*teként ke
rültem vissza Felsőgallára. az
az Tatabánya-Felső állomásra.

— A vasutasoknál egyálta
lán nem tipikus, hogy szolgá
lati idejük nasv részét egyet
len helyen töltik eL

— Valóban, e tekintetben 
én sem ismerek hasonló kol
légát. Az én esetem azzal 
magyarázható talán, hogy itt 
ismertem meq felesénemet, 
aki a bányáknál dolgozott. 
Következésként. Így szoros 
kapcsolatba kerültem a bá
nyászokkal és a szénnel. Ez pe
dig olyan sajátos világ, ame
lyet cssak kevesek ismernek. 
A vasútnál, tudom, minden 
áru elszállítása fontos. De a 
szén valahogyan más kategó
ria; tőle függ az ország ipa
rának folyamatos menete, a 
közművek zavartalan üzemel
tetése . . .

Eligazítás a forgalmi irodában
(övári Árpád felvétele)

Ezenkívül még vagy 14 válla
latot szolgálunk ki, amelyek 
cementet, brikettet, bitument 
stb. gyártanak.

A legnehezebb időszak
Tatabánya környéke közis

merten az ország legszennye
zettebb területe: csak a ce
mentművek 24 óránként 150 
tonna szürke port szór szét a 
vidékre. A brikett-, a bitu
men-, az alumíniumüzemek 
pedig mérges, főleg fluorgáz
zal töltik meg a  környék le
vegőjét. Arról nincsenek ki
mutatások, mennyi szénpor 
kerül a  levegőbe.

— Szolgálata a latt mennyi 
szén hagyta el Tatabánya-Fel
sőt?

Gyors számolás. A keskeny 
noteszlapon alig férnek ki a 
számjegyek. Az eredmény: 
tiz ríhat méter hosszú kocsi
kat véve alapul, sorba rak
va egyszer körül érnék a 
Földet, és még 10 ezer kilo
méter ki is maradna.

— Ez persze csak a szén.

— Ez mennyiben hat az itt 
dolgozó vasutasokra?

— Az időjárástól függ. Ha 
például északi szél fúj, talán 
több port nyelünk, illetve több 
gázt szívunk be, mint a gyár
ban dolgozók. Nálunk egy be
járáson 6—8 kilométert is kell 
gyalogolni. Ezt az utat, ha fe
hér ingben teszi meg az em
ber, utána aligha lévhet ki 
benne az utcára; dobhatja a 
mosásba • ..

— Befolyásolja-e ez az állo
más munkaerőB&jrzetét ?

— Valamelyest igen. Az 
utánpótlást azért még sem 
emiatt nehéz biztosítani. Köz
tudott, hogy a  bányáknál jó
val magasabb a fizetés, mint 
a  vasútnáL Ezért inkább tá
volabbi vidékről próbálkozunk 
az utánpótlással Jómagámnak 
sikerült már a szülőfalumból 
is néhány embert hoznom. Ez 
természetesen nem elég, hi
szen a meglévőket meg is kell 
tartani. Eddig ötven lakást 
harcoltunk ki az állomás dol
gozóinak. Hiányunk persze

még így is van bőven, de oly
kor megpróbáljuk a  lehetet
lent is. Volt rá példa tavaly, 
hogy 36 helyett hét emberrel, 
plusz két kocsirendezővel lát
tuk el a feladatunkat. Ez 
ugyan* nem tartott sokáig, 
mégis úgy megviselt idegileg 
és fizikailag, hogy még most 
sem tudom elfelejteni.

— Hogyan oldódott meg vé
gül ez a kritikus helyzet?

— Feletteseim., Kiss Károly 
vasútigazgató és Fülőp Lajos 
forgalmi osztályvezető szemé
lyesen foglalkoztak az állomás 
munkaerőgondjaival. Tárgyal
tak a szénbányák vezetőivel 
is, s ennek eredményeként 14 
bányászt helyeztek át hozzánk 
kocsirendezőnek, akik ugyan 
nem tartoznak a mi létszá
munkba, viszont nálunk dol
goznak az ú j külszíni fejtés
nél. Ezenkívül hat kirendeli 
kocsirendezőt kaptunk más ál
lomásról.

Bizalom a bizalomért
Tolnai József másfél év 

múlva nyugdíjba megy.
— Hogyan készül erre a 

sorsfordulóra?
—  Nem is tudom elképzel-  \  

ni, hogy mi lesz azután. I t t ... 
lakom az állomáson, követke-  |  
zésként én a harmincöt esz- j  
tendő alatt szinte egy percre |  
sem szakadtam el munkámtól,  j  
a vasúttól. Megszoktam, hogy ’]  
hozzám rendszeresen bekopo- I  
gott valamelyik éjszakás vas- 3 
utas. ha valami baja volt. j 
Őszintén mondom: ilyesmiért J 
én soha se haragudtam, sőt j 
örültem hogy bizalommal for
dulnak hozzám az embereit

Séra Sándor

A MOZDONYJAVÍTÓ BB1GÁD

Magas követelményeket állítottak  
saját közösségük tagjai elé

Forgatom a Táncsics Könyv
kiadó füzetecskéjét, amelyet a 
szocialista brigádvezetők V. 
országos tanácskozása alkal
mából adott ki. Beleolvasok: 
„A szocialista brigádoknak kö
telességük szakmailag és poli
tikailag továbbképezniük ma
gukat . . .  Ugyanakkor szorgal
mazniuk is kell az alapművelt
ség megszerzését, indokolt
esetben a még magasabb szin
tű továbbtanulást. A tovább
képzést mindenütt összhangba 
kell hozni a társadalom, az 
üzem igényeivel, és az egyén 
képességeivel, lehetőségeivel
i s . . .

Ök, tizenkettes
A minap jártam a Keleti 

Vontatási Főnökség Lenin szo
cialista brigádjánál. A 12 em
ber, a brigád tagjai a  V41, a 
V43-as és a  V63-as sorozatú 
mozdonyok javítását végzik. A 
már nem éppen fiatal brigád
vezető, Fejős László mondta:

— A mi szakmai képzésünk 
folyamatos, hiszen a gőzösök
től a villanymozdonyokig min
denhez kell értenünk. 1943 óta 
dolgozom ezen a munkahelyen. 
A brigád 1969-ben alakult, 
azóta vagyok a vezetője. Nem 
nehéz az ilyen kollektívát ve
zetni. hiszen jó gárda alakult 
ki. Itt mindenki számíthat 
mindenkire. Közben nekünk

is tanukii kellett Mindany- 
nyiunknak megvan a nyolc 
osztálya. Többen persze to
vábbtanultak. Néhány fiatal 
elment a  brigádból, mért ve
zető lett. Erre büszkék is va
gyunk.

Mison Gyula még fiatal em
ber, 1962-ben került a  brigád
hoz.

— Mechanikai műszerész a 
szakmám, de elvégeztem a la
katos továbbképző tanfolyamot 
is — magyarázza. —- Számom
ra nem volt nehéz a beillesz
kedés. Sokat segítettek Laci 
bátyámék. Tapintatosan, meg
értéssel vezettek rá arra is, 
hogy náluk magasabbak a kö
vetelmények a fegyelemben is. 
Előfordul, hogy egy fiatalem
ber elkésik a munkahelyéről. 
Nálunk az ilyet nem ütötték 
nagydobra, hanem jóindula
túan figyelmeztették.

komokok továbbképzésével. A 
hathónapos* gyakorlaton köl
csönösen tanulnak egymástól. 
Amikor gépre kerülnek, utána 
is gyakran meglátogatják a 
Lenin-brigád tagjait

donvreszortos mérnök- A fő
nökség előtt álló gazdasági fel- i  
adatoktól kezdve a  napi műn- * 
káig mindent megbeszélnek. A 
patronáló a  brigádtagokkal 
m ár reggel megtárgyalja a na
pi feladatokat A birgád a Ki 
tud többet a Szovjetunióról j 
vetélkedőn — az igazgatóság! I 
versenyen — harmadik helye- 
zést ért el. A felkészülést az* 
egész brigád és a  patronálójuk, 
Hunor László is segítette.

Mérnökük a patronáló
A brigád több mint fele bejá

ró. Az isaszegiek közül Jakab 
János egyszer elmondta mun
katársainak, hogy segíteni kel
lene a nagyközségi tanács böl
csődéjének a karbantartási és 
egyéb munkák elvégzésében. A 
brigád nem sokáig gondolko
d o tt 1976-tól szerződést kötöt
tek a bölcsődével Azóta már 
elkészítettek 60 méter hosszú 
betonjárdát építettek egy olaj. 
tárolót és megjavították a gye
rekek játékait

Egymástól tanulnak
A brigádban több az idősebb 

dolgozó, mint a fiatal. Hogy ez 
mégsem okoz ellentétet azzal 
magyarázható, hogy nem öreg, 
„morgó” szakikkal találkoznak 
az újfelvételesek. A mozdony
javítás kollektív munka. Min
denki segít a másiknak. Egy- 
egy hibát közösen oldanak 
meg.

A brigád tagjai sokat foglal
koznak a mozdonyvezetó-gya-

Több újításuk van. Az ellen
gerjesztők gyakori égésének 
megelőzésére például ellenál
lásokat gyártottak a brigád 
tagjai, Tóth László és Czakó 
István vezetésével, ö k  voltak 
az értelmi szerzők. Az újítások 
legtöbbje a  rossz alkatrészek, 
segédeszközök, állványok, cél
szerszámok elkészítésére, javí
tására irányuL Ide tartoznak 
még a különleges, hajlított 
kulcsok, vagy a kon faktorok 
kipróbálását segítő készülé
kek, amelyeket ők terveztek, 
illetve készítettek.

A brigád gazdasági és poli
tikai munkáját már több éve 
patronálja Hunor László moz-

— Nálunk már nem sablo
nosak a termelési tanácskozá
sok — mondja Mison Gyula.* — 
Régen érdektelenül üldögél
tünk, és hallgattuk egy-egy be
számoló adathalmazait. Amió
ta a napi munka került előtér
be, mi is aktívabbak vagyunk. 
Vitatkozunk és javasolunk. 
Ugyanez a hangulat érződik a 
brigád-megbeszéléseinken is. A 
szakszervezeti bizalmink Szi
lágyi Mihály, brigádtag. Min
dig közösen vitatjuk meg a 
dolgokat. Én a Komócsin Zol
tán KISZ-alapszervezet titkára 
vagyok. Most éppen tanulmá
nyi szabadságomat töltöm. A 
marxista egyetem általános ta
gozatát végzem. Eljöttem meg
nézni, mi újság itt bent.

A szocialista brigádvezetők 
országos tanácskozásán arról 
is szó volt, hogy a brigádtagok 
tudjanak és akarjanak ön- 
magúkért. családjukért, á szo
cializmus felépítéséért dolgoz
n i A Lenin-brigád ebben az 
évben kapott aranyplakettet, s 
a  munkához való hozzáállásá
val bizonyította, hogy nem 
hiányzik ehhez a képessége.

Szalai Mária
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Zöld k o csik  helyett

Koirténerváros a sínek mentén
Piisztaszabolcsra települt a TBÉF 4-es számú építésvezetősége

Eseményekben gazdag idő
szakot élnek át ezekben, a  jú
nius végi napokban a  MÁV 
Távközlési és Biztosítóberen
dezési Építési Főnökség dolgo
zói. Most adják át az első fél
évben épített berendezéseket. 
Ezzel egyidejűleg birtokukba 
veszik a  MÁV-nál elsőként 
felállított, aoélkonténerekből 
összerakott, nagyobb befogadó, 
képességű építési telepet, amely 
Pusztaszabolcson, a  4-es számú 
építésvezetőség dolgozói részé
re létesült.

Kelenföldről 
három irányban
Ebben az évben legfontosabb 

feladatuk, hogy Kelenföldről 
kiindulva három irányban, a  
hegyeshalmi vonal rekonstruk
ciójának részeként Bicskéig, a  
balatoni vonalon Székesfehér- 
várig, a  pécsi vonalon Puszta- 
Szabolcsig kiépítsék az önmű
ködő térközbiztosító berende
zést. Ha elkészülnek a  munká
val, ezeken a vonalrészeken is 
megvalósulhat a  CSM-rend- 
szer.

Tóth László főmérnöktől 
kérdezzük:

— Mi valósult meg az első 
félévben?

— Az első félévi célkitűzé
seket teljesítettük — mondja 
Kelenföldtől Budaörsig, Kelen
földtől Tárnokig és Kelenföld
től Érdig elkészült az önmű
ködő térközbiztositó berende
zés. Ezenkívül Érd-elágazásnál 
Dominó rendszerű berendezést, 
Budafok-Hároson és Nagyté- 
tény-Diósdon fényjelző mecha
nikai berendezést szereltünk 
f e l

Ezek a  munkák vonalkilo
méterben számolva szerénynek' 
tűnnek. Nem szabad azonban 
¡elfelejteni: az építést megne
hezítette, hogy Kelenföldön 
többször átalakított, elavult 
berendezésekhez kellett csat
lakoztatni az újakat. Az  üzem
ben lévő régi berendezésekhez 
csak óvatosan lehetett hozzá
nyúlni. Előzőleg aprólékos, kö
rültekintő eljárással, gondosan 
fel kellett valamennyit tárni, 
hogy megállapíthassák, milyen 
módon valósíthatók meg a ter
vekben megrajzolt csatlakoz
tatási elgondolások, a  vonat- 
forgalom veszélyeztetése nél
kül. A kivételes ügyességet kí
vánó munkát a  8-as számú

kába is. Az Albertirsa—Vinyi- 
ca között készülő 750 kilovoltos 
nemzetközi .villamos távveze
téknél 20 kilométer hosszban 
vonalkábelt építettek.

A főnökség az évi tervnek 
már több mint a felét teljesí
tette. A munkásellátás új kor
szakának kezdetét jelenti a 
pusztaszabolcsi konténertelep 
felállítása.

Eddig Ercsiben, egy meg
szűnt pályamesteri szakasz 
épületébe volt telepítve a 4-es 
építésvezetőség. A dolgozókat 
részben itt, részben pedig kö
töttpályás zöld kocsikban he
ly ézték el. Innen költöznek 
most át a  pusztaszabolcsi új 
szállásra, amely egyenként 
5X2,30 méteres vörösesbarná
ra festett acél konténerből áll. 
A konténerek előtt oszlopos 
tornác van. Az acéldobozokat 
a  főnökség tmk-műhelyének 
dolgozói (Balázs László tmk- 
vezető. Márton Zoltán és Ba
logh Győző művezetők irányí
tásával) úgy építették egybe, 
hogy a tornácok az épület kö
zepén folyosót képeznek. Min
den konténernek csavarral ál
lítható lábai vannak, és ezeket 
betontömbbe illesztették. A 
konténerek h őszi get eltek, a la
kóteret pedig tapétával tették 
otthonossá.

M
Ö sszkom fortos
szálláshelyek

A konténerekből kialakított 
épület fele 30 személy részére 
lakásul szolgál, a  másik fele 
pedig a  kiszolgáló rész. A szo
bákat elektromos olaj radiátor
ral fűtik. A kiszolgáló rész
ben vannak a  zuhanyozó he
lyiségek, villanybojlerrel és 
mennyezeti hősugárzókkal fel
szerelve. A konyhákat villany- 
• rezsökkal, mosogatókkal, hűtő- 
gépekkéír, szekrényekkel sze
relték f| í.' A konyhák mellett 
étkezőszobák vannak, amelyek 
társalgóul is szolgálnak. A sért 
két irodahelyiség zárja.

Most, a  beköltözés előtt Bán
sági Ferenc, a  főnökség szb- 
titkára és Laza Lajos, az 
anyagellátási főcsoport vezető

je gondosan ügyel arra, hogy 
semmi se hiányozzék, minden 
a helyén legyen.

— Ez a gyorsan felállítható 
és szétszedhető konténertelep 
komfortosabb pihenési lehető
séget nyújt a dolgozóknak — 
mondja az szb-titkár. — A 
4-es építésvezetőség másfél 
évig lesz itt Pusztaszabolcson, 
Ez idő alatt lehetőség nyűik a 
telep továbfejlesztésére is. Az 
embereket a Volántól bérelt 
Jcét Ikarusz autóbusz szállítja 
a munkahelyre és onnan visz- 
sza.

Molnár György, a  szállítási 
csoport Kilián György brigád
jának vezetője Nógrádköves- 
den lakója volt a  kísérleti te
lepnek. Most Pusztaszabolcson 
van telepnézőben.

— A dolgozók Nógrádköves- 
den már nagyon, megkedvel
ték az újfajta szálláshelyet, 
pedig akkor még nem is volt 
összkomfortos — mondja.

Paplanos ágyban
Hegedűs Mihály építésveze

tő is elégedett.
— Húsz éve vagyok külső 

munkán, de ilyen jól berende
zett telepen még nem dolgoz
tam — mondja. — Az emberek 
is örülnek ennek, mert végre 
paplanos ágyban fekhetnek.

— A  dolgozók sokat beszél
nek a „konténervárosról** — 
fűzi hozzá Gődöny László mű
vezető, az építésvezetésvezető- 
ség bizalmija. — Megfogadták, 
hogy az új lakásokra úgy vi
gyáznak, mintha a sajátjuk 
lenne.

A. „konténerváros” rövidesen 
tovább épül A műszerek, szer
számok, anyagok raktározásá
ra alkalmas 15 alumínium kon
ténerrel egészül ki. Ha össze
szerelik ezeket, a  4-es építés- 
vezetőség dolgozói valóban el
mondhatják: konténervárosuk 
van.

Szász Ferenc

Kisvasúiról
nagyvasútra

A Keleti vontatási főnökség 
utazó személyzetének Kom- 
játh Aladár KISZ-szervezete 
több éve patronálja az Úttö
rővasutasok IX. csapatát.

A mozdonyvezető fiatalok 
arra törekszenek, hogy a paj
tásoknak gazdag szakmai 
programokat szervezzenek. 
Ilyen volt az az üzemlátoga
tással egybekötött kirándulás 
is, amelyet június 18-án ren
deztek. A Keleti-pályaudvar
ról egy kocsival különvonatot 
indítottak. A „K” szerelvé
nyen 46 úttörővasutas és 15 
KISZ-fiatal utazott Tápiósze- 
cső állomásig. A vonat min
den állomáson megállt, s  ek
kor két pajtás váltotta egy
mást a V43-as vezérállásában. 
A cél az volt, hogy a gyere
kek megismerkedjenek a 
„nagyvasúti” szolgálattal.

A programban szerepelt 
Rákos állomás irányítóköz
pontjának megtekintése is. A 
KISZ-esek ezután pályavá
lasztási előadást tartottak a 
leendő kollégáknak.

Búcsúzás -
a
A balatoni csúcsforgalom 

időszakában — amikor az 
Utasellátó dolgozói a Déli pá
lyaudvaron naponta 40 vona
tot „szerelnek fel” étellel, 
itallal, ünnepélyes pillanat ta
núja volt a  tudósító: Mag 
András büfést nyugdíjba vo
nulása előtti utolsó útjának 
befejeztével búcsúztatták mun
katársai: Kapinai Józsefné
fordavezető és Halász Vincéné 
szakács.

A Kapinainé által vezetett 
brigád — amelynek hat évig 
volt egyedüli férfitagja Mag 
András — havi 80—90 ezer 
forintos bevételével immár 
hosszabb ideje első helyen áll 
a numkaversenyben. Panasz- 
mentes munkájúkkal is kiér
demelték, hogy valamennyien 
kitüntetett, kiváló dolgozók. A 
búcsúzáskor elhangzott jókí
vánságokhoz magunk is csat
lakozunk: — Kellemes pihe
nést, illetve további sikere
ket kívánunk.

D. V.

A hivatás szeretete apáról fiúra szállt
H elytállása példamutató, egyénisége meghatározó

építésvezetőség dolgozói, Gar- 
bacz István építésvezető irá
nyításával, példás odaadással 
végezték. Nagy szakértelem
mel működött közre Schiesler 
Vilmos üzemmérnök, továbbá 
Friedrich József és Fenyvesi 
Antal műszerész. Segítségükre 
volt a  kelenföldi régi berende
zések fenntartó személyzete, 
akik nem nézték tétlenül, hogy 
az építők maguk küszködjenek 
a bonyolult munkával

Dicsér a főmérnök
Elismeréssel szólt a  főmér

nök az. alsó szakaszon dolgozó 
4-es számú építésvezetőség 
dolgozóiról is. Hegedűs Mihály 
építésvezető és emberei, külö
nösen a Juhász Lajos vezette 
Bláthy Ottó szocialista brigád, 
valamint a  József Attila bri
gád — mindkettőnek műszeré
szek a  tagjai — derekasan ki
vette részét a  félévi üzembe
helyezésekből.

Az első félévben készült el 
Jászberény állomás Dominó 
55-ös biztosítóberendezése a 
hozzátartozó térközbiztosítóval 
együtt, Tápiószele állomás 
ugyancsak Dominó 55-ös ké
szüléke, továbbá a  Tápiószele 
és Tápiógyörgye közötti máso
dik vágányra kiépített önmű
ködő térközbiztosító berende
zése.

Meg kell említeni azt is, 
hogy besegített a  l ’BÉF egy 
nagy jelentőségű KGST-mun-

Tiszaföldvár állomás legré
gibb dolgozója, Kocsis Mihály 
forgalmi szolgálattevő nyug
díjba ¡készül.

— Harminc évvel ezelőtt, 
1948-ban kerültem ide — 
mondja. — Az állomáson az
óta mindenki kicserélődött» 
Sokan nyugállományba men
tek vagy máshová helyezték 
őket, s  helyettük fiatalok jöt
tek. S megváltoztak közben a 
munkakörülmények is. Most 
négyes túrban dolgozunk, nem 
úgy, mint két-három évtized
del ezelőtt, amikor 24/24-es 
volt a  forduló. Ma tehát idős 
fejjel is könnyebb a szolgálat, 
mint fiatalabb koromban 
vo lt. . .

A négy tú r egyben négy szo
cialista brigádot is jelent. Az 
egyiknek Bocsa Miklós, a  má
siknak Varga István, a harma
diknak Bognár József a  veze
tője, a  negyediket pedig Ko
csis Mihály vezeti. A felsoro
lás természetesen nem a  he
lyezési sorrend szerint tör
tént, vagyis nem utolsó a  Ko
csis Mihály által vezetett kö
zösség.

— Igyekszünk mindannyian 
elvégezni a reánk háruló vagy 
éppen önként vállalt feladato
kat — jegyzi meg az idős vas
utas. — A vonalon a mi állo
másunk a legforgalmasabb, a 
középállomások közül, s a  ten
nivalók meghatározásában 
mindig teljes az egyetértés a 
brigádok, valamint Katanics 
Dezső állomásfőnök, Szabó 
Sándor szb-titkár, Sziki Fe
renc szakszervezeti főbizal
mi, illetve a mi bizalmink, 
Szőke Lajos között. Naponta 
egyébként 25—30 vonatunk

van, s  a  havi kocsiforgalmunk 
nem ritkán 600—700 körül mo
zog. Szükség esetén a rakodá
sokból is részt, vállalunk, vagy 
egyéb társadalmi munkát vég
zünk ....

Kocsis Mihály szakmai ta 
pasztalata, tudása, egyénisége 
meghatározó volt mindig. Sze
repet játszott ebben életútja is.

— ‘ Édesapám, nagybátyám, 
unokabátyám szintén a vasút
nál szolgált, mint ahogy vas
utas lett a két fiam is — je
lenti ki jogos büszkeséggel. A 
hivatás szeretete tehát apáról 
fiúra szállt, a  nehézségek vál
lalásával együtt. Kocsis Mi
hály a  polgári iskola elvégzése 
után Kétegyházán lett pálya
munkás, majd a  katonaságtól 
visszatérve — 1940-ben — Bé
késcsabán folytatta, amit ko

rábban abbahagyott Körösla- 
dányban gyakornokoskodott, 
onnan Okányba, később Csé- 
pára helyezték, majd a  felsza
badulás után Körösladányban 
és Orosházán teljesített szol
gálatot, míg végül — részben 
házassága folytán — Tisza- 
föld/várra került

— Itt lakom az állomáson, 
szolgálati lakásban — mondja. 
— Van ezenkívül egy kis gyü
mölcsösöm, ahol nemcsak gyü
mölcsfák vannak, hanem a 
szőlő is megterem. A  fiaim és 
az unokáim által nyújtott örö
mök teszik teljessé számomra 
a hivatás szeretetéből eredő 
emberi boldogságot, a szolgálat 
utolsó esztendejében...

S reméljük, hogy még az
után is — nagyon sokáig.

Kesztyűs Ferenc

Kocsis Mihály forgalmi szolgálattevő rendelkezik
(Kesztyűs Ferenc felvétele)
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Alapkövetelmény 
a% emberismeret

P ortrévázlat egy szem élyzeti vezetőről

A budapesti igazgatóság 
407-es szobájában dolgozik 
Márton András tanácsos, a 
személyzeti és oktatási osz
tály vezetője. Életéről, 
munkájáról beszélgettünk.

— Vasutas családból szár
mazom — mondja. — Édes
apám pályamunkád volt, 
majd vonatkezelő lett. A  
testvére szintén a vasútnál 
szolgált. Gyermekkorom
ban tanári pályára készül
tem, de végül mégis a vas
utat választottam. 1956-ban 
szereztem érettségi bizo
nyítványt a  balassagyarma
ti Balassi Bálint Gimná
ziumban. Utána felvettek 
forgalmi gyakornoknak 
Nógrádszakál állomásra. 
Egy évvel később már for
galmi szolgálattevőként irá
nyítottam Ipolytarnóc állo
más munkáját. Életem 
egyik legemlékezetesebb 
szakasza volt ez. Azt hi
szem, akkor szerettem meg 
igazán a  vasutat.

A sorkatonai szolgálat le
töltése után felvették a 
tisztképző nappali tagoza
tára. A sikeres vizsgát kö
vetően Balassagyarmat ál
lomásra került tartalékos
nak. Hamarosan az állomás 
KlSZ-titkára,, majd szak• 
szervezeti bizottságánál* 
titkára lett. Közben a mar
xista—leninista egyetemen 
képezte magái 1966-ban 
kinevezték állomásfőnök
nek. Társadalmi aktivitását 
bizonyítja, hogy három év
vel később már munkás- 
mozgalmat tanít a  marxista 
középiskolában. Abban az 
évben . megválasztották a 
városi tanács végrehajtó bi
zottságának tagjává is. 
Közben elvégezte a  marxis
ta egyetem szakosítóját és a 
tisztképzőn az állomásfőnö-

ká tanfolyam levelező tago
zatát.

— Állomásfőnöki mun
kám során vezettük be elő
ször az úgynevezett „dina
mikus munkáltatási ren
det” az állomás és a vonal- 
főnökség több szolgálati he
lyén. Ennek célja a munka
idő jobb kihasználása és a 
munkaerővel váló gazdál
kodás hatékonyságának a 
növelése volt.

Márton Andrást 1973-ban 
a budapesti igazgatóság III. 
osztályára helyezték, s  a 
hegyeshalmi fővonal for
galmi vonalbiztosa le t t  Két 
évvel később pedig a  sze
mélyzeti és oktatási osztály 
vezetőjévé nevezték ki. 
1974-től tagja az igazgató
ság pártbizottságának. Hét
szeres kiváló dolgozó. Tu
lajdonosa a  Kiváló határ
őr, a  Közbiztonsági Érdem
érem ezüst fokozatának, va
lamint a  Honvédelmi Ér
deméremnek. Tavaly a  köz
lekedés- és postaügyi mi
niszter Kiváló vasutas ki
tüntetésben részesítette.

—’ Beosztásomban egyik 
legfontosabb feladatomnak 
tekintem a tervszerű káder
képzést — mondja. — Ez 
nemcsak az utánpótlásnál 
figyelembe vett káderekre 
vonatkozik, hanem a veze
tő beosztásban levőkre is, 
nekik is képezniük kell ma
gukat. Ennek szervezése, 
irányítása is a  mi felada
tunk. A személyzeti munka 
nélkülözhetetlen része a ve
zetésre alkalmas, tehetséges 
fiatalok és nők „felfedezé
se”, tervszerű képzése is. 
Amikor forgalmi szolgálat- 
tevő voltam, a  legnagyobb 
sikerélményt az jelentette, 
ha egy-egy bonyolult for
galma helyzetben, vágány
zár esetén sem kellett a  vo
natokat a jelzők előtt fel
tartóztatni, menetrendsze
rűen közlekedhettek. Most 
a legnagyobb örömet az je
lenti számomra, ha egy-egy 
fiatal vezető pár év alatt 
bizonyítja rátermettségét, 
emberségét.

A személyzeti munka 
egyik alapkövetelménye a 
jó emberismeret és a dolgo
zók képességeinek reális 
megítélése. Márton András 
— a  vasúti szakismereteken 
kívül — ezekkel a  tulaj
donságokkal is rendelkezik.

Ketykó István

Köszönet a támogatásért

Egy főnök visszatekint
Huszonkilenc esztendős állomásfőnöki ténykedés után — 

június 12-én — nyugdíjba vonultam. Ügy érzem, a legelemibb 
kötelességeim közé tartozik, hogy megköszönjem a szakszer
vezetnek, ezen belül a Magyar Vasutas szerkesztőségének azt 
a sok-sok segítséget, támogatást, amit állomásfőnöki munkám
hoz nyújtották.

Gyakran tapasztaltam, hogy a lapban mer jelent cikkek 
mozgósító erőként hatottak, s különösen jó irányba befolyásol
ták állomásunk, Kiskunfélegyháza szocialista brigádjainak 
munkáját, magatartását, azon túl, hogy jómagam és közvetlen 
munkatársaim is sokszor erőt merítettünk a Magyar Vasutas 
tájékoztató vagy éppen elismerő, esetleg bíráló cikkeiből.

Mindennek szerepe volt abban, hogy állomásunk az utóbbi 
tizenegy év alatt nyolc alkalommal kapott kitüntetést a MÁV 
Vezérigazgatóságtól és a Vasutasok Szakszervezete Központi 
Vezetőségétől, aminek alapján büszkén viselhettük az Élüzem, 
illetve a Kiváló főnökség címet. Kissé talán furcsán hangzik 
egyéni vallomást fűzni e tényékhez, de igaz, hogy az ilymó- 
don elért sikerek hozzájárultak ahhoz, hogy négy gyermekem 
közül három követte a családi hagyományt (édesapám is vas
utas volt, pályaőrként ment nyugdíjba): így a MAV-nál vál
lalták munkát.

Mégegyszer köszönöm a támogatást, s hasonló sikert, sok 
őrömet, boldogságot kívánok a szerkesztőségnek:

Miklós László 
ny. MÁV-főtanácsos

A szerk. megjegyzése: A jókívánságok viszonzásával tesz- 
szűk hozzá a levélhez, hogy köszönni valónk inkább nekünk 
van, hiszen Kiskunfélegyháza volt állomásfőnöke gyakran tu
dósításaival, leveleivel segítette lapunk és a vasutas-szakszer
vezet munkáját. A jövőben is szeretettel várjuk sorait

i
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TÚL A 60. ÉLETÉVEN

M i okozza az Öregedést?
N A P IR E N D E N

A  szakszolgálat oktatási reformjai
Debrecenben rendezték meg a IV . országos pályafenntartási konferenciátA legutóbbi népszámlálás

kor Magyarország összlakossá
gának 17,6 százaléka 60 éven 
felüli volt. Hazánkban a szá
zadforduló idején a férfiak át
lagosan 25, a  nők 27 évet éltek. 
Ot évtized leforgása alatt az 
átlagos életkor közel kétszere
sére emelkedett, vagyis már 
48, illetve 52 év volt. További 
tíz év elteltével 60, illetve 64 
év lett, majd 1970-re 63 és 68 
évre emelkedett. Ezzel megkö
zelítettük a gazdaságilag leg
fejlettebb országok átlagát

Lakásokat is  
ezért építünk

Ebben a folyamatban rend
kívül fontos szerepe volt • az 
egészségügynek, illetve a ter
mészettudományok és az or
vostudomány fejlődésének, az 
egyre újabb és újabb gyógy
szerek, gyógymódok bevezeté
sének, s mindenekelőtt az egy- 
re nagyobb mérvű anya- és 
csecsemővédelemnek.

Az ' orvostudomány legna- j 
gyobb erőfeszítései sem jártak j 
volna eredménnyel, ha az em
berek életét a rosszultáplált- j 
ság, a  nyomor és azok követ
kezményei rövidítették volna i 
meg. Mit é rt volna például a 
csukamájolaj önmagában a : 
napfény nélküli pincelakások
ban? A közegészségügy fára- ! 
dozásait nem koronázta volna ; 
siker, ha nem társul az egyéni j 
higiénia terjedésével, a  dolgo- j 
zók munkafeltételeinek és élet- 
körülményeinek javulásával.! 
Levonhatjuk tehát azt a  kö- i 
vetkeztetést, hogy az átlagos \ 
élettartam megnyúlása az egy- j 

hatékonyabb egészségügyi 
tevékenységnek és az emel
kedő életszínvonalnak köszön- | 
he tő.

Nem lehet egyetérteni azzal 
ez elterjedt nézettel, hogy az 
öregség többé-kevésbé azonos 
á  betegséggel. Ez ugyanis tel
jesen téves, minden tudomá
nyos alapot nélkülöző szemlé
le t  Az öregség nem betegség, 
temem élettani.folyamat* * tér-; 
mészetes állapot 1

Élettani halál 
—  n in cs!

Mindössze néhány évtizede, 
hogy megszületett egy új tudo
mányágba gerontológia, amely 
az emberi szervezet öregedésé
vel foglalkozik. Az orvosok, a 
gerontológusok az élettani fo
lyamatok tanulmányozása, va
lamint az idős emberek test
szöveteinek vizsgálata alapján 
megállapították: végelgyengü
lés, ez a  korábban oly gyak
ran említett halálozási ok nem 
létezik. Élettani halál nincs, a 
halál oka mindig valamilyen 
be;tegség, s nem önmagában az 
öregedés.

Hogy mi indítja el az örege
dést? A századforduló kutatói 
az időskori életfolyamatoknak 
a korábbitól való eltéréseit az 
emberi szervezetben élő bakté
riumcsoportok összetételének ■ 
megváltozásával magyarázták. I 
Különösen a táplálkozási szo
kásokra és a táplálék összeté
telének jelentőségére hívták 
fel á  figyelmet azzal, hogy a 
szervezetet a könnyen emészt
hető, a fehérjében dús ételek 
kevésbé terhelik.

Mások, nem kevesen, az 
öregség kialakulásában a  szív 
állapotát tekintik elsődleges
nek, úgyszintén az érrendszer
nek, az erek falának elválto
zásait is az idős kor tünetei 
közé sorolják. Az is bizonyos, 
hogy az életkor előrehaladtá
val az anyagcsere-folyamatok 
is lassúinak, s egyesek éppen 
ebben, a felépítés-lebontás 
egyensúlyának zavarában lát
ják az öregség okát.

Egy időben a belső elválasz
t á s t  mirigyek lassú sorvadá
sát, működésének csökkenését 
is az öregedés okának tekintet
ték. A fiatal állatok ilyen miri
gyeinek az emberbe való átül
tetése azonban csak átmeneti 
eredményt hozott. Eddig még 
senkit sem sikerült megfiatalí
tani. Egyes kutatók pedig az 
öregedésben főként az ideg- 
rendszer állapotának változá
sát, romlását látják. Az ugyan
is bizonyított, hogy az életkor 
előrehaladtával a  központi 
idegrendszer sejtjeinek száma 
csökken. v 

A szervezet öregedésének 
alapját a sejtekben kell keres
nünk — vallják sokan nap

jainkban is. így például válto
zik a kötőszöveti rostok felépí
tése, a  zsírszövet megfogyatko
zik, a  csontállomány ritkul, a 
szövetek víztartalma csökken. 
Mindezek következménye, hogy 
a szervezet alkalmazkodó ké
pessége fokozatosan csökken. 
Az öregedésnek ez a legfőbb 
jellemzője. Megnyilvánul ez 
például abban, hogy az idős 
ember könnyebben betegszik 
meg, másrészt abban is, hogy 
a társadalomban és a család
ban egyre kevésbé képes az 
adott körülményekhez alkal
mazkodni.

NaptárI
é s  biológiai kor

Az öregedés tehát az élettel 
járó, elkerülhetetlen állomás. 
A tudomány ugyan megpró
bálja a bekövetkezés idejét el
tolni, időtartamát meghosszab
bítani, de azt se felejtsük el, 
hogy az embernek nemcsak

Jói •k végzett szakszervezeti 
munkájáéit oklevéllel tüntet
ték ki Varga Józsefnét, az 
U-tasellátó Vállalat szombat- 
helyi területi igazgatóságának 
munkaügyi előadóját. Az elis
merés elsősorban annak szól, 
hogy Vargáné — aki 1973 óta 
egyedül neveli gyermekét — 
jól kézben tartja az ötszáz fő
vel üzemelő terület munka
ügyi gondját, s  közben lelki- 
ismeretesen törődik a szak- 
szervezeti tagok problémáival.  
A szakszervezeti bizottságnál 
kettős tisztséget visel: tt-elnök 
és a segélyezési bizottság tag
ja.

Emberileg is méltó a  kitün
tetésre és a  bizalomra. Varga 
József né 1965-ben érettségizett, 
majd nem sokkal később ke
rült az Utasellátó akkor még 
kirendel tségként működő te
rületi központjába munka
ügyi nyilvántartónak. Aztán a

életkor  szerinti, azaz naptári 
kora, hanem biológiai kora is 
van. Más szóval: testi, szellemi 
frisseségük miatt sokan fia- 
talabbnak látszanak koruknál. 
Bizonyság erre az a sok-sok 
művész is, akikről feljegyez
ték, hogy legnagyszerűbb alko
tásaikat idős korban készítet
ték.

S  szép számmal vannak ma 
is olyanok, akik öregkoruk el
lenére naponta kilométereket 
gyalogolnak, vagy úsznak. Tö
rekedni is kell arra, hogy a 
nyugdíjas kor ne a passzivitás, 
a betegségtől való félelem idő
szaka legyen, hanem  — a csök
kent alkalmazkodó képesség
nek megfelelő kímélő életmód 
mellett — a rendszeres test
mozgással, ugyanakkor a szel
lemi kiegyensúlyozottsággal is 
járó éveké, évtizedeké. S akkor 
az életnek ez a szakasza is cé
lokkal teli, munkás-, tevékeny 
élet lehet.

Dr. Bogdány Barna
( Folytatjuk.)

helyi varótóRíwnásön ,-- mert 
a léfözámhélyzet így kívánta 
—  vállalati érdekből pavilon- 
kezelőként dolgozott két évig. 
Utána visszakerült eredeti be
osztásába, majd elvégezte a 
középfokú munkaügyi tanfo
lyamat, 1976-ban pedig — 
már munkaügyi előadóiként — 
a MÁV Tisztképző levelező 
hallgatója lett. Az idén a 
MÁV felsőfokú munkaügyi 
tanfolyamán tette le a vizs
gáit sikeresen.

—  A magasabb szintű tu
dást mind a bérszabályozás 
rendszere, mind az emberrel, 
az emberekkel történő foglal
kozás megköveteli — vallja a 
tanulásról. S hogy a tanulta
kat kellően érvényesíti, fel is 
használja mindennapi munká
jában, azt legjobban a hozzá 
fordulók számának növeke
dése mutatja.

Példája követésre méltó.
Sz. Jakab István

A Közlekedéstudományi Egye
sület Vasútépítési és Pálya
fenntartási Szakosztálya, vala
mint debreceni területi szer
vezete közös rendezésében má
jus 25—26-án Debrecenben
tartották meg a IV. ■'országos 
pályafenntartási konferenciát 
és mérnök-technikus találko
zót. A konferencián a MÁV 
építési és pályafenntartási 
szakszolgálat, a Budapesti Mű
szaki Egyetem, a Győri Köz
lekedési és Távközlési Műsza
ki Főiskola, a  VTKI, MÁVTI 
és több közlekedésépítési vál
lalat szakembere vett részt.

Valamennyi eddig megren
dezett konferencia egy-egy idő
szerű pályafenntartási témát 
tárgyalt. A IV. konferencia 
központi témája a  szakszolgá
lat oktatási reformjának meg
vitatása volt.

Dr. Telek János, az  építési 
és pályafenntartási szakosz
tály vezetője „A vasútépítési 
és pályafenntartási szolgálat 
fejlesztésének időszerű kérdé
sei” című bevezető előadásá
ban ismertette a  szakszolgá
latnál az elmúlt három évben 
végbement fejlődést és a  vár
ható korszerűsítést.

Dr. Kecskés Sándor egyete
mi docens a tudománypolitika 
és termelés kapcsolatáról, a 
tudomány termelőerővé válá
sáról beszélt.

Dr. Kerkápoly Endre, a Bu
dapesti Műszaki Egyetem tan
székvezető tanára, „A műsza
ki egyetemi oktatás kérdései” 
című előadásában a  Műszaki 
Egyetem Közlekedésépítési Ka
rán folyó oktatási munka leg
fontosabb vonásaival foglalko
zott, kiemelve az általános 
mérnöki elméleti tudás meg
teremtésének fontosságát.

Dr. Stadler Tamás, a  Győri. 
Közlekedési és Távközlési Mű
szaki Főiskola tanára „A fő
iskolai oktatás helyzete és fel
adatai a vasúti üzemmérnök- 
képzésben** című előadásában 
: isirúertétte & ’ főiskolai ~ üzém- 
mémökképzés' csaknem tíz
éves múltját, a  végzett hall
gatók beilleszkedését a mun
kahelyeken, elsősorban a MÁV, 
továbbá a közlekedésépítés 
területén.

Dr. Horváth Ferenc, a Vas
úti Főosztály osztályvezetője 
„Á MÁV pályafenntartási 
szakemberképzés és tovább
képzés korszerűsítésének alap
elvei” címmel tartott előadást. 
Az előadás összefoglalta a vas
úti pályafenntartási szakem
berképzés jelenlegi helyzetét 
és a megoldásra váró kérdése
ket.

Dr. Horváth Attila, az 
MSZMP KB munkatársa elő
adásában a közoktatás helyze
tét, a fejlesztés időszerű kér
déseit, alapelveit és a  beve
zetésre kerülő tantervi módo
sításokat tárgyalta.

A felikért hozzászólók közül 
dr. Kun Dezső a MÁV mű

szaki tisztképzés és technikus- 
képzés problémáiról, dr. Nagy 
József a Vasúti Tudományos 
Kutató Intézetben folyó ku
tatómunkáról, dr. Ritoók Pál 
a felsőfokú oktatás hiányairól, 
Képe Károly  a szakközépisko
lák oktatási gondjairól, Keller 
Pál a gépész szakká dér képzés 
fontosságáról, Erdőhegyi
György a magasabb szintű kép
zés és továbbképzés jelentő
ségéről beszélt 

A konferencián elhangzotta
kat dr. Telek János foglalta 
össze. Megállapította azokat a 
szakszolgálati teendőket ame
lyek végrehajtására szükség

A Közlekedéstudományi 
Egyesület szentesi csoportjá
ban élénk élet folyik. Vas
utasok, tévések, az AFIT és a 
tanács dolgozói, műszaki és 
gazdasági beosztásúak, szocia
lista brigádtagok felismerték, 
hogy a a KTE keretében mi
lyen lehetőségei vannak a 
szakmai továbbképzésnek és 
az új ismeretek megszerzésé
nek.

A KTE szentesi tagjai má
jusban Diósgyőrben, a Lenin 
Kohászati Művekben voltak 
üzemlátogatáson. A z  üzem 
történetét és a  haladó hagyo
mányokat nagy tisztelettel őr
zik a gyár múzeumában. Egy 
vasúti sín mintadarabján az 
1875. évjárat olvasható.

A finom acélmű a gyár egyik 
büszkesége. A készárutermelés 
számadataként az elmúlt év
ben már a bűvös egymillió 
tonnát jegyezték feí?1 .Összeha
sonlításul érdemes megemlí
teni, hogy 1941-ben a háborús 
csúcstermelés idején az egy
évi termelés mindössze 51 
ezer tonna volt. A hatalmas 
csarnokban szinte elvész ak is- 
létszámú munkás, akik közül

van a javaslatok megvalósítá
sa érdekében.

A konferencia első napjár 
nak befejezéseképpen rendez
ték meg az előző években máj 
hagyományossá vált mérnök
technikus találkozót Másodii 
napján pedig a MÁV Debre
ceni Építési Főnökség apafai 
gépállomásán kisgépbemutaU 
volt, ahol a résztvevők üze
melés köziben láthatták mind
azokat a korszerű külföldi é  
hazai gyártású kisgépeket 
amelyeket a  MÁV a közel
múltban beszerzett illetve I 
jövőben akar megvásárolni,

többségben vannak a karban
tartók, a kisegítők és takarí
tók. A sokat tudó gépek azon
ban mégis csak gépek. Üzej 
mertetésüket magas képzettség 
gű művezetők és gépkezelői 
programozzák és irányítják; 
Itt valóban minden gomb\ 
nyomásra megy.

A Lenin Kohászati Művei 
nevét méltán jegyzik a világi 
bán. Kiváló minőségű terme 
keik külföldön is versenyké
pesek. Innen kerülnek ki töb 
bek között a jó minőségű vas 
úti sínek, a vasúti kocsik ke 
rekei és a dízelmotorok nd j 
alkatrészét

Az üzem történetében le 
pozgatva büszkék a gyár dől 
gozói arra, hogy a régi Erzsi 
bet-híd vaszerkezete is ebbé 
a gyárban készült Az új Er 
zsébet-híd a régi híd saruján 
támaszkodik, amelyen a: 
1899-£S. évszárn _ emlékeztet j  
regi munkasíkerekre.

A szentesi vasutasok aj 
üzemlátogatáson új ismeréj 
tekikel gazdagodtak, megismeri 
ték azt a gyárat, amely a va® 
utat is kiszolgálja megbízhat 
tó, jó minőségű termékeivel

(Fogas)

Tehervonatba ütközött Június 19-én Vecsés állomáson egy üres személykocsikat továbbí
tó vasúti szerelvény. A bejárati Jelző szabad Jelzése mellett a harmadik vágányra beha
ladó 509A számú vonat 50 km/óra sebességgel ütközött a 44 375 számú vonatnak. Az üt
közés következtében a tehervonat utolsó kocsija összetört, rakománya — köztük egy 
munkagép — a négyes számú vágány űrszelvényébe borult. A munkagép megrongálta a 
Budapestről Nyíregyházára haladó 1710-es számú gyorsvonat hat kocsiját. A baleset kö
vetkeztében két utas és az 509A számú vonat mozdonyvezetője könnyebb sérülést szen
vedett. Az anyagi kár Jelentős. Képünkön a mozdony és a tehervonat utolsó kocsija lát
ható az ütközés után (Óvári Árpád felvétele)

Vigyázzunk rájuk!
A nyári vakáció még javában tart. A gyermekek tö

megesen veszik igénybe közútjainkat, mint gyalogosok, 
utasok, kerékpárosok. A főváros telített útjain az egész
napos csúcsforgalom fokozza a balesetveszélyt. Ha ki
emeljük még a. gyermekek Önfeledt játékkedvét, és azt 
á  tényt, hogy még az utcán is csak a játékra összpontosí
tanak, akkor megállapíthatjuk, hogy sokszorosan növek
szik a balesetveszély. Nem törődnek, mert nem láthatják 
és nem is látják a reájuk leselkedő veszélyt. A gyerme- 

- kekkel szemben megkülönböztetett figyelmet, türelmet 
kell tanúsítani. Segítsük őket a közlekedésbenI

Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai bizonyítják, 
hogy a nagy nyári vakáció ideje alatt a gyermekbalese
tek ugrásszerűen — de nem törvényszerűen — növeked
tek. Elszomorító a halálos, a súlyos, á  könnyű személy
sérüléssel járó gyermekbaleset.

A baleseti statisztika grafikonja szerint a gyalogo
san közlekedő gyermekeket sújtják leginkább a közleke
dési balesetek. Ismerjük meg azokat az előidéző okokat^ 
amelyek következtében nap mint nap gyermektragédiák 
következnek be a közutakon.

Sok esetben nehéz, kritikus pillanatokat idéztek elő, 
amikor körültekintés nélkül, váratlanul léptek le az út
testre, kilátást akadályozó tárgy, álló jármű előtt 
vagy mögött bukkantak fel. Legtöbbször ilyenkor a  leg
jobb járművezető sem tudott mást tenni, mint fékezni, 
manőverezni, megkísérelni a  baleset kivédését. De en
nek ellenére sajnos bekövetkezik a tragédia. Szomorú 
tapasztalat, hogy egyes felelőtlen gépjárművezetők a ki
jelölt gyalogátkelőhelyeken nem biztosítanak elsőbbsé
get a gyalogos gyermekeknek, nem lassítanak, nem tesz
nek meg mindent a baleset elkerülése érdekében, és a 
szabályosan haladó gyermeket elgázolják.

A kerékpározó gyermekek is sok balesetet okoznak, 
amikor jelzőtáblával védett útvonalakra figyelmetlenül 
hajtanak rá, nem adják meg az ott haladó járműveknek 
az elsőbbséget, azokkal összeütköznek, ilyenkor halálos, 
súlyos vagy szerencsés esetben könnyű sérülés a követ
kezmény.

Az elmúlt évben bekövetkezett' 554 gyermekbaleset 
több mint felét, 294-et a gyermekek okozták, többségé
ben mint gyalogosan közlekedők és kisebb részben mint 
kerékpárosok.

Felnőttek! Vigyázzunk a közlekedő gyermekekre, 
mert az ez évi szünidő megkezdése óta is tovább nő a 
gyermekbalesetek száma. 1978. június 5-e és 8-a között 
csupán a főváros közútjain bekövetkezett balesetekből 
29-nek 34 gyermekáldozata van, közülük I meghalt, 7 
súlyosan, 26 pedig könnyen megsérült.

Kitüntetetf tt-elnök

Varga Józs>efné munka közben

A KTE SZERVEZESEBEN

Üzemlátogatás Diósgyőrben
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„Magyarországi látogatásunk utat nyit 
a két szakszervezet együttműködéséhez'

Vezető szintű olasz vasutas-szakszervezeti delegáció 
tanulmányútja hazánkban

Az olasz delegáció tagjai és a tolmács
(Skoda László felvétele)

Június 19. és 23. között, Mez- utas-szakszervezet legfonto- közötti egyensúly helyreállítá-
inotte Sergio főtitkár vezeté- sabb feladatai, a  főtitkár a kő
ivel, az olasz vasutas-szak. vetkezőket mondotta:
»rvezet háromtagú vezető- — Olaszországban ma elsőd-  
¡intű delegációja tartózkodott leges tennivaló a demokrácia 
izánkban. A delegáció tagja védelme. Ez szerves részét ké
ri t Aronne Brúnó, a központi pezi az összes baloldali szak- 
izetőség titkára és Bianco - szervezet és a haladó szerveze- 
ervasio, a szakszervezet dél- tek munkájának. A terroriz.

sát tartjuk létfontosságú fel
adatnak.

Vannak speciális feladataink 
is. Szakszervezetünknek nem 
kis problémát okoz a bérezés 
egyensúlyának megteremtése.  
Egy-két éve készült statisztika 
szerint a vasutasok a legrosz- 

asz területi titkára, a közpon- mus megfékezése egységre szó- szabbul fizetett szállítási dol-
vezetőség tagja.
A látogatás a magyar és az 
asz vasutas-szakszervezet 
>zötti kapcsolat elmélyítését, 
; együttműködés javítását 
olgál ta. Természetesen a
■©gramban lehetőség nyílt ár
ia» hogy a-delegáció a fővá- 

s és az ország néhány neve- 
tességével is megismerked- 
n .  Miskolcon például talál- 
íztak az igazgatóság, a terü-

lítja az olasz népét. A Moro- gőzök közé tartoznak Olaszor
gyilkosság a vasutasokat is fel -  szágban. Ez jogos elégedetlen
háborította. Tiltakozásul csat- séget vált ki. Most azon fárado- 
lakoztak az országosan kibon- zunk, hogy létrehozzuk a vas- 
takozó sztrájkmozgalomhoz. utas és a különböző szállítási 

— A köztársasági elnök le- szakszervezetek föderációját 
mondása is kedvezőtlenül érin- . Erre azért van szükség, hogy

egységes , szállítási politikát 
folytassunk és egységes bére- 
zést alkalmazzunk a közleke
dés minden ágazatában. Ezt 
csak az erők összefogásával le-

NAPIRENDEN:

határálh m ások m unkaversenye
Lvovban tanácskoztak a szocialista országok 

vasutas-szakszervezeteinek vezetői

tett bennünket — folytatta. —
Sajnos ebből is a reakció húz 
hasznot Hogy mi a bajok leg
főbb oka? Egyrészt az a gaz-\ 
dasági egyenlőtlenség,  ami

ti bizottság és az SZMT ve- Észak- és Dél-Olaszország kö- hét elérni, 
tőjével. Parádfürdőn az Első zött fennáll,  másrészt a nagy A delegáció magyarországi 
ztosító és Segélyegylet üdü- fokú munkanélküliség. Szak- tartózkodásának értékelése, a 
|ét, Balatonfüreden, a MÁV szervezetünk célkitűzései kö- tapasztalatok megbeszélése 
ívszanatóriumot, Balatonke.  zött is fontos helyet foglal el után Koszorús Ferenc főtitkár 
•hén, a vasutas-szakszervezet a munkanélküliség és a gazda- sok sikert kívánt az olasz vas- 
ermeküdülőjét tekintették sági egyenlőtlenség megszűnte- utas-szakszervezet vezetőinek 
eg. tése. Természetesen megvan- munkájukhoz, a vasutasok ér-

A két szakszervezet veze- nak a sajátos tennivalóink is  dekében vívandó harcaikhoz, 
je a program befejeztével Ezek közül a vasút és a közút V. F.
tékelte a látogatás tapaszta
tait. Mezzanotte Sergio főtit- 
ir úgy nyilatkozott, hogy ma- 
arországi látogatásuk, amely 
igyon eredményes volt, min
in bizonnyal megnyitja majd 
utat a kapcsolatok kiszélesí- 

séhez.
—  Nekünk, akik kapitalista 
szágban élünk és dolgozunkJ  
iiks égünk van arra, hogy] 
tgismerjük más országok, 
ztük a szocialista országok 
ttét és testvérszervezeteink 
iinkáját — mondotta a főtit- 
r. t  Ez a rövid idő, amit 
igyarországon töltöttünk 
bb volt annál, mint amikor 
ísok elbeszéléséből ismer 
zg valamit az ember. El-\ 
indhatom, hogy nagyon ked- 
ző benyomásokat szereztünk, 
rmerre mentünk, gondosan 
Iveit földeket, nagyon szép 
iákat láttunk. Engem személy 
irint az a melegség, megelé-  
iettség is megragadott, amit 
emberek arca tükröz.
— Kellemes meglepetésben 
bt részünk Balatonfüreden 
Kenésén — folytatta a dele- 
ció vezetője. — A MÁV 
ívszanatórium olyan, mint 
y szép üdülő. A színes falak, 
hangulatos társalgók és a 
ipen berendezett szobák 
nden bizonnyal jó hatással 
nnak a betegek gyógyulásá
vá kenesei gyereküdülő pe-

1 valóságos paradicsom. Eb- 
1 is látszik, hogy magyar 
rátáink nagy gondot fordí- 
íak a szociális ellátásra. Eb- 
n közös vonást látok a mi 
■ekvéseinkkel. Szakszerve
tünk is következetesen har- 
l azért, hogy az olasz vas
asok minél színvonalasabb 
aciális ellátásban részes ül je- 
k.
Arra a kérdésre, hogy nap
inkban, melyek az olasz vas-

Június 13-tól 16-ig tanács
koztak Lvovban a szocialista 
országok vasutas-szakszerve
zeteinek vezetői. A magyar 
vasutas-szakszervezetet Koszo
rús Ferenc főtitkár és Szá- 
dóczky István, a közgazdasági 
osztály vezetője képviselte.

A tanácskozás napirendjén 
három téma szerepelt Beszá
moltak a szocialista országok 
közötti munkaverseny eredmé
nyeiről és meghatározták a 
szakszervezetek termelést se
gítő munkájának irányát 
Ezenkívül javaslatok hangzot
tak el a szocialista munkaver
seny továbbfejlesztésére és a 
határállomások munkájának 
javítására. Tájékoztatták a ta
nácskozás résztvevőit az V. 
Nemzetközi Vasutas Szakszer
vezeti Szeminárium rendezésé
ről és a nemzetközi szakmai 
szövetség budapesti elhelyezé
séről.

Az első napirendi ponttal 
kapcsolatban a szocialista or
szágok szakszervezeteinek ve
zetői kifejtették, hogy jó úton 
halad a határállomások szo
cialista munkaversenye. Ered
ményesen segítették a  szállí
tási teljesítmények növelését, 
és javították a határállomáso
kon dolgozók élet- és munka- 
körülményeit.

A tanácskozáson állásfogla
lás született, amelyben megfo
galmazták azt a törekvést, 
hogy a szakszervezeteknek —-

a vasúti nemzetközi fuvarozás
ban betöltött szerepük alapján 
—, kiemelten kell foglalkozni 
a  határállomások többoldalú 
munkaversenyével. Cél: a
munka hatékonyságának növe
lése, a gondok gyors orvoslása 
és az együttműködés szélesíté
se. A határállomásokon csök
kenteni kell a vonatok tartóz
kodási idejét és törekedni kell 
a menetrendszerűség javítá
sára.

Egy pályázat tanulságai

Példa nélkül áll a vasutasok aktivitása
Elmondhatjuk, hogy társa

dalmunk előrehaladásának 
már abban a szakaszában tar
tunk, amikor céljaink megva
lósításánál igen fontos fel
adatnak tekintjük az üzemi 
demokrácia szélesítését és tar
talmának fejlesztését E tö
rekvéseiket jól szolgálta a 
SZOT műszaki-gazdasági bi
zottságának „Közös erővel a 
munkások és műszakiak ered
ményes együttműködéséért** 
című pályázat kiírása is.

Beszélő számok
A pályázat a vasúton dolgo

zó termelésirányítók, műveze
tők, fiatal műszakiak, illetve 
szocialista brigádok, köztük a 
komplex brigádok figyelmét is 
felkeltette, s az utóbbi időben 
is csak ritkán tapasztalt akti
vitás tanúi lehettünk. Ezt tá
masztja alá néhány számadat, 
miszerint az ország területé
ről beérkezett 116 pályázat 
közül 52-t — tehát mintegy 
45 százalékot —- a vasút dol
gozói juttatták el a  zsűrizés
re kijelölt bizottság elé. Az 
52 pályaműből 16 érkezett a 
budapesti területi bizottságtól, 
4 Miskolcról, 8 Szegedről, 1 
Pécsről, i l —11 Debrecenből, 
illetve Szombathelyről, 1 pe
dig a Központi Hivatalok és 
Intézmények Szakszervezeti 
Tanácsától.

A  pályázatok szinte vala
mennyi szakszolgálatot felölel
ték, ezek között is kiemelve a 
vontatási, a járműjavítási, a 
biztosítóberendezési, a forgal
mi, a pályafenntartási és épí
tési, valamint a kereskedelmi 
szakszolgálatot. Dicséretes pá
lyamunkák érkeztek ezen kí
vül az üzemgazdasági és 
egyéb szakszolgálati területek
ről is. Ezen belül említést ér
demelnek a túlórák csökken
tésével, a korszerű érdekelt
ségi rendszerekkel, a munka- 
védelem kérdéseivel foglalko
zó pályázatok. Ezek után nem 
véletlen, hogy az 52 vasúti 
pályázatból 7 abszolút helye
zési eséllyel került a bíráló 
bizottság elé, míg végül is egy 
pályázat első helyezést, kettő 
pedig második helyezést ért 
el.

Díjazott pályamunkák
A pályázati felhívás szinte 

valamennyi feltételét kielégí
tette Elek László és Orosz Ta-  
más (MÁV Miskolci BFF) 
„Biztosítóberendezési energiaA 
szolgáltató rendszerek és azok 
egyenáramú fogyasztói táplá
lásának korszerűsítése” című 
pályázata. Munkájukban
olyan műszaki berendezés ter
vezés-kivitelezés, ellenőrzés 
folyamatra vonatkozó mód
szerre adnak megoldást, 
amelynek során felhasznál
ták a szocialista brigádmozgar 
lom, illetve a műszakiak, 
munkások közötti kapcsolat- 
tartás helyi tapasztalatait. A 
pályázók fő érdeme, hogy el
képzeléseiket a gyakorlatban 
is megvalósították.

A záhonyi „Delta" szocialis
ta brigád második helyezést 
ért el és követésre méltó pél
dáját adták a műszakiak és 
munkások jó együttműködésé
nek, mivel a tervezési felada
tokat saját maguk oldották 
meg. A brigád 1970-től számos 
újszerű rakodótechnikai esz
közt vezetett be, amelyek

hasznosságát az átrakási tel
jesítmények növekedése iga
zolja.

Hasonlóan második helye
zést ért el a  dunakeszi jármű
javító Csákó György és tár
sainak pályamunkája, amely
ben a vasúti személykocsik 
szalagszerű javítására dolgoz
tak ki új módszert. A feladat 
megoldásában részt vettek a 
közvetlen termeléssel foglal
kozó munkások és műszakiak. 
Az új munkafolyamat beve
zetésével csökkent az átfutási 
idő, javult a technológiád fe
gyelem, és lényegesen egysze
rűbbé vált a költségszámlá
zási munka is.

Az eredményeken túlme
nően a pályázatokból egyéb 
tapasztalatok is leszűrhetők. 
Bebizonyosodott például, hogy 
a vasút igen jelentős számú, 
jód felkészült fiatal szakem
berrel rendelkezik, s ez a tény 
káderfejlesztési szempontból 
sem elhanyagolható. Több ja
vaslat a helyezéstől függetle
nül újításként is beadható.

Nagyobb gondot 
a kollektív munkára

Szólni kell azonban néhány 
szót a kedvezőtlen tapasztala
tokról is. Ezek között említ
hetjük, hogy a forgalom szer
vezésére vonatkozóan viszony
lag kevés pályázat érkezett, $  
különösen szembetűnő a fizi
kai dolgozók véleményének,

együttműködési készségének 
hiánya. A pályázatok egy ré
sze egyéni munkát tükröz, 
ezeknek szakmai tartalma is 
van, de nem foglalta magába 
azokat a követelményeket, 
amelyeket a pályázat meghir
detett (kollektív munka). A 
feladatok e néhány gondolat
ból körvonalazhatók.

Műszaki értelmiségünk, 
’mérnökeink és termelésirányí
tóink a munka jó szervezésé
vel növelhetik a termelési 
kedvet, a végrehajtásban va
ló együttműködést pedig 
nagymértékben javítja a 
munkahelyi közérzet.

Továbbra is fontos arra tö
rekedni, hogy az üzemi de
mokrácia elveinek megfele
lően fordítsunk több gondot 
az adott munkahely, üzem 
termelési feladataira. Segítsük 
és támogassuk a munkások, 
műszakiak, fiatal szakembe
rek gyümölcsöző együttműkö
dését az élenjáró technika, a 
korszerű munkamódszerek, az 
újítások és a munkamegoldá
sok széles körű alkalmazásá
ban.

Minden pályázónak — to
vábbá mindazon társadalmi és 
állami vezetőnek, akik ebben 
segítséget nyújtottak — ezúton 
mondunk köszönetét.

Tóth János, 
a központi vezetőség 

műszaki-gazdasági 
bizottságának vezetője

A BARÁTSÁG JEGYEBEN

Szovjet vasutasok látogatása
Meghitt ünnepség színhelye 

volt június 12-én reggel 7 óra
kor a Keleti pályaudvar érke
zési csarnoka. Ekkor fogadták 
azt a barátságvonatot, amely- 
lyel (a Szakszervezetek Buda
pesti Tanácsának meghívására) 
356 tagú szovjet csoport ér
kezett hazánkba. A vendégek;

ramot szervezett a szovjet 
kollégáknak. Ellátogattak a  
budapesti igazgatóságra, ahol 
dr. Szabó Miklós, a területi bi
zottság titkára és Kiss Károly 
igazgató fogadta a vendége
ket, Ezután megtekintették a 

1 Keleti vontatási főnökséget. 
Ott Láposi János szb-titkár és

valamennyien szákszervezeti Bodor László, a főnökség veze
thetők  és aktivisták, akik a  tője kalauzolta a szovjet vas
szocialista munka versenyben utasokat.
kiemelkedő eredményt értek el. Viktor Zsukov, a moszkvai 

Egyhetes itt-tartózkodásuk v. I. Lenin vontatási főnökség 
során megismerkedtek főváro- vezetője elmondotta, hogy Hú
sunkkal és az ország nevezete- luk Skoda gyártmányú mozdo-
sebb vidékeivel. Sor került 
üzemlátogatásokra is, melye
ken lehetőség nyílt arra, hogy 
kicseréljék tapasztalataikat 
magyar kollégáikkal. A kül
döttségnek 11 vasutas tagja 
volt.

A budapesti területi bizott
ság június 14-én egynapos prog-

nyok is üzemelnék. A vasuta
sok 85 százaléka kommunista 
brigádban dolgozik. Van egy 
házi múzeumuk is, amelyben & 
műszaki érdekességek mellett 
forradalmi és hazafias tárgyú 
gyűjtemények találhatók.

(Sóra)

Veled vagyunk* Vietnam!
B a r á t s á g i  n a g y g y ű l é s  F e r e n c v á r o s b a n

„Éljen a magyar és a viet- István  igazgatóhelyettes és hogy Vietnam  — a gondok el- 
nami nép testvéri barátságai Gál György, a csomópont ledére — töretlenül fejlődik. 
Veled vagyunk Vietnami” pártbizottságának titkára. Az elmúlt három év alatt 800 
Ezek a  jelmondatok díszítet- Sebestyén Nándor né, az Or- ezer hektár földet tettek tér
ték június 22-én a ferencvá- szágos Béketanács főtitkára mővé, és az ipar 12—13 szá- 
rosi csomópont Péceli úti mű- méltatta a vietnami nép hazá- zalékkal termel többet éven- 
velődési házát. Itt rendezte ja felszabadításáért* és az or- te. A béke időszakában 102 
az Országos Béketanács és a szag egyesítéséért folytatott nagy beruházást adtak át. Kö- 
ferencvárosi csomópont a ma- több évtizedes hősies harcát, a zöttük ,voit a Hanoi és Ho Si 
gyár—vietnami barátsági szocialista Vietnam építésében Minh-város közötti „Egyesü- 
nagygyűlést, amelyem 400-an elért eredményeit, elemezte a lés” vasútvonal üzembe he-

Vietnam és Kambodzsa hatá- lyezése is. Vietnam nagyra érvettek részt.
Az elnökségben foglalt he

lyet Nguyen Phu Soai, a Viet
nami Szocialista Köztársaság 
budapesti nagykövete, dr. Sza

rán kialakult, a nemzetközi 
enyhülés ellen ható fejlemé
nyeket.

A nagygyűlésen felszólalt
bó Miklós, a budapesti terű- Nguyen Phu Soai nagykövet
leti bizottság titkára, Balassa is. Elmondotta többek között, nagygyűlés.

Tíztagú ifjúsági delegáció 
tapasztalatcseréje az NSZK-ban
Az NSZK vasutas-szakszer- el. Először a magyar küldött- 

vezetőnek meghívására a kö- ség utazására került sor. A 
zelmúltban tíztagú ifjúsági küldöttséget a müncheni és a 
delegáció utazott az NSZK-ba. nürnbergi területi bizottság» 
A delegáció tagjai mozdony- valamint a szakszervezet él
vezetők, forgalmi és pálya- nöksége fogadta Frankfurtban, 
fenntartási szakemberek, va- A fiatalok megtekintették töb- 
lamint az Utasellátó és a bek között a müncheni gyors- 
GYSEV fiataljai voltak. Va- vasút irányító központját, 
lamennyien szakszervezeti megismerkedtek a járműjavító 
tisztségviselők. szakmunkásképzésével, a  Ba-

A tapasztalatcserét a két or- jor-Alvókban  pedig tanulmá- 
szág vasutas-szakszervezetei- nyozták a szakszervezeti ifjú- 
nek vezetői tavaly határozták sági oktatási központok éle

tét, oktató-nevelő munkáját.
Nümbergben és Frankfurt

ban tapasztalatokat gyűjtötték 
a vontatási telep vasutasainak 
munkakörülményeiről is. Meg
ismerhették egy vasúti lakás* 
építő- és fenntartó szövetkezet 
munkáját is. A vendéglátók 
Kőniqsteinben bemutatták a 
szakszervezet oktatási centru
mát.

A gazdag programok lehető
vé tették a vasúti szakmun
kások, kereskedelmi és forgal
mi szakemberek képzésének 
tanulmányozását, a fiatalok 
szakszervezeti munkára való 
felkészítését és az ifjúsági ér- 
dekkéoviseleti rendszer mű
ködését A tapasztalatokat a 
vasutas-szakszervezet központi 
vezetőségének munkabizottsá
gai elemzik majd, és javasla
tot készítenek azok hasznosí
tására, a kapcsolatok tovább
fejlesztésére.

tékeli a testvéri szocialista 
országok, köztük a Magyar 
Népköztársaság segítségét, 
szolidaritását. Ennek egyik 
példája volt ez a barátsági

(Séra)



8 MAGYAR VASUTAS 1978. JÚLIUS L

Üzemi tekebajnokság

A szombathelyiek nyerték a kupát

'0  00 0 0
A JÁRMŰJAVÍTÓKBAN:

Tízezren készülnek
A Vasutasok Szakszervezete 

kulturális, agitációs, propa
ganda» és sportosztálya június 
23— 25-ig Kecskeméten rendez
te meg az üzemi tekebajnok -  
nokság országos döntőjét. A z  
elmúlt év őszétől több mint 
kilenc hónapon át versenyez
tek a csapatok a házi versenye
ken, a csomóponti és területi 
bajnokságokon, hogy a leg
jobbak végül a döntőben bizo
nyítsák: nem érdemtelenül ju
tottak el idáig.

A  Kecskeméti M ÁV Sport- 
egyesület  automata teke csarno
ka az alkalomhoz illően félké
szülten várta a csapatokat. Az 
első versenynapon került so ra  
csapatok küzdelmére. A jelen
levő szurkolók és szakemberek 
az esélyesnek vélt budapesti és 
szegedi csapatok küzdelmét fi
gyelte érdeklődéssel. Az idő 
múlásával azonban kiderült, 
hogy ezen a napon a szombat- 
helyi és pécsi gárda sokkal ki
egyensúlyozottabb teljesít
m ényt nyújt, m int ellenfeleik. 
Kettőjük küzdelméből végül is 
a  szombathelyi területi bizott
ság csapata 35 fával többet do
bott, és ezzel elnyerte az 1978. 
évi országos csapatbajnoki cí
met.

A csapatversenyek befejezé
se után izgalmas számítgatás 
kezdődött, kik vehetnek részt 
másnap az egyéni versenyék 
küzdelmében. A szombathe
lyiek csapatának eredményes
ségét igazolta, hogy valameny- 
nyi játékosa az egyéni verseny 
résztvevője lett.

A nagy izgalmak között le
zajló egyéni verseny is szín
vonalas küzdelmet hozott. 
Csak olyan eredményekkel le
hetett az első hat hely valame
lyikére bekerülni, amely az 
igazolt versenyzőknek is első
rangú teljesítmény lett volna.

Eredmények: csapatban első 
Szombathely  2382 fával, máso
dik Pécs 2347 fával, harmadik 
Budapest  2266 fával, negye
dik Szeged  2209 fával, ötödik a 
Központi Hivatalok és Intéz
mények Szakszervezeti Taná
csa 2090 fával, hatodik Debre
cen  1881 fával.

Egyéniben: 1. Kallár Mihály f  
Pécs 873, 2. Kántor Balázs, 
Budapest 824; 3. Simon Lajos, 
Pécs 824; 4. Smider György ,
Pécs 821; 5. Péter István , Bu
dapest 809; 6. Farkas Tibor, 
Szombathely 805 fával.

Székely György

DUN AKESZIEK KITÜNTETÉSE  

KIVÁLÓ MHSZ-MUNKÁÉRT
A dunakeszi járm űjavító lö

vész-, rádiós- és tartalékos 
klubjainak több mint száz tag
ja  van. Az üzemben m ár jó 
hagyományai vannak az 
MHSZ -munkának. Az 1950-es 
évek közepén a  Magyar Hon
védelmi Sportszövetség irányí
tásával megindult a  szervezeti 
élet. 1960-ban a dunakeszi lö
vészek m ár ifjúsági csapatbaj
nokságot nyertek. Társadalmi 
munkában korszerűsítették a 
tizenkét állásos lőterek

A  lövészklub 1965—66-ban 
aratta a legnagyobb sikert. 
Blaskó Tibor helyet kapott a 
magyar válogatott csapatban ,  
Lőrinc György pedig  —  aki 
szintén tagja volt a szervezet
nek — a honvédségnél gép
pisztolylövészetben hadsereg
bajnokságot nyert.  Később a  
kispuskás, 60 lövéses összetett 
versenyben magyar bajnoksá
got is nyert. Ezenkívül számos 
nemzetközi találkozón képvi. 
solte a  magyar színeket Jánosi 
Imre  és Demeter Ernő  irányí
tásával eredményesen tevé
kenykedett az MHSZ tartalé
kosklub is.

1967-ben • az MSZMP Köz
ponti Bizottsága határozatot 
hozott a  fiatalok honvédelmi 
felkészítésének korszerűsíté

sére és az MHSZ szervezeti 
életének javítására. Ezt köve
tően a  járm űjavítóban még 
pezsgőbbé vált a  szervezeti 
élet. A fiatalok tömegesen vet
tek részt a  honvédelmi verse
nyeken, vetélkedőkön, harci 
túrákon. Élénkült a rádiósklub 
tevékenysége is. Tagjai Vla- 
gyivosztoktól Floridáig, a világ 
számos amatőr rádiósával léte
sítettek kapcsolatot.

A járm űjavító MHSZ-szer
vezetének azonban nemcsak 
múltja;, hanem jövője is vari. 
A lövészek között például 
mind a felnőtt, mind az ifjú
sági korosztály megtalálható, s 
az összetett versenyeken gyak
ran szereznek első helyezést a 
dunakesziék. Néhány ismert 
név közülük: Szoták Andor, 
Vaszkó Éva és Varga Ferenc. 
Különösen jól szerepeltek a 
MÁV járm űjavítók országos 
szpartakiádján, s az idén is 
■felkészültek a  versenyekre.

A három évtizedes jubileum 
alkalmából az MHSZ helyi 
szervezetének a  Kiváló m un
káért  kitüntetés arany fokoza
tá t  adományozták, amelyet 
Bódi János  ezredes, az MHSZ 
országos parancsnokának he
lyettese adott át.

Orosz Károly

az idei spartakiádra
A debreceni járműjavító 

MHSZ-szervezetének és szak- 
szervezeti bizottságának kez
deményezésére 1973-tól min
den évben megrendezik a 
nyolc  járműjavító szociálista 
brigádjainak honvédelmi ver
senyét.  1977-ben különböző 
sportágakkal bővítették ezt a 
versenyt, amelynek neve: 
MHSZ -  és sportspartákiád.

A verseny üzemi selejtezők

kel kezdődik. Ezt az üzemi 
döntő, majd. a járm űjavítók 
közötti döntő követi. A csapa
tok tizenhárom sportágban, il
letve elméleti ismeretekben 
mérik össze tudásukat.

A  debreceni járműjavítóban 
130 szocialista brigád készül a 
nagy vetélkedőre.  Jelenleg a 
selejtezőket tartják. A szpar- 
takiádon előreláthatóan a MÁV 
járm űjavító üzemeinek tízezer 
dolgozója vesz részt.

Ered m én yes lövészk lub
A „Honvédelmi Kupa Lö

vészverseny” V. kerületi dön
tőjében a MÁVTI MHSZ Lö
vészklub tagjai jó eredménye
ket értek el. A három első 
hely közüli kiemelkedik Ba
logh Lászlónak  a  felnőtt férfi 
50 m -es kispuska számában 
elért 190 körös eredménye.

Az összetett Honvédelmi 
Verseny V. kerületi döntőjé
ben a csapatbajnokság mellett 
három első ,  két második és 
egy harmadik helyezést sze
reztek a klub versenyzői. A 
Budapest-bajmokságot nyert V. 
kerületi üövészválogiatottba

pedig három  versenyzőt adott 
a MÁVTI Lövészklubja. Az 
úttörők honvédelmi sereg
szemléjén Buda pest-baj noksá- 
got. nyert úttörő-válogatottban 
is volt egy versenyzőjük. Az 
ÖHV budapesti döntőjében a 
kerületi csapatban három ver
senyzővel képviselik a  klubot.

Az eredményeket a klubtag
ság aktív részvételének, a 
patronált iskolákkal való jó 
együttműködésnek és nem 
utolsósorban az intézet KISZ- 
szervezetével való példamu
tató, jó kapcsolatnak köszön
hetik.

A KTE Budapesti Igazgatósági Területi Szervezete Biztosító- 
berendezési és Automatizálási Szakcsoportja június 22-én és 
23-án konferenciát rendezett „Vasúti biztosítóberendezési és 
távközlési hálózatok, berendezések üzemi felügyeletének ellá
tása” címmel. A konferencia programjában műszerbemutatóra 
is sor került. Képünkön a részvevők egy csoportja a  készülé

kekkel ismerkedik
(övári Árpád felvétele)

ÉGETŐ KÉRDÉS:

Mikor, mennyiért adnak tüzelőt?
A vasutasok — m int min- tüzelőkészletüket. Hiba azon- 

den évben — az idén is igye- bán, amit könnyen orvosolni 
keznek idejében beszerezni lehetne, hogy nem kapnak tá 

jékoztatást a szénfajták árá- 
■ róL

K E R E S Z T R E J T V É N Y
V ízsz in tes 1. A z e leg y m o zg ás 

g y o rs ítá s á n á l:  e g y ik  m ó d szere . 12. 
Z ú d ít. 13. F o rté ly , c se lfo g ás . 14. 
A n n i fu tu r i .  16. H a n g ta la n u l r á 
n éz. 18 K e v e r t ,  k as . 19. A zonos 
b e tű k . 20. É g tá j: 22. N ém ely ik  
m e n y e c sk é re  m o n d já k . 23. Id eg en  
p én z . 26. Ig e fa jta . 28. A fra n c ia  
fo rra d a lo m  leg szé lső ség eseb b  v e 
zére . 29. Széf. 30. A  le g e lte r je d te b b  
á lía jo sz tá ly . 31. F ö ld . . . .  a  le g k ö 
z ö n ség eseb b  á sv á n y . 32. . . .  I lja

Je fim o v ic s  (1844—1919) o ro sz  festő . 
33. T iltó szó . 34. D é l-a f r ik a i ta r to 
m á n y . 36. V o lt n e k i. 38. C so n g rád  
m eg y e i h e ly ség . 39. I ra tk a p o c s . 40. 
S iv a ta g i v ízm o sás. 43. T isz tító sze r 
m á rk a . 45. n ia to s  v irá g ú  fa . 47. 
J e lle m te le n  e m b e r . 48. I ly e n  h a l  is 
v a n . 49. T ö b b  N o b e l-d ija s  f ra n c ia  
f iz ik u s  c sa lá d i n ev e . 50. . . .  k a 
k a s , a  f r a n c iá k  n e m z e ti Je lképe . 
51. B ó d ít. 53. V e rsso ro k  ö sszecsen - 
gése . 54. V ég te len  n á d a s . 55. M eg

fe le lő  in d u lá s . 57. T ag ad ó sző . 59. 
N ó g a tás . 60. L ep k e  lesz  be lő le . 61. 
S z é lh á rfa . 63. S zem é ly es  n é v m á s. 
64. V a lam ely  sz e rv é t m á s  sze 
m é lv b e  á tü l te t ik . 66. N em  a n n á l.

F ü g g ő le g es : 1. M a ro k k ó i k ik ö tő 
v á ro s . 2. E g y sz erű  gép . 3. A z a r 
c o n  is  lá th a tó . 4. K id ö n tö tt  f a  r é 
sze . 5. E rje sz tő  h a tá s ú  f e h é r je .  6. 
V o lt szé le i. 7. R ész v én y tá rsa ság . 
8. G ö d rö t. 9. T é sz tá t  k é sz íts !  10. 
F o ly ó  a  S z o v je tu n ió b an . 11. Azo
n o s  m ássa lh a n g zó k . 15. F e h é rn e 
m ű  m á rk a . 17. D rá g a k ö v e k  sú ly 
eg y ség e. 19. T e jte rm é k . 21. M oly- 
üző  illa to s  v irág . 23. B e fo g ad ó k é 
p esség . 24. D é l-A m erik a  leg délibb  
ré sze . 25. R övid , d e  ve lő s i rá s .  27. 
U n c le  . . . ,  az  U SA  je lk é p e s  m eg 
te s te s í tő je . 29. H eg  a  te s te n  34. 
K é rd ő szó -fé le . 35. T a lá l. 37. Ez is 
g y o rs í t ja  a z  e leg y m o zg ást. 41. 
D u zzad ó  fo lyó . 42. M illió b an  m eg 
ta lá lh a tó . 44. H a jíto tta . 45. H ege
d ű  ta r to z é k . 46. E zé rt a  k u p á é r t  
fo ly ik  a  la b d a rú g ó -v ilá g b a j n o k ság . 
51. A ra m  is  le h e t ily e n . 52. A lap 
v e tő , je llem ző , i r á n y a d ó  á ra m la t . 
55. S zab o lcs  m eg y e i h e ly ség . 56. 
B e cé ze tt fé rf in é v . 58. R ege. 60. 
N ői n y a k p ré m  v a g y  to ll d ísz . 62. 
É le t. 64. D o k to r. 65. R . ö .  66. T o 
já s ,  n é m e tü l. 67. F o ly a d ék .

B e k ü ld e n d ő : v ízsz in tes  1 é s  fü g 
g ő leges 37.

B e k ü ld é s t h a tá r id ő :  1978. jú liu s  
20.

A z előző  k e re sz tre j tv é n y  h e ly e s  
m e g fe jté se : A m ű v e lő d ési ig én y e k  
fe lk e lté se . A  szab ad  id ő  h aszn o s  
e ltö lté se .

E g y -eg y  k ö n y v e t n y e r te k  la p u n k  
1L  sz á m á b a n  m eg je le n t k e re sz t-  
re jtv é n y  h e ly e s  m e g fe jté sé é r t : 
G e rg e ly  Jó zse f, 8101 V á rp a lo ta , I. 
M észáros L. u . 48; P o sg a i L ászló , 
3916 B o d ro g k e re sz tú r , K o ssu th  u. 
89; P a lo ta i L ászlóné, 6086 S za lk - 
sz e n tm á rto n  M Á V -á llo m ás; Z siga 
G y u lá n é , 8802 N a g y k an iz sa , O s- 
w ald  Jó z se f  u . 4; U rb á n  S zabó  
K a ta lin , 1072 B u d a p es t, N ag y d ió fa  
ú t .  6. sz.

Nagyon kellemetlen az el
osztó vállalat telephelyein 
kérdezősködni a kedvezményes 
és nem kezdvezményes be
szerzési lehetőségekről és az 
árakról, ám ha rá is szánjuk 
magunkat a mindkét felet 
egyaránt idegesítő kérdezős 
ködésre, akkor sem biztos, 
hogy kielégítő tájékoztatást 
kapunk. Központi intézkedés
sel kellene változtatni ezen a 
helyzeten.

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba

MUNKAVÉDELMI ANKÉT 
RÁKOSRENDEZÓN

Csomóponti munkavédelmi 
ankétot  rendeztek a  közel
múltban Rákosrendezőn. Is
mertették többek között az 
Igazgatóság és a csomópont 
elmúlt évi baleseti helyzetét, 
és felhívták a  figyelmet a 
munkavédelmi előírások meg
szegésének következményeire. 
A balesetek megelőzése társa
dalmi ügy. Minden szolgálati 
helyen nagy figyelmet kéül 
fordítani a veszélyforrások 
feltárására, a munkaszervezés
re és a munkakörülmények 
javítására.

A csomópont dolgozói hasz
nos javaslatokkal egészítették 
ki az elhangzott előadásokat. j

— Tapasztalatcsere. Salgó
tarján  állomás Landler Jenő 
szocialista brigádja tapaszta
latcsere céljából a szolnoki 
csomópontra látogatott, ahol 
megismerkedett az állomás 
dolgozóinak élet- és munka- 
körülményeivel, a forgalmi 
dolgozók munkájával. A bri
gád elhatározta, hogy jövőre 
Záhonyba, illetve Ferencvá
rosba látogat.

— Nyugdíjas találkozó. A 
pécsi csomópont szakszerveze
ti bizottságának nyugdíjas 
csoportja a közelmúltban ta
lálkozót rendezett, amelyen 
260-an vettek részt. A meg
jelenteket Bánáti József, a te
rületi bizottság szociális bi
zottságának vezetője köszön
tötte, majd a kertvárosi álta
lános iskola és a  kultúrotthon 
zenekara műsorral szórakoz
tatta  a nyugdíjasokat

—- Véradás. Június 16-án 
véradónapot szervezett a szé
kesfehérvári járm űjavító Vö
röskeresztes szervezete. 165-en 
összesen hetven liter vért ad
tak térítésmentesen.

— Társadalmi munka. A 
szombathelyi építési- és híd
fenntartási főnökség 6-os szá
mú tapolcai építésvezetőségé
nek Petőfi és Batsányi szocia
lista brigádja kommunista 
szombatot tarto tt a vontatá
si főnökségen. A mozdony
szín külső javítását és színe
zését végezték el. A munka 
értéke meghaladja a hatezer 
forintot, am it a városi tanács 
fejlesztési alapjára fizettek be.

— Kirándulás. Tapolcán, a 
vasutasok Batsányi János Mű
velődési Központja kirándu
lást szervezett Zalakarosra a 
nyugdíjas klub tagjai részére. 
A gyógyvizéről híres strandon 
fürödtek a klub tagjai.

— Egy nap Zágrábban. A 
nagykanizsai vasutas művelő
dési ház vezetői kirándulást 
szerveztek Zágrábba. Sok é r
deklődőt vonzott ez a prog
ram, amely városnézéssel kez
dődött. A nevezetességek meg
tekintése között a székesegy
ház és a vár is szerepelt.

— Előadás. Tapolcán, a Bat
sányi János Művelődési Ház 
nyugdíjas klubjának tagjai ré
szére előadást tarto tt dr. Be- 
kő Ernő vezető ügyész a 
nyugdíj- és az örökösödési 
törvényről, valam int a közbiz
tonság helyzetéről. Az ügyész 
utána válaszolt a nyugdíjasok 
kérdéseire.

— Író-olvasó találkozó. A 
Landler Jenő járm űjavító 
művelődési házának díszter
mében jól sikerült író-olvasó 
találkozót rendeztek. Bárány 
Tamás találkozott olvasóival 
és dedikálta könyveit.

— Harmincéves az újító« 
mozgalom. A Vasúti FŐosztálj 
járm űjavító szakosztálya íij 
Üzemek bevonásával kiállítás 
rendez az Északi járműjavító 
Törekvés művelődési házába 
az újítómozgalom 30. éves év
fordulója és a 28. vasutasnál 
tiszteletére. A július 6—16-a 
nyitvatartó kiállítást az én 
deklődők 10-től 16 óráig te
kinthetik meg.

— Hímzés, szabad időbeit 
A nagykanizsai vasutas Ko
dály Zoltán Művelődési Ha 
díszítőművészeti szakkörénél 
tagjai kiállítással zárták J 
tanfolyamot. A június 19-éi 
nyílt kiállításon több miit; 
száz hímzett térítőt, párnát 
faliképet és asztali futót lá t
hattak az érdeklődők. A tani 
folyam szeptemberben folyta 
tódik.

— Honvédelmi nap. Ai 
MHSZ megalakulásának 30] 
évfordulója alkalmából honi 
védelmi napot rendezett |  
szombathelyi igazgatóság vonl 
tatás!, katonai- és vasútüzemi 
biztonsági osztálya a parkeíj 
dőben. Az érdekes sportverl 
seny sok érdeklődőt vonzott J

A szerkesztőség üzeni
Szenes) Jó z se fn é , N agykanizsái 

if j. T ő zsé r A n ta l. P ü so ö k la d á iM  
N ag y  Z o ltá n n á . S z o m b a th e ly ; t i f l  
T a tá r  J á n o sn é , P é c s ;  S zű cs Fel 
re n c . H a tv a n ; B o g n á r  Károlyt 
T a p o lc a ; S eo si G y u la . M is kóla 
lev e le ik e t la p u n k  a n y a g á h o z  felf 
h a sz n á lju k .

Lakáscsere
E lc se ré ln é m  b u d a p e s ti  45 n é n i  

z e tm é te re s  la k á s o m a t  b udandH  
v a g y  ta n á c s i  la k á s ra .  É rdek lőd i®  
T ó th , 1155 B u d a p e s t,  V asu ta sh áz  $

E lc se ré ln é m  B u d a p e s t. ,  VUK 
F e s te tic s  u . 4. sz. u tc á i I. em ele j 
k e ttő  szo b a , o lu sz  személyzet) 
szo b ás, k o m fo rto s . 100 n é g y ze te m  
t é r  a la o te rű le tű  b é r la k á s t.  K érdi 
e g y  m á s fé l sz o b á s  k o m fo rté i  
n iu sz  e g y  sz o b á t v a g y  szo b a  te  
k o n y h á s  la k á s t .  É rd e k lő d n i égi* 
n a o  a  839—152 te le fo n o n .

E lc se ré ln é m  T a ta b á n y a  Ü jv á  
2 szo b a  ö ssz k o m fo rto s  II. emel] 
ta n á c s i la k á s o m a t b u d a n e s ti  hal 
so n ló  ta n á c s i v a g y  M A V -bérld  
k á s ra . É rd e k lő d n i a  30—82 sz. tej 

! le fó n o n .

M AGVAR V A SU TA S

a  V a su ta so k  S z ak szerv eze tén ek  5 
la p ja

S z e rk esz ti a  sz e rk e sz tő  b izottság  
F e le lő s  sze rk esz tő *  V isi F e ren ál 

S z e rk esz tő sé g :
1068 B pest VI . B e n cz ú r u tca  4L 

T e le fo n  v á rosi*  229-872 
ü z e m i:  19-77 

K ia d ia  és  t e r l e s z t i : 
a  N ép szav a  L a p k ia d ó  V álla la t.] 
1964 B re s t  VTF.. R ák ó cz i ú t  54.

T e le fo n : 224-819 
F e le lő s  k iadó*  d r  S u th  P é ter. 
a  N ép szav a  L a p k ia d ó  V állalat 

Ig a z g a tó is
C se k k sz á m la s z á m u n k :

M V P  21!J — 11 «59 
78—2660 S z ik ra  L ap n y o m d a  9  

R u d a n es t 
Felelő«  v e ze tő :

C sö n d es  Z o ltá n  v ezé rig azg ató  Jj

Vasutas dolgozók hozzátartozóit, 
Larátait, ismerőseit várjuk

FELVÉTELRE
Rákos M ÁV állomáson levő 
korszerűen felszerelt műhelyünkbe

0 lakatosokat 

0 esztergályosokat 

0 villanyszerelőket 

0 hegesztőket 

#  segédmunkásokat 
Két műszakos munkarend.

Cím: MÁV VILLAMOS FELSÖVEZETÉK
é p ít é s i f ő n ö k s é g

1106 Bp. X., Jászberény? u. 
hrsz. 42523/2.
(Porcelángyárral szemben).
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A vasúi’ első félévi mérlege:

152 millió 500 ezer utas, 
65 millió 252 ezer tonna áru

Júniusban lelassult az elegymozgás — Romlottak a minőségi mutatok 
Sok volt a géprevárás és vonatácsorgás

Kitüntetések a 28. vasutasnap alkalmából

Pállal Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter átadja a 
Kiváló vasutas kitüntetést Ábri Kálmán csapatvezető elő-

munkásnak . ' . ■

. Júniusiban a vasút 26 millió 
360 eper utast szállítóit és ez
zel személyszállítási tervét 96,7 
’Százalékra teljesítette. Hason
lóan alakult az utaskilométer
ben kifejezett teljesítmény is. 
Á személyszállítás menetrend- 

újszerűsége az elmúlt év azonos 
időszakához viszonyítva rom
lott. Javulás csak az egy ké
sett vonatra eső késési időnél 
.mutatkozik. Továbbra is ked
vezőtlen a nemzetközi sze- 

l znélyszállító vonatok menet
rend szerinti közlekedése.

L Az áruszállítási teljesítmé- 
! nyék is elmaradtak a tervezet- 
| tői. A vasút júniusi teljesítmé- 
jnye ugyanis

csak 10 millió 924 ezer 
tonna, amely mind a bá
zishoz, mind a tervhez ké
pest 97 százalékos teljesí

tést jelent.
Az árutannakiilométér teljesít
mény százalékos teljesítése 
sem haladja meg lényegesen
az em lített viszonyítási alapok 
szintjét..

Feltűnően nagymérvű csök
kenés jellemzi az export, a 
tranzit és importáruk mennyi
ségét, amelyeknél a csökkenés 
2,5—7,4 százalék között ala
kult.

Á szén, kő, cement és mű
trágya küldemények mennyisé
ge,- a bázis időszakhoz képest 
nőtt, míg kavics, tégla-, cse
rép és tűzifából jelentős a 
csökkenés.
•Júniusiban a  fokozottabb 

fenntartási munkák és mun
kaerőgondok következtében

lelassult az elegymozgás.
A folyamatos elegy továb
bításban keletkezett zava
rok több minőségi mutató 
kedvezőtlen alakulásában 

éreztették hatásukat.

A teherkocsik átlagos forduló- 
ideje mintegy 6 százalékkal 
nőtt, a korszerű tehervonati 
mozdonyok napi átlagteljesít
ménye mintegy 2—3 százalék
kal . csökkent. Különösen ked
vezőtlen á ki nem állított te
herkocsik, a góprevárások és 
gépácsorgások számának fel
tűnően nagymértékű emelke
dése.

Az első félévi gyorsmérleg 
alapján

a  vasút 152 millió 500 ezer 
utast szállított. Ez a telje
sítmény a bázishoz képest 
4,8, a tervezettnél 4,5 szá

zalékkal alacsonyabb.
Az utaskilométer teljesítmény 
is hasonlóan alakult.

Az első félévben az áruton
nában mért teljesítmény

65 millió 252 ezer tonna 
volt, ami azt jelenti, hogy 
közel 100 százalékra telje

sítette tervét.
Ez megfelel a bázisidőszak tel
jesítményének is.

Az igény — különösen az

utóbbi két hónap adatai alap
ján — ennél lényegesen na
gyobb volt. De a már említett 
okok és a  teherkocsihiány 
miatt elsősorban az építőipari 
küldemények időbeni szállítá
sát nem sikerült biztosítani.

Az üzemviteli munkára jel
lemző, több fontos mutató is 
kedvezőtlenül alakult így 
például

az átlagos teherkocsi for
dulóidő 6,1 százalékkal 
nőtt, s rendkívül magas 
volt a góprevárások és 

gépácsorgások száma.
Tovább emelkedett a nemzet
közi teherkocsi-gazdálkodás 
egyenlege. Szinte az egész 
első félévben sok gondot oko
zott a forgalom lebonyolításá
ban, a fontosabb repdezőpá- 
lyaudvarok munkaerő hiánya.

A második félévben mint
egy 69 ¿Billió tonna árut kell 
elszállítani. Ez azonban csak 
úgy valósulhat meg, ha min
denki nagyobb felelősséggel, 
szervezetten, fegyelmezetten 
végzi munkáját

A 28. vasutasnap alkalmá
ból, július 7-én, a Nyugati 
pályaudvar Utasellátó étter
mében került sor azoknak a 
vasutasoknak, a kitüntetésére, 
akik hosszú évek óta példa
mutatóan végzik munkájukat.

Az ünnepségen megjelent és 
az elnökségben helyet foglalt 
Pullai Árpád, közlekedés- és 
postaügyi miniszter, Koszorús 
Ferenc, ,a vasutas-szakszerve
zet főtitkára, Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója, dr. Mó
ró István, a V t kerületi párt- 
bizottság első titkára, Balogh 
Pál. az MSZMP KB munka
társa, és Nagy Károly■, a  Vas
úti Főosztály pártbizottságának 
titkára.

Sziics Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója köszöntötte az ün
nepség résztvevőit, majd a 
vasutas munka megbecsülésé
ről, élismeréséről beszélt.

— A vasutasnapon nem ma
gunkat ünnepeljük, hanem a 
hosszú évtizedek tradícióival, 
tudásával megalapozott nagy- 

i nagy hivatásszeretettel vég
zett munkát — hangsúlyozta. 
— Pontosan a hivatásszeretet, a 
vasúthoz való ragaszkodás a 
mi legnagyobb erkölcsi erőnk. 
Éppen ezért nagyra értékel
jük a hivatásukat szerető vas
utasok munkáját és a jövőben 
is számítunk szorgalmukra, 
áldozatkészségükre. A  munka 
erkölcsi és anyagi elismerése 
mellett fejlesztési intézkedé
seinknél is központi helyet 
foglal el a vasutasok élet- és

Á tadták a
Utolsó fázisához

A patinás hírű szolnoki jár
műjavító két év múlva ünnep
li fennállásának 125. évfordu
lóját. A gőzösök, a kéttenge
lyes személy- és teherkocsik 
egykori javítóüzeme olyan 
nagy változáson ment keresz
tül az utóbbi évtizedben, hogy 
aki korábban járt ott, most 
alighanem eltévedne benne. 
Az 1968-ban megkezdett dízel- 
rekonstruikció minden tekin
tetben megváltoztatta az üzem 
arculatát. A profilváltozással 
járó átalakulás egyébként az 
elmúlt napokban érkezett leg
főbb fázisához: átadták a 24 
ezer négyzetméter alapterüle
tű, héthajós üzemcsarnokot.

Látható és láthatatlan 

változások
— Az utolsó gőzmozdony 

1973 februárjában hagyta el 
üzemünket — mondja Oros 
János, a  járműjavító főmérnö
ke. — Azóta dízel-hidraulikus

tása. Arra törekszünk, hogy a 
műszaki fejlesztés révén köny- 
nyebbé tegyük a sokszor meg
erőltető fizikai munkát. Biz
tonsági berendezésekkel óv
juk a  vasutasok testi épségét 
és növeljük a  vasúti forgalom 
biztonságát

— Amikor a vasút vezetése 
nevében megköszönöm ki
emelkedően végzett munkáju
kat, egyben kívánom: szol
gáljon a kitüntetés ösztönzé
sül önöknek és valamennyi 
vasutasnak, hogy még hosz- 
szú évekig teljesíthessék a

mozdonyokat, motorkocsikat, 
négytengelyes személykocsikat, 
sőt az utóbbi időben dízel-vil- 
Lamos (M44-és) mozdonyokat 
is javítunk. A rekonstrukció 
során az üzem területét is bő
vítettük 17 hektárral. Ezt az 
egykor mocsaras területet 40 
ezer köbméter homokkal kel
lett feltölteni, s igen nehéz kö
rülmények között végeztük a 
javításokat a  régi mozdony
szereidében, míg folyamatosan 
el nem készültek az új toló- 
padok, a festőműhely, s át nem 
rendeztük a keréktárolót stb. 
Végül is megtörtént az új 
üzemcsarnok átadása. . .

A  műszaki átalakítással 
párhuzamosan készültek fel az 
emberek a változásra. A meg
levő szakmunkásgárdát át kel
lett képezni az új technikára. 
Az oktatási program szerint 
több mint 400 dolgozó tanult 
új szakmát évente.

— Valóban, bizonyos mes
terségek képviselőire egyre ki
sebb mértékben lett szükség, 
míg más szakmákban hiány 
mutatkozott. Gondoljunk csak 
a bognárokra, kovácsokra, he
gesztőkre, illetve a dízellaka
tosokra, villamossági szerelők
re. Az átképzést a Gánz-MA- 
VAG-gal kooperálva és a sa
ját szervezésű tanfolyamokon 
oldottuk meg. Nem túlzás, hogy 
nálunk mintegy 40 mérnök és 
technikus foglalkozott az ok
tatással. Ebben az időszakban 
üzemünk szinte egy óriási 
szakmunkásképző intézethez 
hasonlított. . .

Megindultak 

a forgácsoiógépek
A főmérnökkel folytatott 

beszélgetés után Papp Imre 
beruházási osztályvezető mu
tatta be az új létesítményeket. 
Elsőiként a most átadott nagy
csarnokba látogattunk.

— Jelenleg az ötödik hajó
ban még tart a futóműjavító 
részleg berendezésé, de a ha
todikban már.. szerelik a moto
rokat, a hetedikben pedig meg
indultak a forgácsológépék —

vasúti hivatással Járó felada
tokat — mondotta befejezésül, 
majd felkérte Pullai Árpád, 
közlekedés- és postaügyi mi
nisztert a kitüntetések átadá
sára.

A miniszter 50 vasutasnak 
adta át a Kiváló vasutas, llO- 
nek pedig a Kiváló munkáért 
kitüntetést.

A kitüntetették nevében dr, 
Izsák József, Nagykanizsa ál
lomás helyettes főnök-e mon
dott köszönetét. (A kitüntetet
tek névsorát lapunk 2. oldalán 
közöljük.) ,

magyarázza az osztályvezető 
*— Az egyes, a kettes, a hár
mas és a négyes hajóba még 
ezután fejeződik be a beköl
tözés. Itt kapnak helyet a le- 
és az összeszerelő sorok, vala
mint a gépház. A csarnok vé
giében állítottuk fel az emele
tes alkatrészraktárt...

Ebben a bonyolultnak látszd, 
de világos Céllal létrehozott, 
liftes rendszerű vasállvány-ér- 
dőben 650 tonna anyagot lehet 
tárolni. A raktári rend egysze
rűségére és praktikusságára 
utal például az a  „közönséges 
telefonkészülék”, amelyen elég 
a megfelelő kódszámot tár
csázni, mire a kívánt alkat
részt a lift máris a földszintre 
szállítja. Onnan targonca vi
heti azt a  felhasználási hely
re. Ugyancsak a  nagycsarnok
ban üzemel majd az egységes 
mosóberendezés. Ennek beton
kamrájába betolják a javítás
ra kerülő vontatójárművet, s 
néhány perc múlva tisztán ke
rül a  szerelővágányra.

Még egy lépcsőfok
A festőműhely egyik érde

kessége az úgynevezett lég- 
technikai kapu. A  hazánkban 
még szinte egyedülálló beren
dezéssel nemcsak a  termelési 
eredményeket javítják, hanem 
lényegesen csökkentik általa 
az egészségre ártalmas mun
kát.

Most épül a  dízelbázis utol
só létesítménye, ahol a  próba
padokat üzemeltetik majd. 
Amíg el nem készül — vagyis 
1980-ig — a motorok próbajá- 
ratásá az Északi járműjavító
ban történik. Ez eléggé költsé
ges, hiszen egy-egy gépnek 
csak az odaszállítása körülbe
lül 10 ezer forintba kerül,

A mintegy 910 millió forin
tos beruházás tehát az utolsó 
fázisához érkezett Szolnokon. 
A teljes rekonstrukció után a 
járműjavítóban évente 183 
mozdony és 1419 négytenge
lyes kocsi futó- és főjavítását 
fogják elvégezni.

Sóra Sándor

Tanulmányi verseny Nagykanizsán
Nagykanizsán már hagyománya van a dízel- és karosszéria 

lakatos tanulók év végi tanulmányi versenyének. A vontatási 
főnökség tanműhelyében rendezett vetélkedő az idén is jól si
került. Az elsőévesek közül a döntőn a, legjobb eredményt 
Menczigár György érte él. A másodévesek legeredményesebb 
versenyzője Boros Károly, Kurverger Attjla és Bariba László 
volt

A harmadéves dízel-lakatosok vizsgáira június 19. és 22. 
között került sor a  MÁV nagykanizsai tanműhelyében. A 
vizsgabizottság Novak Antal, Sánta Antal és Kuczogi Balázs 
felkészültségét tartotta a  legjobbnak.

Tisztavatás a Déli pályaudvaron

Az avatásra felsorakozott tiszti egységek. Tudósítás az 5. oldalon (Laczkó Ildikó felvétele)

Csehszlovák vendégek a vasutasnapon
Salgótarján és Somoskőújfalu állomások dolgozói ’ már 

többb éve szoros kapcsolatot teremtettek a csehszlovák határ
állomások vasutasaival Az idei vasutasnapon Fülek és Beszter
cebánya állomások küldöttségét látták vendégül, akik részt 
vettek a sport- és kultúrműsorokon, majd tapasztalatcserére is 
sor került. A csehszlovák vasutasok magyar barátaikat meg
hívták a szeptemberben sorra-kerülő csehszlovák vasutasnapi 

* ünnepségekre.

munkakörülményeinek a javí-

A SZOLNOKI JÁRMŰJAVÍTÓBAN

héthajós üzem csarnokot
érkezett a t íz  éve kezdett rekonstrukció

A
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Kitüntetések a 28. vasutasnap alkalmából
A közlekedés- és posta ügyi 

miniszter a  28. vasutasnap' alkal
mából — kiemelkedő munkájuk 
elismeréséül —

KIVÁLÓ VASUTAS
kitüntetésben részesítette: Abrí.
Kálmán csapatvez. élőmunkáét, 
Kisújszállás Pft. Főn.; Balázs Ist
ván művezetőt Északi Jj. ü .; dr. 
Banka József oszt. vez. helyet
test, KPM Vasúti Főoszt.; Bara
nyai Zoltán oszt. vezetőt, Vasuta
sok Szakszervezete; Bágef József 
pálvameistert, Sopron Pft. Főn.; 
Bedy István csop. vezetőt GYSEV; 
Betlehem László Vasútüzemi Párt- 
biz.-titkárt, Kaposvár áll.; Csáki 
Jenőné ügyintézőt, Záhony Kör
zeti All. főn.; Dobos István vál
tóőrt» Szolnok ¿11.; Dragovics 
János külsős raktárkezelőt, Pécs 
SZértárfőn.; Erdei János vonat
vezetőt, Mátészalka áll.; dr. Fe
hér István vásútig. helyettest, Bp. 
Vasúiig..; dr. Földényi Pál hiv. 
vez. helyettest, BVKH; Garbacz 
István építésvezetőt, Bpest TBÉF;' 
Gábor József részlegvezetőt, Bp. 
Nyugati Műsz. Kocsiszolg. Főn.; 
Gerőly József dízel-mozd. vezetőt, 
Szombathely Vont. Főn.; Guba 
János belső ellenőrt, Miskolc-Ti- 
szal pu.; Győr Sándorné menet- 
irányítót, Bp. Keleti * pu.; Hajós 
Jenő lg. helyettest, Bp. Anyagell. 
lg .; Hágen László munkavezetőt, 
Miskolc pft. Főn.; Hegyes! Ferenc 
vizsgáló főkalauzt, Békéscsaba 
áll.; dr. Izsák József áll. főn. he
lyettest, Nagykanizsa áll.; Juhász 
Ferenc művezetőt, Szolnok Vont. 
Főn.; Juhász Gizella ügyintézőt, 
KPM Vasúti Főoszt.; Király Fe
renc dízel-lakatost, Szombathely 
JJ. Ü.; Kónya Ferenc művezetőt, 
Debrecen áll.; Kriston József főn. 
vezetőt, Miskolc BBFF; Magyar! 
Sándor menetirányító csop. veze- 
töt» Dombóvár áll.; Maró ti János 
főpályamestert, Kecskemét Pft. 
Főn.; Marton József vezénylőtisz
tet, Veszprém áll.; Molnár Imré- 
né pártvez. titkárt, Bp. MÁV Kór
ház és Közp. Rendelőint.; Murá
nyi látván főn. vezetőt, Székes- 
fehérvár Pft. Főn.; Nagy József 
alvázlakatos csop. vezetőt, Deb
recen JJ Ü.; Niebert Károly üzem- 
vez. helyettest, Bp. Déli pu. utas
tól. V.4 Oláh ..János oszt. vezetőt. 
Szeged^ Vasúiig.; Orosz Rudolf 
villanyszerelő csop. vezetőt, Pécs 
Vont. Főn.; Pomázi Dávid rakt. 
munkást, Bp. Hídép. Főn.; Rep- 
kó Béla művezetőt, Szerencs 
Vont. Főn.; Scheffer József gép
lakatos csop. vezetőt, Bp. Gépja
vító Ü.; Sebők Ferenc raktámo- 
kot. Szeged áll.; Szabó János fel
építőn. vonalkezelőt, Szolnok Pft. 
Főn.; Széles Károly igazgatót, 
Debrecen Ép. Főn.; Szilágyi Im
re teherkocsilakatos brigádveze
tőt, Miskolc Vont. Főn.; Szőke 
Gábor felépítm. munkavezetőt, 
Dunaújváros Pft. Főn.; Tihanyi 
József műszerészt, Bp. Jobbparti 
BBFF; Török János oszt. veze
tőt^ Bp. Vasúiig.*; "Vájná József 
asztalost. Szeged“'Vont. Főn.; váss 
Mihály főoályameétert, Mátészal
ka Pft. Főn.; Végh László állo
másfőnököt, Hajmáskér áll.; 
Zömbori János féklakatost, Szob 
án.

A közlekedés- és pootaügyi mi
niszter

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: dr.
Asztalos István ügyintézőt, Bp. 
Vasúiig.; Baján József szem. ve
setőt, Zalaegerszeg áll.; Bakos 
János áll. főnököt, GYSEV, Győr 
áll.; Berke János mb. lg. helyet
test, GYSEV Soproni Igazg.; 
Ecsetül Sándor lakatost, Debrecen 
BBFF; Fedor István dízel-mozd. 
vezetőt, Nyíregyháza Vont. Főn.; 
Gál András szoc. pol. biz. vezetőt, 
Debrecen Vasutasok Szakszerv. 
Tér. Biz.; Gedeon Béla főmérnö
köt, Miskolc JJ. Ü.; Hanyicska 
József csop. vezetőt, Debrecen 
Vasúiig.; Heresznyei Ferenc la
katos csop. vezetőt, Székesfehér
vár Vont. Főn.; Holló László szer
tárfőnököt, Bp. Északi Orsz. 
Osztószertárfőn.; ülés József mű
vezetőt, Bp. Ép. Főn.; Jakab Ist
ván oszt. vezetőt, KPM Vasúti 
Főoszt.; Jándi József főn. veze
tőt, Bp. Déli Szertárfőn.; B. Ján- 
vári Zoltán asztalost, Záhony Gé
pesített Rakod. Főn.; Jávor Imre 
áll. vezetőt Baja áll.; Jolántal 
István oszt. vezetőt, Pécs Vasúi
ig.; KI 98 Kálmán kovácsot, Gyön
gyös Kitérőgyártó Ü.; Krasznai 
József számítástech. munkatársat, 
Bp. Számítóstechn. ü .; dr. Ko
vács Lajos oszt. mérnökség veze
tőt, GYSEV Soproni lg .; Orosz 
József hidász munkavezetőt, Mis
kolc Ép. Főn.; Otrokocsi József 
asztalost, Bp. Szak- és Szerelőin. 
Főn.; Óvári Jenő vonatvezetőt, 
Balatonszentgyörgy áll.; Pálmai 
Ödön műszerészt, Pécs BBFF; 
Pintér József utazó mozd. felvi
gyázót, Bp. Keleti mi. Vont. Főn.; 
Pólai László büfést. Utasellátó 
V.; Reidl József művezetőt, Ka
posvár Vont. Főn.; Samu József 
motorvezetőt, Békéscsaba Vont. 
Főn.; Sörös Ferenc technológust. 
Tálopea Vont. Főn.; Szabó József 
főmérnököt, Debrecen Jj. Ü.; Sza
kács Gábor műsz.-gazd. tanács
adót, KPM Vasúti Főoszt.; Sza
mosi Gyula ügyint. csop. vezetőt, 
Miskolc Vásútíg.í Takó Gyula 
szem. vezetőt. Szolnok áll.; Tol
nai József állomásfőnököt, Tata
bánya-Felső áll. ; Török Ferencné 
vonatvezetőt, Miskolc-Tiszai pu.; 
Varga Károly génkezelőt. Bn. Épí
tési Géptelep Főn.; Vásárhelyi 
Ernő vez. mérnököt, Bp. Közp. 
Felépítményvizsg. Főn.; Vonyó 
János vonalgondozót, Dombóvár 
Pft. Főn.: Wenozel. György oszt. 
vezetőt, MÁV Tervező int.

Hódmezővásárhely Pft. Főn.; B6- 
di István vez. szerelő. Gyöngyös 
Kitérőgyártó Ü.; Cserháti Gyula 
műhelyvez.. Szentes vont. Főn.; 
Demjén Mihályné íorg. szóig, te
vő, Ernőd áll.; Farkas János 
munkavez.» Miskolc Pft. Főn.; 
Ferenczi. István szerkesztő, Mis
kolc Jj. Ü,; Flasch Károly fertőt
lenítő, Szombathely Tér. Egészs. 
Közp.; Gerencsér muréné raktár- 
kéz., Szombathely Épület- és 
Hídíemvt. Főn.; Hanyi János 
üzemvez., Székesfehérvár Jj. Ü.; 
Hoffman József vez. állomáskeze
lő, Erdőbénye A1L; István! Fe
renc normairoda vez., Szolnok 
Jj. Ü.; Jóna István szerszámlaka
tos csop. vez., Landler Jenő Jj. 
Ü.; Józsa Lajos főkönyvelő, 
Szombathely Jj. Ü.; Juhász Ist
ván vonalbejáró pályaőr. Székes- 
fehérvár Pft. Főn.; Kelémen Jó
zsef rend. forg. szóig, tevő, Ipply- 
tamóc áll.; Kerecsenyi Sándor 
üzemirányító, Bp. Közp. Üzem- 
irányító Hív.; Kiss Pétemé ügy
int., Bp. Vasútig.; Koncz György 
művez., Gyöngyös Kitérőgyártó 
Ü»; Koncz László műsz. előkészí
tő, Bp. Magasép. Főn.; Koppány 
Péter műsz. irányító, Győr Pft. 
Főn.; Kovács Lajos raktárkez., 
Püspökladány Szertárfőn.; Kozák 
Róza ügyint., KPM Vasúti Fő
oszt.; Palotai János ügyint.. 
Szombathely Vasútig.; Papp Sán
dor kocsimester, Záhony áll.; 
Parczlán Kázmér művez., Bp. 
Keleti pu. Vili. Fennt. Főn.: Pé
ti András számadó áru pénz táros, 
Kőbánya-teher áll.; Pályi Ernő 
vont. rendező, Dunaújváros Vont. 
Főn.; Polgár Sándor lakatos csop. 
vez., Szeged Épület- és Híd- 
fennt. Főn.; Regős Béla számvit. 
vez., Bp. Vili, Felsővez. Ép. Főn.; 
Retkes Gézáné szem. vezető, Bp. 
Balparti BBFF; Rédei János tér
fel vigy., Bp. Kelenföld áll.; Mak
ra János rend. forg. szóig, tevő, 
Kiskunfélegyháza áll.; Makrai La
jos esztergályos, Dunakeszi Jj. 
Ü.; Markó Béla áruíorg. csop. 
vez., Bp. MÁV Fatelítő U.; Marót 
László ügyint., KPM Vasúti Fő
oszt. ; Mata József rak tárnok,
Eger áll.; Matyej András lakatos, 
Landler Jenő Jj. ü . ; Mervó La
jos kocsintéző, Mosonmagyaróvár 
áll.; Miczák János vonatvez., 
Gyékényes áll.; Mihály István 
szóig, főn.» Tatabánya-Alsó Vili. 
Vonalfőn.; Nagy - László üzem
gazdász, Bp. Angyalföld áll.; Nász 
Jánosáé ügyint., Nagykanizsa Pft. 
Főn.; Nedvig József kocsivizsg., 
Bp. Déli Műsz. Kocsiszolg. Főn.; 
Nemes Lajos lakatos csop. vez., 
Debrecen Jj. U.; Németh Sándor 
műszerész, Debrecen BBFF; Nyí
ri Lászlóné üzemelszámoló, Mis
kolc Épület- és Hldfennt. Főn.; 
Sasvári József nyomdaipari szak
munkás, Bp. Ugykez. és Gazd. 
Hiv.; Sallai Mihály motorvez., 
Bp. Hámán Kató Vont. Főn.; 
Sommer Pálné ügyvitelellátó, 
Vasutasok Szakszervezete; Szabó 
Endre ügyint., Bp. Vasútig.; Sza
bó-János kocsiint., Bp. Keleti -pu. 
Igazgatósági részleg| .. Szántó
László- Béla- gazd. vez., Miskolc 
Tér. Egészs. Közp.; Szakos József 
mozd. lakatos csop. vez., Celldö- 
mölk Vont. Főn.; Szemet! Sán
dor raktárvez., Győr Szertárfőn.; 
Tarján János segédvezénylő. 
Szentes áll.; dr. Tatai Ferenc 
ügyint., Pécs Vasútig.; Téli Já
nos raktárvez., Veszprém Szer
tárfőn. ; Törös Éva föművez., 
Debrecen Épület- és Hídfennt. 
Főn.; Varga Elemér állomásfő-' 
nők ti.» Somoskőújfalu áll.; Var
ga Tibor munkaügyi vez. Bp. Fe
rencváros Pft. Főn.; Veres Emil 
műszerész, Pécs BBFF; Virág 
Sándor gépláncvez. h. Jászkisér 
Építőgép} av. ü .; Vörös Terézia 
ügyint., Bp. Számvit. Főn.; Za- 
latnay Ernő csop. vez., Bp. Szál
lítmányozási Iroda; zágonvi Lász
ló ügyitit., Debrecen Vasútig.

A MÁV vezérigazgatója

A kitüntetés alkalmából rendezett ünnepség résztvevőinek
egy csoportja

(Laczkó Ildikó felvétele)

VEZÉRIGAZGATÓI

DICSÉRET

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetést kaptak: Balogh István 
gépszerelő csop. vez.. Északi JJ. 
U.; dr. Baláspiri Lajosné ügyint.. 
Szegedi Vásútig.; Bazsó Sándor 
művez., Dunakeszi Jj. Ü.; Bán- 
Korsós Béla pályamester, Veszp
rém Pft. Főn.; Berényi István 
elektrlkus. Miskolc Vili. Vonal- 
felügy.; Bíró Bálint pályamester,

kitüntetésben részesítette: Angyal 
József igazg. tartalékost, Bp. Ke
leti Igazgatósági részleg; Baán 
Tibor dízel-mozd. vez., Sopron 
Vont. Főn.; Bacsó Lászlóné csop. 
vez., MÁV Gondnokság Debrecen; 
Balogh Imre forg. szóig, tevőt, 
Győrszabadhegy áll.; Balogh Im
re beruh. felügy. vez., MÁV Be
ruházási iroda Záhony; Balogh 
Sándor gyalust. Debrecen Jj. U.; 
Bangó József műszerészt, Szom
bathely BBFF, Békéi Károly vili. 
szer., MÁV Fatelitő Ü. Dombó
vár; Bodrogi Ferenc szekrényla
katos csop. vez., Szombathely Jj. 
Ü.; Boros Sándor csop. vez. 
Debrecen JJ. Ü.; Bottlik Tibor 
mázolót, Dunakeszi Jj. U.; Csa
bai József hegesztő csop. vez., 
Szolnok Jj. Ü.; esetnek! Károly 
lakatost, MÁV Balparti BBFF; 
Dani László műszerész csop. vez., 
MÁV Jobbparti BBFF; Daróczi 
Sándorné rakt. kéz., Kisterenye 
Vont. Főn.; Deák Ottó lakatos 
csop. vez., Landler Jenő Jj. Ü.; 
Dezső János forg. szóig, tevőt, 
Murakeresztúr áll.; Décsei Erzsé
bet pénztárost, Fényeslltke áll.; 
Dóra István lakatos csop. vez., 
Szolnok Jj. Ü.; Farkas József 
vili. szerelőt, Székesfehérvár Jj. 
Ü.; Fekete Gábor lakatost, MÁV 
TBÉF Bp.; Fekete István rend. 
forg. szóig, tevőt, Tomyospáloa 
áll.; Fogarassy Zoltán rakt. vez. 
Füzesabony Szertárvez.; Furkó 
Lajos pályamestert, Debrecen 
Pft. Főn.; FÜlöp László oszt. vez., 
KPM Vasúti Főoszt.; Galamb Gé
za művezetőt, Miskolc Jj. U.; Gel- 
lén Lászlóné zenekari tagot, MÁV 
Zenekari Főn. Debrecen; Géczl 
Ferenc kotrógépkezelőt, MÁV Gé
pesített Rakod. Főn. Záhony; 
Gombai József lakatost, Duna
keszi Jj. Ü.; Hajnal Géza főtech
nológust, MÁV Építőgépjav. Ü. 
Jászkisér: Hajnal István előmun- 
kást, MÁV Hatvan—Salgótarjáni 
Pft. Főn.; Hanyi Péter üzemel
tetési előadót, MÁV BBFF Sze
ged—Rókus; Haragos Pál ügy- 
int., KPM Vasúti Főoszt.; Harsá
ny! Géza vili. mozd. lakatos csop. 
vezetőt, Miskolc Vont. Főn.: He
gedűs' László ügyint., Bp. Vasút
ig.; Hódi István csop. vez., Sze
ged Vasútig.; Hosszú János laka

tos csop. vez.« Miskolc Jj. Ü.; 
Igaz Valéria gépírót, Pécs Vasút
ig.; Imre Béla művez., Vác Pft. 
Főn.; Janka László lámpa-kéz., 
Szerencs álL; Jenei Hedvig terv
statisztikust, MÁV Ép. Főn. 
Szentes; Juhász Ferencné SZB- 
adminisztrátort. Vasutasok Szak- 
szervezete Nyíregyháza áll.; Ju
hos József forg. hiv., Dorog áll.; 
Kala István irányító művez., 
Északi Jj. Ü.; Kalocsai Ferenc 
munkaügyi csop. vez., Székesfe
hérvár Jj. U.; Kálmán Károly 
munkavez., Zalaegerszeg Pft. 
Főn.; Kántor Mihály gyártásla
katost, Szolnok Jj. XT.; Kánya 
József darukez. csop. yez., Deb
recen Vont. Főn.; Kecskés Sán
dor mozdony segédkéz., Kecske
mét Vont. Főn.; Kelemen József 
kocsivizsg., Hatvan Vont. Főn.; 
Kelényi György áll. főn., Dunai 
Finomító áll.; Kiss Jánosné 
nyomdai berakónőt, MÁV Jegy- 
nyomda - Főn.; ... Kostyalik Károly 
esztergályost, MÁV Orsz. Osztó
szert. Főn. Rákos; Kovács Gyula 
keresk. tart. Kőbánya-Felső áll.; 
Kovács István vasútforg. átme- 
nesztőt, Kelebia áll.; Kovács 
László páiy&munkást, Nagy
kanizsa Pft. Főn.; Kovács László
né rend. forg. szóig, tevőt, Tar- 
jánp úszta áll.; Kovács László 
Zoltán féklakatost, Püspökladány 
Vont. Főn.; Krainhoffer Tibomé 
rakt, vez. Székesfehérvár MÁV 
Szertárfőn.; Kuti Mihály motor- 
szerelőt, Bp. Ferencváros Vont. 
Főn.; Lázár Károly váltókez., 
Mándok áll.; Lengyel Imre utazó 
mozdonyfelvigy., Veszprém Vont. 
Főn.; Madarász Ferenc áll. ftar
talékost, Biharkéresztes „áll.; ’Ma!-' 
darász ístváil' lakátÖs51 csop. - vez5., ■ 
Székesfehérvár Jj. U.; Magyar 
Lászlóné szb-admihisztrátort,
Szentes Építési Főn.; Magyarí 
Mihály kormányzati motorvez., 
MÁV Hámán Kató Vont. Főn.; 
Marácz Ferenc kőművest, MÁV 
TBÉF Szombathely; Mihály Dé
nes gépszerelőt, Dombóvár Ép. 
Főn.; Mogyorósi István szem. ve
zetőt, Békéscsaba Pft. Főn.; Mó
zes Ferenc kőművest, MÁV Ka
posvári ÉHF Főn.; Nagy István 
raktámokot, Miskolc—Gömöri 
pu.; Nagyvátl Pál TMK-lakatost, 
Nyíregyháza Vont. Főn.; Németh 
Ferenc lakatost, Északi Jj. Ü.; 
Németh Lajos alvázlakatos csop. 
vez.,. Szombathely Jj. Ü.; Orbán 
Balázs karbantartó lakatost, Kis
kunhalas Vont. Főn.; Orosz Sán
dor művez., MÁV BBFF Debre
cen; Pap Mártonné lyukszalag- 
lyukasztót, MÁV Számítástechn. 
Ü.; Part József rakt. vez., Ta
polca Szetárf őn.; Pasztorek Jó
zsef vont. reszortost, Miskolc 
Vont. Főn.; Pálóczi László mű
szerészt, Szombathely BBFF; pet- 
hő Csabáné számfejtőt, Debrecen 
MÁV Számvit. Főn.; Pintér Lajos 
elektronlkai műszerészt, MÁV 
BBFF Pécs; Placskó József né 
segédművez., Nagykanizsa Vont. 
Főn.; Pokol Miklósné óvónőt, 
Záhony MÁV Napközi otth. óvo
da; Potomai Pál vízvez. szerelőt, 
Nyíregyháza Pft. Főn.; Pusztai 
Jenóné szertári munkást. Siófok 
Szertárvez.; Radányl Károly fő
pályám estert, pápa Pft. Főn.; dr. 
Rádi István ügyint. csop. vez., 
Debrecen Vasútig.; Rusznvák 
Miklós kocsirend. Szerencs’ áll.; 
Sánta István mozd. lak., Báta- 
szék Vont. Főn.; Sárkány Zoltán

anyagbeszerzőt. Szeged—Rendező 
MÁV Igazg. Osztószertárfőn.; 
Seller Péter keresk. részleg vez., 
Kiskundorozsma áll.; Sepsi Gyu
la vilL mozd. vez.» Miskolc Vont 
Főn.; Somogyi László ktg. ügy
int., Pécs Vasútig.; Szabó Imre 
forg. hiv., Hódmezővásárhely áll.; 
Szabó István forg. szóig, tevő, 
Bp. Soroksári út áll.; Szabó Jó
zsef tvg. vez., Hatvan—füzes
abonyi Pft. Főn.; Szalmás Lajos 
dlzel-motorvez., Záhony Vont. 
Főn.; Szappanos Géza műsz. gazd. 
tanácsadót, KPM Vasúti Főoszt.; 
Szem án József pénztárost, Sáros
patak Uzemfőn.; Szén te Mihály
né kocsitakarítót, Bátaszék áll.; 
Szentgyörgyvölgyi Ferenc nehéz- 
gépkez., Celldömölk Ép. Főn.; 
Székely Jenő kovácsot, MÁV 
Szak- és Szerelőip. Főn.; Széná
st József lakatos csop vez., Ceg
léd Vont. Főn.; Szilágyi Emóné 
mosónőt, Hatvan MÁV Napközi- 
otth. Óvoda és Bölcsőde; Szoko- 
lai Sándor áll. főn., Szabadbaty- 
tyán áll.; Szőnyl Gusztáv mű
vez., Bp. Terézvárosi Pft. Főn.; 
Szűcs József művez., Landler Je
nő Jj. Ü.; Tamási József külsős 
raktárkez., Sopron MÁV Szertár
főn. ; Telek Sándor végellenőrt, 
Bp. MÁV Anyagvlzsg. Főn.; Te
lek Sándor ügyint., Bp. Vasút
ig.; Tihovszkl Istvánné ügyint., 
MÁV Hídép. Főn.; Tischler József 
hegesztőt. Szombathely JJ. Ü.; 
Tóth Emil forg. szóig, tevőt, Ka
posvár áll.; Tóth István munka- 
véd. ügyint., Bp. Vasútig.; Tóth 
Károly dízel-szerelőt, Dombóvár 
Vont. Főn.; Tóth .¿Sándor váltó- 
kéz., Apafa áll.; T ó thZ o ltán  
vámkéz., Lökösháza áll.: Varga
Józsefné ügyint.,"'Pécs 'áll.; Var
ga Lajos műszerészt, MÁV BBFF 
Debrecen; Varga Zoltán főcsop. 
vez., Szeged Számvit. Főn.; Ván
dor Ferenc tud. főmunkatársat, 
VATUKl; Veress Gyuláné rakt. 
kéz., Debrecen Szertárfőn.; Zsi- 
rai Zsuzsanna ruhaellenőrt, Bp. 
Számvit. Főn.; Zsíros József szer
tárt munkást, Hámán Kató Szer
tárfőn.

Kitüntetés
A Magyar Néoköztársasáig 

Elnöki Tanácsa Vigh Jánost, 
Hatvan állomás számviteli ve
zetőjét, a szakszervezeti bi
zottság elnökét, nyugállomány
ba vonulása alkalmából a 
Munka Érdemrend ezüst foko
zata kitüntetésben részesítette. 
A kitüntetést július 6-án Ko
szorús Ferenc, a vasutas-szak
szervezet főtitkára adta át.

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa Komjáthy Lajosnét, a 
vasutas-szakszervezet politikái 
munkatársát nyugállományba 
vonulása alkalmából a  Szak- 
szervezeti munkáért arany fo
kozata kitüntetésben részesí
tette. A kitüntetést június 29- 
én Molnár György, a vasutas
szakszervezet titkára adta át.

VIT-vetélkedő a Déliben
„Nem a győzelem, a rész

vétel a fontos!** Ez Voüit a 
mottója annak a VIT-vetélke- 
dőnek, am it az elmúlt napok
ban. tartottak a Déli pálya
udvar KISZ -bizottságán. A
megkésett vetélkedőt azonban 
a játékért, a játszva tanulá
sért is érdemes Folt lebotnyo- 
líitaini.

A szervezők a Déli pálya
udvar és a  MÁV Számítás
technikai üzem KISZ-esei vol
tak. Négy csapattal verse
nyeztek a számítástechnikai 
üzem, eggyel pedig a  Déli von
tatás fiatáijáí. A résztvevők 
Kuba történelméből, földraj
zából, gazdasági-politikai éle
téből, a VIT-ek történetéből 
mérték össze tudásukat, felké
szültségüket. Az em lített «négy 
témakörön kívül a  csapatok 
számot adtak Kulba térképé
nek ismeretéről its, mert az 
egyik feladat városok és tör- 
ténéBmf nevezetességek tér
képre jelölése volt. Friss, tér
kép ügyességi játék is sze
repelt.

A vetélkedőt Kahlesz Fe
renc, a  számítástechnikai 
üzem dolgozója vezette. A 
zsűri tagja volt Péter András, 
a  Déli pályaudvar KlSZ-bi-

zottságámak titkára, Fried- 
mann Györgyi a Dédi pálya
udvar pártbizottságának if
júsági felelőse és Balogh Ti
bomé, á  számítástechnikai 
üzem szakszervezeti bizottsá
gának kultúrféLellőse.

Á mindvégig izgalmas, jó 
hangulatú játék végién szo
ros helyezés alakult ki, sőt a 
3. helyen holtversenyben vég
zett két csapat, ö k  pótkérdé- 
sekre válaszoltak.

Végül a  Déli pályaudvar 
vontatási főnökség Landler Je
nő KlSZ-alapszervezetériek 
csapata: •— Király Zsigmórut, 
Síkfői Krisztina, Ihos Ferenc, 
és Papp László — végzett az 
eflső helyen. Második lett a 
Rajk László alapszérvezet el
ső csapata, harmadik a  Rajk 
László alapszervezet második 
csapata lett. a  negyedik he
lyet a Martos Flóra, az ötödi- j 
két pedig a  Hámán Kató 
alapszervezet csapata szerezte 
meg. Mindannyian a MÁV 
Számítástechnikai Üzem dol
gozói.

A győztesek értékes könyve
ket, a  II—IV. helyezett csa
patok pedig könyvet és ¡könyv 
utalványt nyertek.

(í. e j

BALASSAGYARMAT:

Kiváló határár csomópont
Balassagyarmaton július 8- 

án, a városi művelődési köz
pont nagytermében rendezték 
a 28. vasutasnapi ünnepséget, 
amelyen megjelent Skoda Fe
renc, a  Nógrád megyei párt- 
bizottság titkára, Zentai Csa
ba, a  városi pártbizottság tit
kára, dr. Ábel László határ
őr vezérőrnagy, a határőrség 
országos parancsnokának he
lyettese, Vojtek Rebro, Cseh
szlovákia besztercebányai ha
tárőrsége kerület-parancs

ba, a városi pártbizottság tit
kára mondott beszédet, majd 
Vincze Zoltán alezredes, a 
határőrség balassagyarmati 
kerület parancsnoka köszön
tötte az üzemfőnökség dol
gozóit. Ezután dr. Ábel 
László vezérőrnagy, a  határ
őrség országos parancsnoká
nak  helyettese m éltatta a cso
mópont dolgozói és a határ
őrség között az évek során 
kialakult jó kapcsolatot, ered
ményes együttműködést aha-

Dr. Ábel László vezérőrnagy, a  BM Határőrség politikai cso
portfőnöke átadja a Kiváló határőr vasúti csomópont kitün
tetéssel járó zászlót Somogyvári Lajosnak, a balassagyarmati 

üzemfőnökség vezetőjének
(Bábel László felvétele)

nokságának politikai osztály- 
vezetője, valam int a járás és 
a város társadalm i szerveze
teinek vezetői, a  budapesti és 
a területi bizottság képvise
lő i

Az ünnepségen Zentai Csa-

TISZTELET A  NYUGDÍJASOKNAK

Vendégségben, az egykori munkahelyen
A  miskolci pálya- 

fenntartási főnökség
nél született korábbi 
döntés értelmében — 
amely szerint ötéven
ként nyugdíjastalál
kozót tartanak — jú
nius 16-ra az utóbbi 
fél évtizedben nyug
állományba vonult 
mind a  76 volt dol
gozót meghívták. A 
legtöbben éltek is az 
alkalommal, s részt 
vettek a találkozón.

A tiszteletükre 
rendezett ünnepséget 
Markó Barna szb-tit- 
kár nyitotta meg, 
majd Ács Ferenc, a 
főnökség vezetője 
számolt be a pálya-

szakaszokon végre
hajtott vágánykor
szerűsítésekről, a  gé
pesítésről, a szociá
lis juttatások alaku
lásáról, a szocialista 
brigádarnozgalom fej
lődéséről és az egyéb 
eredményekről, ame
lyek alapjait az im
m ár nyugdíjban le
vők terem tették meg.

A nyugdíjasok jo
gairól, a  részükre 
biztosított kedvezmé
nyek kiterjesztéséről, 
valamint a foglalkoz
tatással és a  társa
dalombiztosítási kér
désekről Vargáné dr. 
Kispál Mária, a  jog
segélyszolgálat veze

tője adott tájékozta
tást, mindenkori se
gítséget ajánlva 
a nyugdíjasoknak. 
A vasutas-szakszer
vezet központi veze
tősége nevében Magó 
Benő köszöntötte az 
idős vasutasokat. A 
résztvevők egyperces 
néma felállással 
adóztak az időközben 
elhunyt kilenc tár
suknak.

Az egész napos ta
lálkozó következő 
programja városnéző 
körséta volt — a  fő
nökség rendelkezésé
re álló autóbusz fel- 
használásával —, 
majd Miskolc-Tapol

cáról és Lillafüred
ről visszatérve terí
tett asztalhoz ültek a 
kedves vendégek. A 
kötetlen beszélgetést, 
az élménybeszámoló
kat csakhamar víg 
nótázás váltotta fel, 
s délután 5 óráig — 
a búcsúzás tervezett 
időpontjáig — tartott 
a  kitűnő hangulat.

Távozáskor többen 
félig komolyan, félig 
tréfásan kérdezték: 
— Van-e felvétel a 
vasútnál?

— Van bizony — 
hangzott a meggyőző 
felelet.

Rádai Sándor

tárvédelemben, majd átadta 
&,,Kiváló Határőr vasúti cso
mópont” kitüntetést Somogy* 
vári Lajosnak, a körzeti üzem- 
főnökség vezetőjének. A ki
tüntetés . átvétele után az 
üzemfőnökség mondott köszö
netét és megígérte, hogy á 
jövőben is nagy odaadással 
segítik a határőrség munká
ját.

Ezek után* egyéni kitünteté
sek átadására került sor. So
mogyvári Lajos üzemfőnököt 
a Közbiztonsági érem ,arany, 
Pribeli Istvánt — az üzem
főnökség munkaügyi csoport- 
vezetőjét — pedig a Közbiz
tonsági érem ezüst fokozatá
val tüntették ki. ö t dolgozó 
Kiváló hal .rőr kitüntetésben 
részesült. Az ünnepségen ad
ták á t az igazgatói dicsére
tet, a Kiváló dolgozó kitünte
téseket és a törzsgárda jelvény 
különböző fokozatait., Száz
hetvenötén pénzjutalomban 
részesültek.

Az ünnepség résztvevőit a 
Szocialista Kultúráért címmel 
kitüntetett BM határőrség 
központi zenekara szórakoz
tatta. Közreműködött több fő
városi művész, köztük Szuhat 
Balázs, Domáhidy László óné
ra énekes, Zsadon Andrea, Ur- 
bán Ete. Netkó Henreiette,, 
Balázs Ágnes. Zombori Zsolt 
és Krasznai Tamás.

K. L
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A MAV-itál jól halad 
a nőpolitikái határozatok végrehajtása

|  A nőpolitikái határozatok 
végrehajtása kedvezően ala
kult az erkölcsi elismerések, 
& a kitüntetések adományozá
sát illetően is. Jellemző, hogy 
1977-ben az összes kitüntetet
tek 21,7 százaléka nődolgozó 
volt
|  Az elismerések odaítélésénél 
következetésen törekedtünk 
arra, hogy azokból a nők 
számarányuknak megfelelően 
részesüljenek. Ez ma már biz
tosított Helyenként azonban 
a külön jutalmak, a prémiu
mok odaítélésénél tapasztal
ható még hátrányos megkü
lönböztetés. Keressük a lehe
tőséget a prémiumkülönbsé
gek differenciált mérséklésé
re.

Saját erőforrásból
Az utóbbi időben előtérbe 

került az egyedülálló és nagy- 
családos nők helyzete. A tár
sadalmi juttatásokon túlme
nően mi is kötelességünknek 
tartjuk, hogy saját erőforrá
saink keretein belül hozzájá
ruljunk a többgyermekes csa
lódok — közöttük is elsősor
ban az egyedülálló anyák — 
gondjainak enyhítéséhez.

Az öntevékeny segítségnyúj
tás főleg a szocialista brigád- 
mozgalomban realizálódik: 
számtalan felajánlás született, 
és bizonyította az emberi ősz- 
szefogás erejét, a tenniaka- 
rást. Szociológiai felméréseink 
szerint több mint 2000 nő
dolgozónk tart el három vagy 
éhnél több gyermeket.» Az 
ényagi támogatáson túl, ré
szükre munkaidőkedvezményt 
biztosítunk, igazodva az óvo
dák, bölcsődék nyitvatartási 
idejéhez. Az egyedülálló, 
nagycsaládos nőket különböző 
segélyekben részesítjük. Álta
lánosan ¿terjedt, hogy nőnap 
és anyák napja alkalmával el
sősorban az egyedülálló, gyer- 
mekes nődolgozókat jutalmaz- 

utóbbi időben külön-j 
t^K^ámogat^l^^lforilnák^ ala
kultak ki, melyek egységesí
tése ; időszerű, központi fel- 
aoaittá vált.

Több szociálpolitikai ked
vezmény megadásánál előny
ben részesítjük a  gyermekü
ket egyedül nevelő nőket. Az 
üzemi étkeztetés terhére az 
egyedülálló szülők gyermekei 
kedvezményes ebédjegyet kap
nak azokon a  szolgálati helye
kén, ahol ilyen igények fel-» 
merülnek. Az' utóbbi időben 
TOj^ogálmazódott az a  gön
dört, hogy nagyobb megér
tést tanúsítsunk az egyedül
álló, magányosan élő nődol
gozók problémáival szemben. 
Tapasztalatunk, hogy szá
mukra a  munkahely, a mun
katársak jelentik a családot. 
Kialakult bennük a ragasz
kodás, a szorosabb kapcsolat
tartás Igénye.

Kismama-találkozók
Az elmúlt években nődól- 

gozóink sajátos rétege jelent 
meg, a GYES-en levő kisma
mák csoportja. Problémáik 
sok esetben egyediek, és sa
játosak. 1977-ben 4307 vasutas 
nődolgozó részesült gyermek- 
gondozási segélyben. A kifize
tett segélyek összege megha
ladja az 50 millió forintot.

A szolgálati helyek a gyer
mekgondozási szabadság után 
Visszavárják nődolgozóikat. 
Erre utal, hogy nagy gondot 
fordítanak a kapcsolat tartá
sára, s a különböző ünnepsé- 
gékré is meghívják a kisma
mákat.

Szorosabb és meghittebb a 
kötelék a családlátogatások 
alkalmával. Felméréseink sze
rint a budapesti vasútigazga- 
tóság területén a GYES-en 
levők 67 százalékát a szolgá
lati helyek dolgozói rendsze
resen látogatják. Olyan ta
pasztalataink is vannak, hogv 
a munkahelyektől távol lakó 
kiílnamákat a vezetők írás
ban tájékoztatják a munka
helyi változásokról. Cél_ az, 
hogy a távol töltött idő ne 
okozzon szakadást a dolgozó 
és a munkahelyi nagy közös
ség között.
,/ Sikeresek a KISZ és a szak- 
szervezeti bizottságok által 
szervezett „kismama-találko
zók". Üj színfoltja ennek a 
Nagykanizsa vasúti csomópon
ton megnyílt Kismama-klub. 
A ’kapcsolattartóin túlmenő
en biztosítjuk, hogy GYES-

ről visszatérők az időközbeni 
béremeléseket megkapják. Sok 
helyen még a visszatérés előtt 
értesítik a kismamát az új 
bérbesorolásról.

A MÁV munkaerő-gondjai
nak enyhítése érdekében szí
vesen fogadjuk azokat, akik 
a GYES-ről korábban vissza
térnek és munkába állnak. A 
dunakeszi járműjavító például 
300 forint bérpótlékot fizet 
azoknak a nődolgozólcnak, 
akik a GYES-idő letelte előtt 
munkába álljiak. A felsorol
tak jelentékenyen hozzájárul
nak a  GYES-en levők problé
máinak megoldásához, de 
hasznos hozzájárulást jelente
nek a társadalomnak és az ér
dekelt egyénnek, csoportnak 
egyaránt.

A női munkaerő növekedé
se sajátos munkahelyi szociá
lis problémákat ¡vetett fel. 
Egyrészt a korábban csak
nem teljesen, férfiakat foglal
koztató vasúti munkahelyek 
nem készültek fel a szociális 
ellátás szempontjából a női 
munkaerő foglalkoztatására. A 
régi szálláshelyek, laktanyák, 
öltöző-mosdók többsége fér
fi dolgozók részére készült. 
Így a  nődolgozók részére csak 
nagyon költséges átalakítások
kal alkalmazhatók. A mun
káltatás törvényes előírásai 
azonban megkövetelték a kor
szerűsítéseket. Munkaerőhely
zetünk is azt kívánja, hogy 
nődolgozóink részére biztosít
suk a kedvező szociális ellá
tást. Erőfeszítéseink ellenére 
azonban még sok a  tennivaló.

A budapesti vasútigazgató- 
ság női munkásszállásain 363- 
an laknak, pedig 520 nő elhe
lyezésére lenne szükség.

Könnyítések a munkában
A nőket foglalkoztató mun

kahelyeken a  nehéz fizikai 
inuqkák gépesítésével' fecjpiyí- 
• tettünk., elsőearban a ¿¡¡ÉpjCk 

egé32gé‘gr%' ár
talmas ihühkákörülntén.yfek el
lenére elértük, hogy foglal
koztatási ártalomból eredő 
megbetegedés 1977-ben nem 
fordult elő. Nagy előny, hogy 
a MÁV 9 bölcsődével és 20 
óvodával rendelkezik és ezen
kívül van 6 nevelőotthona.

Tanácsi közös összefogással 
1977-ben 456 ezer forint ke
retátadással 144 gyermek szá
mára biztosítottunk gyermek- 
intézményi elhelyezést. Saját 
és tanácsi . gyermekintézmé
nyekben 1977-ben összesen 
4613 kisgyermeket tudtunk el

helyezni. Gyermekintézménye
ink színvonala közismerten 
magas. Ennek ellenére arra 
törekszünk, hogy intézménye
ink minőségben és mennyi
ségben tovább fejlődjenek. 
Az V. ötéves tervben 970 fé
rőhellyel kívánjuk gyermek- 
intézményeinket bővíteni, egy
részt építéssel, másrészt a 
meglévők bővítésével.

Vasutas nődolgozóink egész
ségügyi ellátása aránylag ked
vező képet mutat; Jól felsze
relt kórházak, gyógy házak, 
szanatóriumok, szákrendelőin
tézetek, üzemorvosok állnak 
rendelkezésre. Különböző szű
rővizsgálatok, rendszeres 
egészségügyi felvilágosítás is 
biztosítja nődolgozóink foko
zott ellátását.

A terhes nődolgozók rend
szeres orvosi ellenőrzése mel
lett nagy figyelmet fordítunk 
arra, hogy betöltött munkakö
rük állapotukat ne veszélyez
tesse. Külön nőgyógyászati 
szakrendelések és szanatóriu
mi kezelési lehetőségek is 
rendelkezésükre állnak.

Vannak még tennivalók
Eredményeinkre büszkék 

vagyunk, de a határozatok 
végrehajtása megkívánja a 
folyamatos, céltudatos mun
kát. Ezt csak abban az eset
ben tudjuk valóra váltani, 
ha az államvasutak egész te
rületén biztosítjuk a határo
zatok és ennek szellemében 
kidolgozott intézkedési tervek 
következetes megvalósítását.

Legfontosabb feladatnak te
kintjük:

jj* az egyenlő munkáért 
egyenlő pér elvének gyakorla
ti megvalósítását, az esetleges 
béraránytalanságok megszün
tetését;

— a dolgozó nők, elsősorban 
a fizikai állományúak mun
kakörülményeinek, szociális, 
kultúráiig ellátottságának to
vábbi javítását;

— a vezetői megbízásoknál 
nődolgozók arányának növe
lését és káderfejlesztési és 
képzési tervek következete
sebb betartását;

— a dolgozó nőket érintő 
jogszabályok, központi dönté
sek, utasítások betartását, 
végrehajtását.

A felsorolt példák is mutat
ják, bár vannak még tenni
valóink, a MÁV-nál jól ha
lad a nőpolitikái határozatok 
végrehajtása.

Szemők Béla
szakosztályvezető-helyettes

ALKOTÓ IFJÚSÁG
Országos vasutas kiállítás a Déli pályaudvaron

A 28. vasutasnap alkalmá
ból július 7-én Országos Vas
utas Alkotó Ifjúság kiállítás 
nyílt a Déli pályaudvar utas- 
csarnokában. Az ünnepélyes 
megnyitón megjelent Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes, 
Molnár György, a  vasutas
szakszervezet titkára, Csák 
István, az Állami Ifjúsági Bi- 
Bizottság titkárságának képvi
selője.

Szemők Béla szakosztályve
zető-helyettes üdvözölte a 
megnyitó részvevőit, majd 
Gulyás János vezérigazgató- 
helye ütés méltatta a kiállítás 
jelentőségét:

— Üzemeinkben, szolgálati 
helyeinken az első kiállítás 
óta eltelt három évben is 
voltak helyi kiállítások, me
lyeken figyelemmel tudtuk ki
sémi az Alkotó Ifjúság pályá
zat alakulását — mondotta a 
vezérigazgató-helyettes. — Az 
így szerzett tapasztalatok 
alapján határoztuk el, hogy 
összegyűjtjük az 1975-ös ki
állítás óta létrehozott alkotá
sokat. Eleinte aggódtunk, 
hogy nem lesz megfelelő vá
laszték. Most viszont már 
megnyugodva, büszkén álla
píthatjuk meg: fiataljaink fe
lülmúlták várakozásunkat. 
Olyan berendezéseket, készü
lékeket, műszereket szerkesz
tettek, amelyek kibírják a 
legigényesebb kritikát. A 
csaknem száz alkotás készí
tőinek átlagéletkora alig éri 
el a 25 évet. A kiállításon a 
mozgalom szakdolgozatai, vizs
gamunkái, a fiatal műszakiak 
tanácsainak közös munkái, 
újítások és a szabadidőben1 
végzett munka termékei egy
aránt megtalálhatók. Különö
sen örülünk annak, hogy a 
pályamunkák szinte teljes kő
re már alkalmazott berende
zés, technológiai célra vagy 
éppen oktatásra szolgáló 
szemléltető esezkőz.

Megemlítette a vezérigaz
gató-helyettes, hogy egyes te
rületekről kiemelkedőén nagy
számú alkotás- érkezett a ki
állításra. Kiemelte a jármű
javító üzemek, valamint a 
budapesti bal parti és jobb 
parti, illetve a szombathelyi 
biztosítóberendezési fenntar
tási főnökséget és a Vasúti 
Tudományos Kutató Intéze
te t

— A kiállítást úgy értékel- 
jük, hogy az mind kivitelé
ben, mind tartalmában szín
vonalas. Valamennyiünket jól
eső érzéssel tölthet el, hogy 
huszonéves generációnk ilyen

Gulyás János vezérigazgató-helyettes átadja a jutalmat az 
első díjat nyert Büki Dénesneik és Kovács Tibornak

(Laczkó Ildikó felvétele)

impozánsan tud, számot adni 
alkotókészségéről és szellemi 
kapacitását ilyen magas fo
kon képes a termelés szolgá
latába állítani — fejezte be 
beszédét a vezérigazgató-he
lyettes.

A kiállítás legjobb munkál
nak készítői díjazásban része
sülték. Első dijat kapott Bü
ki Dénes és Kovács Tibor, a 
MÁV Távközlési és Biztosító
berendezési Központi Főnök
ség dolgozója adatelosztó és 
formátumvezérlő készülékek 
eredeti asztali berendezéséért, 
valamint szakdolgozatukért. 
Jutalmuk 2000—2000 forint.

Polgár József és Segyevi Fe
renc, a Szombathelyi MÁV 
Járműjavító Üzem dolgozói 
A Ggs típusú teherkocsi al
katrész katalógusa című szak- 
dolgozatukért 1500—1500 fo
rint jutalmat kaptak.

Második díjban részesültek: 
Ladányi Antal és Pártos Gyu
la, a MÁV Északi Járműja
vító -■ Üzem dolgozni- korsze
rűsített MIKA marógép mű
ködő modelljének és szakdol
gozatának elkészítéséért. Ju
talmuk: 1500—1500 forint.

Tóth Gyula, a MÁV Táv
közlési és Biztosítóberendezési

Központi Főnökség dolgozója 
a MÁV számítógépes távadat
feldolgozó hálózati középés
sebességű (12 000 PBS) adat- 
átviteli vonalainak felügyeleti 
munkahelye elnevezésű ere
deti asztali berendezéséért és 
szakdolgozatáért 2000 forint 
jutalomban részesült.

Harmadik díjat kapott: 
Pálfi András, a VATUKI dol
gozóba, automata leolvasható 
és nyomtató vezérlő berende
zés asztali műszeréért, vala
mint szakdolgozatáért. Jutái
mé 2000 forint.

• Czippán László, a MÁV Ke
leti Vontatási Főnökség dol
gozója. A villanymozdonyok 
üzemeltetésekor és javításakor 
szükséges import anyagok be
szerzési nehézségeinek meg
oldása című szakdolgozatáért 
1500 forint jutalomban része
sült.

Tizennyolcán különdíjban, 
ketten oklevél elismerésben 
részesültek. A díjakat Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes 
és Kelemén , Csilla, { a Vasúti 
Főosztály KÍSZ-bizottságáhá^c 
titkára adta át.

A kiállítás július 18-ig less 
n *4va.

Sz. F.

VÁG-VÖLGYI TÚRÁN
„a hatvanon túliak társasága”

Minden jó, ha. a vége jó.
Ezzel jellemezhetjük a nyolc
napos csehszlovákiai kirándu
lást, amelyet 16 „bátor” hat
vanon túli vasutas részvéte
lével rendezett szakszerveze
tünk Nyugati pályaudvari 
nyugdíjas tagcsoportja, azzal 
a oéUal, hogy megtekintsék a 
Vág-völgye természeti szép
ségeit, várait, kulturális em
lékeit.

Az eső szemerkélt, amikor 
a Hungária Expresszel meg
érkeztünk Pozsonyba, később 
pedig mindjobban esett. A vá
rosnézést és a többi progra
mot azonban nem tudta el
mosná.

Pozsonyban nem sok időt 
töltöttünk, de a főbb neveze
tességekről alkalmunk nyűt 
fogalmat alkotni. A kővetke
ző átszállóhelyünk — mint
egy másfél órás nézelődéssel 
— Vágbeszterce (Bystrica) 
volt, majd Nagybiccsén (Byt- 
cán) szálltunk ismét. át autó
buszra. Szulyón át jutottunk 
el szálláshelyünkre, a közeli 
turistaházba. Ekkor bizony 
már fáradtan ültünk le a me
leg vacsorához. Egy házas
párt az emeletes ágyak el
kedvetlenítettek, olyannyira, 
hogy másnap ők elutaztak 
Zsolnára, így csak tizennégyen 
maradtunk.

A  nap kisütött, s az egész 
napos kirándulás, hegymá

szás, várlátogatás után szál
láshelyünk már egészen más
nak tetszett, mint az előző 
estén. A következő nap Tren- 
csénbe utaztunk, majd Tren- 
csétteplicet kerestük / fel cso
dálatos fekvése és világhírű 
gyógyfürdője miatt. A gyógy
szálló kedves magyar tolmá
csa megmutatta a fürdőket, 
sőt az egész vidéket, fürdés
re azonban nem nyílt alkal
munk, lévén teljesen teltház, 
nem is számítva az idő rövid
ségét.

Szulyói szálláshelyünktől a 
következő napon vettünk vég
ső búcsút. Zsolnán ruhatárba 
tettük csomagjainkat, s nap
hosszat sétáltunk a városban, 
és csak este buszoztunk ki 
újabb szállásunkra: egy autós
kempingbe. Ott barátságos fa- 
házak vártak ránk, amelyeket 
még barátságosabbá tettek az 
elektromos hősugárzók. Az eső 
és a hűvös nyár következté
ben szükség is volt a jó me
legre. Másnap, pénteken új
ból vonatra szálltunk, s  át- 
rándültünk Lengyelországba.

A csoport legbátrabb vállal
kozói megmászták Cieszyn 
várának több mint száz lép
csőjét, hogy a teraszról gyö
nyörködhessenek a táj szép
ségében. Utána a vár alatti 
kisváros vendégszeretetét él
veztük, s délután indultunk 
viasza.

Szombat délelőtt szabad 
programunk volt Zsolnán, 
majd délután a csoport egy 
része felkereste Sztrecsnó vá
rát. Vasárnap Árva várát ej
tettük útba, közben ízletes 
ebédet, jó sört kaptunk a vár 
melletti szálloda éttermében.

Hétfőn elérkezett a hazaté
rés napja. Zólyomban még jól 
kihasználtunk a kétórás vá
rakozási időt, aztán Losoncon, 
Füleken át utazva, fejeztük be 
a nyolcnapos kirándulást.

Kellemessé, töt felejthetet
lenné tette az utat a részt
vevők egymás iránti segítő
készsége, nem utolsósorban 
vezetőnk, Malatinszky János 
gondoskodása, valamint Sas
halmi Jolán volt pénztáros 
szakmai ismerete, amelyet a 
közös pénz kezelésénél, az 
autóbusz- és vonatjegyek 
megváltásánál, a belépődíjaik 
fizetésénél tanúsított.

Így lett jő végül is a kelle
metlen időjárás ellenére szlo
vákiai utazásunk, amelyről 
élményekben gazdagodva tér
tünk haza, átérezve azt is, 
hogy az idős kor mennyi újat, 
szépet tartogat számunkra, ha 
együtt keressük, illetve te
remtjük meg hozzá az alkal
mat

Farkas Anna

A vihar és a forgalmista
Az égbolt hirtelen elsö

tétült. Először csak szemer
kélt az eső, majd néhány 
perc múlva tombolt a vi
har. A felhőszakadással 
mogyorónyi jégdarabok 
hullottak. A víz patakok
ban folyt, a csatornák nem 
győzték elnyelni.

A vagonok tetején fehér 
kupacokban gyűjt össze a 
jég, emlékeztetve a késő 
ősszel, vagy kora tavasszal 
Szobon belépő vonatokra, 
amelyek Szlovákia hűvö
sebb éghajlatáról hoznak 
üzenetet.

Az állomás előtti téren 
nyitott ajtóból nézi az 
özönvizet a fodrász és az 
étteremnek mind az öt 
pincére. Üj vendégek nem 
érkeznek most, behúzódtak 
valahová az eső elől. A 
postai telefonok már meg- 
némultak, de a vasúti ké
szülékek megbízhhtóan üze
melnék. A forgalmista és a 
váltókezelők aggódva lesik, 
mikör jelenik meg a bizto
sítóberendezésen a víz 
okozta zárlatot jelző vörös 
fény. A hatalmas dördülés- 
sel lecsapott villámot el
nyelik a felső vezetékek. 
Csak apró szikrázások jel
zik a nyomát és a levegő 
nedvességét.

Akik fedél alatt vannak, 
anekdotáznák a kocsisról, 
akinek lovát találta el a 
villám, de neki a hajaszála 
sem görbült meg. Akik vi
szont kint vannak és m-en- 
niök kell, már hozzászok
tak a rettenetes időhöz. 
Félperc alatt teljesen átáz
tak, így nekik már mind
egy, hősiességük elégtételé
vel, túlzott nyugalommal 
végzik munkájukat.

Ez a dacosság jellemzi 
azt a fiatal párt is, amelyik 
vonatra várt, s most a vá
gányok között csókolódzik

testre tapadó nedves ruhá
ban. ö k  nem kémek a vá
róterem nyújtotta védett
ségből, őket most semmi 
sem tudja szétválasztani. 
Legalábbis ezt hiszik, s ez 
a hit megvédi őket a meg
fázástól.

Az állomásépület, tera
szán a virágokat tövestől 
akarja kitépni a szél. Mi
vel ez nem sikerül, a . sze
méttartóból papírdarabokat 
ránt ki, és görgeti a váró
terem felé. Az utasok közül 
néhányan tudni vélik, hogy 
a víz miatt egyes állomá
sok között már nem járnak 
a vonatok. Ez persze nem 
igaz, csak némi késés van. 
Együttérzéssel és talán sze
retettel figyelik a forgal
mistát, aki szélborzolta 
tömbjéből írásbeli rendel-* 
kezést nyújt át egy beér
kező tehervonat vezetője- . 
nek.

Lassan szűnik a zivatar. 
Már a kocsirendezők is fel
mentek a tartalék moz
donyra ruhájukat száritgat- 
ni. Befut egy személyvo
nat, de a jegyvizsgálók épp
hogy kidugják fejüket és a 
kezüket egy „Indulásra 
kész”-jelzés erejéig. Csak 
egy ember, a forgalmista 
uralja a teret. Neki minden 
körülmények között helyt 
keU állnia. A sapkája már 
inkább fehete, mint vörös 
az esővíztől.

— A vonatnak mennie 
kell — gondolja. Ha sokkal 
nagyobb zuhé lenne, ő ak
kor is ott állna. Megszokta, 
s tudja, hogy többet is ki
bír. ..

A felhők szakadoznak. Az 
utca és az állomás melletti 
parkok megtelnek embe
rekkel.

— Hej. nyári zápor/ De 
szép utánad a napsütés . ..

Pelsőczy István
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NAGYSZABÁSÚ ÜNNEPSÉGEK A 28. VASUTASNAPON
dolgozói is. Ebben az évben 
elnyertek a Kiváló vasúti 
üzem címet, valamint a MÁV 
vezérigazgatóság és a Vasuta
sok Szakszervezete elnökségé
nek vörös vándorzászlaját. 
Kedvezőek az első félévi ered
ményeik is.

A pozitív példáikon kívül 
Horváth Miklós beszélt a hi
báikról is. Megemlítette, hogy 
több munkahelyen sok a ki
használatlan gép, laza a mun
kafegyelem és rossz az anyag- 
ellátás, amelyből százmilliós 
károk keletkeznek. Ezért min
denkinek harcolná kell a fe
gyelmezetlenség, a közöny és 
a közösség rovására való ér
vényesülés megnyilvánulásai 
ellen. Az eddiginél jobban 
kell hasznosítani a gépeket, 
takarékosabban kell bánni az 
anyaggal, az eneraiávál, a 
pénzzel és ésszerűbben kell 
gazdálkodni a munkaerővel és 
a munkaidővel.

A megyei első titkár befe
jezésül a békeharc fontossá
gát elemezte. Elmondotta, 
hogy nemzeti érdekünk arra 
kötelez bennünket, hogy a 
szocialista országokkal és a

világ haladó erőivel együtt 
támogassuk a Szovjetunió bé
kejavaslatait, a fegyverkezési 
hajsza megfékezését. Alapvető 
érdekünk fűződik ahhoz, hogy 
erősítsük az internacionalista 
együttműködést és barátsá
gunkat a Varsói Szerződés 
tagállamaival, a szocialista 
országokkal. A békés egy
más mellett élés elvei alap
ján korrekt partneri kapcso
latra törekszünk a tőkés or
szágokkal is. Ennek értelmé
ben kell tennünk a békéért. 
A béke és a munka összetar
tozó fogalmák. Csak jó mun
kával teremthetjük meg azt 
a fizikai és erkölcsi erőt, 
amellyel megvédhetjük a bé
két!

Az ünnepi beszéd után dr. 
Horváth Lajos, az igazgatóság 
vezetője és Nagy Lajos, a 
járműjavító űztem igazgatója 
kitüntetéseket, jutalmakat 
adott át a dolgozóknak. A 
nagygyűlés Auguszt János zár
szavával fejeződött be, majd 
érdekes sport- .és kultúrmű
sorral szórakoztatták a ven
dégeket.

Léránth István

DEBRECEN =

Hétmillió forint ¡utalom 
az élenjáró vasutasoknak

BUDAPEST:

Nagygyűlés, sport, vidámság
r A budapesti igazgatóság 
vasutasnapi ünnepsége július 
7-én a ferencvárosi vasuta
sok Péceli úti művelődési há
zában kezdődött, amelynek el
nökségében' helyet foglalt 
Kajcsa József, a  Vasutasok 
Szakszervezetének titkára, dr. 
Szabó Miklós, a budapesti te
rületi bizottság titkára, Pady 
Géza> a budapesti vasútigaz-

A rendezvénysorozat a gye
rekeknek szervezett program
mal kezdődött: Ferencváros 
Keleti rendezőjéből egy sze
relvényt indították, amely a 
gyerekeket körbevitte a cso
móponton.

Ezt követően tréfás vetél
kedőre (zsákbanfutásra, le
pényevésre stb.) került sor. 
Közben Rajnai László és Raj

Herendi Tibor állomási önök beszédét mondja
(óvári Árpád felvétele)

gatóság pártbizottságának tit
kára.

Az ünnepi beszédet Kiss 
Károly vasútigazgató tartotta. 
Bevezetőjében méltatta a 
vasutasnap jelentőségét, a 
vasút előtt álló feladatokat. 
Hangsúlyozta, hogy az igaz
gatóság területén a tervezett 
ütemben? halad a Budapest— 
Hegyeshalom, a  Budapest— 
Cegléd, a  Budapest—Hatvan, 
valamint a Budapest—Kun-

szentmiklós—Tassr^Kelebia 
vonalak rekonstrukciója, il
letve az utóbbi fővonal vil
lamosítása. A tennivalók kö
zé sorolta a  személyszállítás 
kulturáltságának növelését. 
Budapest térségében ugyanis 
az utóbbi időben sókat áoso- 
rognak a  vonatok, s ez jog- 
galV áltja ki a  munkába já
rók “bírálatát

Az ünnepi beszéd végén 
Kiss Károly köszönetét mon
dott az igazgatóság vala
mennyi dolgozójának, majd 
miniszteri, illetve vezérigazga
tói dicséretet adott át a mun
kában élenjáró dolgozóknak.

Július 9-én az igazgatóság 
és a  területi bizottság közös 
rendezésében' ugyancsak a fe
rencvárosi csomópont Péceli 
úti művelődési házában és az 
FVSK sporttelepén ünnepel
ték a vasutasnapot

SZOM BATHELY:

nai Éva bohócok egy kisku
tyával kedves műsorsazámokat 
adtak ölő.

A komolyabb műfaj kedve
lőit a DR schwerini vasút- 
igazgatóságának fúvószeneka
ra, a Törekvés népitáncegyüt
tese, valamint a vasutasszak
szervezet központi ének- és 
zeneiskolájának népi zeneka
ra szórakoztatta. Az étkezés
ről „lacikonyhák” gondoskod
tak. A különböző szakszolgá
latok dolgozói szobád téren 
főzték a pörköltet, sütötték a 
házi készítésű húsokat, kol
bászt és hurkát.

A ferencvárosi vasutasnap 
kiemelkedő eseménye volt a 
sportcsarnokban megrendezett 
nagygyűlés, melynek elnöksé
gében helyet foglalt Molnár 
György, a-vasutas szakszer
vezet titkára. A nagygyűlés 
szónoka Berendi Tibor 'Álla
mi díjas állomásfőnök több 
száz vasutas dolgozó előtt 
méltatta az ünnep jelentősé
gét, majd a vasút, illetőleg a 
csomópont előtt álló felada
tokról beszélt.

A nagygyűlés után neves 
fővárosi művészek szórakoz
tatták a  csomópont dolgozóit 
és hozzátartozóikat. Tőlük a 
Pepsi tánczenekar vette át a 
„stafétabotot”. A műsor este 
22 óráig tartott. (séra)

Növekedett az ünnep 
politikai jelentősége

A hagyományoktól eltérően 
ünnepelték a szombathelyi 
igazgatóság dolgozói a 28. 
vasutasnapot. Vasárnap reggel 
a  járműjavító és az ünnep
re érkezett lipcsei vasutasok 
zenekarának zenés ébresztője 
után koszorúzást ünnepséget 
rendeztek a megyeszékhely 
szovjet hősi emlékművénél, 
ahol a  több mint tizenhat- 
ezer vasutas képviselői elhe
lyezték a megemlékezés és a 
hál:? koszorúit. Ezt követően 
a  Haladás VSE sporttelepén 
békenagygyűlést tartottak.

Auguszt János, a területi 
bizottság titkára köszöntötte 
a megjelenteket, köztük 
Horváth Miklóst, a Vas me
gyei pártbizottság első titká
rát. dr. Bors Zoltánt, a me
gyei tanács elnökét, Molnár 
Istvánt, a városi . pártbizott
ság első titkárát, Kajcsa Jó
zsefet, a vasutas-szakszervezet 
titkárát, Horváth Józsefet, a 
szakszervezetek Vas megyei 
tanácsának titkárát, továbbá 
a  tömegszervezetek, a vasúti 
szolgálati helyek és a szállít
tató vállalatok képviselőit

Volosinovszki János megnyitja az ünnepséget

Utána Horváth Miklós, a me
gyei pártbizottság első titká
ra, országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi beszédet.

Hangsúlyozta többek között, 
hogy a szombathelyi igazga
tóság dolgozói minden évben 
példásan helytállnak a munká
ban. Ebben az évben is nagy 
feladatot vállaltak. Huszon
négy millió utast és 10 millió 
300 ezer tonna árut kell el
szállítani ok. Ezen kívül fon
tos beruházások megvalósítá
sára kerül sor. a  tervekben 
szerepel többek között a
Szombathely—Celldömölk vo
nalszakasz korszerűsítése, az
Ágfalva—Szombathely és a
Szombathely—Szentgotthárd 
közötti vonalak felépítmény- 
cseréje, ezen kívül Szombat
helyen és Celldömölkön a
gázolajtároló kapacitásának 
fejlesztésé, a sárvári cukor
gyár iparvágányának elkészí
tése. Az igazgatóság dolgozói 
az idei első félévi szállítási 
és fejlesztési tervet teljesítet
ték.

Méltóan ünnepelhetik a
vasutasnapot a  járműjavító

Jól sikerült a vasutasnap a 
debreceni igazgatóság terüle
tén is, A központi ünnepsé
get a debreceni csomóponton 
rendezték. A városi sportcsar
nokban tartott gyűlésen, közel 
háromezer vasutas vett részt.

Volosinovszki János, a terü
leti bizottság titkára üdvözöl
te a  megjelenteket, köztük 
Tóth Imrét, a Hajdú-Bihar 
megyei pártbizottság titkárát, 
dr. Postás Sándort, a városi 
pártbizottság első titkárát, 
Nagy Istvánnét, a vasutas
szakszervezet alelnökét, Sze
di Sándort, az SZMT vezető 
titkárát, továbbá a megye és 
a város több vezetőjét. Utána 
Kulcsár József, az igazgatóság 
vezetője mondott ünnepi be
szédet. Hangsúlyozta többek 
között, hogy az igazgatóság 
vágányhálózata hat megyét 
érint, és itt dolgozik a MÁV 
összlétszámúnak húsz száza
léka.

Az ünnepségen kitüntetése
két és jutalmakat adtak át.

M ISKOLC:

Ez utóbbinak az összege meg
közelítette a  hétmillió fo
rintot.

Nagyszabású ünepséget ren
deztek a záhonyi körzeti igaz
gatóság területén is, amelyen 
részt vettek a  szovjet határál
lomások dolgozóinak képvise
lői.

Bensőséges ünnepség kereté
ben köszöntötték a vasutas- 
napot Nyíregyházán, Püspök
ladányban, Mátészalkán, Kis
újszálláson, Biharkeresztesen, 
Nyirábrányban és több szol
gálati helyen. Valamennyi 
rendezvényen, gyűlésen részt 
vettek a közigazgatásilag ille
tékes társadalmi szervezetek 
képviselői és a legnagyobb 
szállíttató vállalatok vezetői.

A területi bizottság és a 
szakszervezeti bizottságok a 
művelődési intézményekkel 
közösen gondoskodtak sport
ás kultűrprogramról, amelye
ken több ezer vasutas és csa
ládtagja vett részt.

vj

Vasutas veteránok a meghívott 
vendégek között

A miskolci igazgatóságnál a 
28. vasutasnap tiszteletére 
rendezett ünnepségsorozat 
már július 7-én a szolgálati 
helyeken rendezett ünnepség
gel megkezdődött, amelyen 
átadták a törzsgárda- és a 
kiváló dolgozó kitüntetéseket, 
valamint a jó munkáért járó 
pénzjutalmat. Ugyancsak ezen 
a napon rendeztek ünnepséget 
az Igazgatóság kultúrtermében 
is. Ott nyújtották át a 30— 
35 évi szolgálat elismerése
ként a törzsgárda kitüntetés 
arany fokozatát és az igaz
gatói dicséretet tanúsító ok
leveleket.

Július 8-án délelőtt az

MVSC sporttelepén területi 
kis Ilyás labdarúgó és aszta
litenisz döntőket rendeztek. 
Este a Vörösmarty Művelődési 
Házban vasutasbállal folyta
tódott az ünnepségsorozat. 
Előtte színvonalas kultúrmű
sorral szórakoztatták a részt
vevőket a miskolci Nemzeti 
Színház művészei, a Vass— 
Dévényi duó és a Hangulat 
együttes.

Az ünnepi gyűlésre július 
9-én, vasárnap délelőtt került 
sor a miskolciak kedvelt ki
ránduló helyén. a csanyiki 
Majális-parkban. A KISZ ve
zetőképző iskola nagytermé
ben rendezett ünnepségen

megjelentek a  megye és a 
város vezetői, a krakkói és 
a  kassai igazgatóság küldöt
tei, továbbá meghívást kapott 
húsz nyolcvan év feletti 
nyugdíjas vasutas is, köztük 
a legendás XlI-es páncélvonat 
egykori szakaszparancsnoka.

Az ünnepséget Zombori La
jos, a területi bizottság tit
kára nyitotta meg, majd dr. 
Pásztor Pál, az igazgatóság 
vezetője mondott beszédet. 
Utána miniszteri és vezérigaz
gatói dicséretet, valamint ki
tüntetéseket adott át.

Az igazgatóság területén — 
a vasutasnap alkalmából — 
több mint kétmillió forint ju
talmat osztottak ki a munká
ban élenjáró dolgozók között.

Az ünnepi gyűlés után a len- 
gyei, a szlovák és a magyar 
:vasutasok megkoszorúzták a 
Munkásmozgalmi Emlékmű
vet.

A  miskolci vasutasokat és 
családtagjaikat a Majális 
parkban felállított szabadtéri 
színpadon neves művészek 
szórakoztatták. A nonstop 
műsorban közreműködött a 
Vasas művészegyüttes, Lata- 
bár Kálmán, Bodza Klári, 
Kiss Károly, Palócz László, 
Magay Klementina és Berényi 
Anna.

Az ünnep alkalmából em
léklapot bocsátották ki és a 
posta alkalmi bélyegzést is 
végzett.

(kisvárdai)

SZEGED:

Részt vállaltak 
az országos feladatokból

A szegedi vasűtigazga-tóság 
központi ünnepségsorozata 
július 8-án, szombaton kez
dődött. Délelőtt az igazgató
ság épületében megkoszorúz
ták az 1919-es vasutas mártí
rok c -aléktábláját, majd a 
Tisza Szálló koncerttermében 
gyülekeztek az ünnepség 
részvevői

A Himnusz hangjai után 
Ácsai Mihály, a területi bi
zottság titkára, a vasutas
szakszervezet elnökségének 
tagja köszöntötte a vasutaso
kat, a szállítófeleket, Bács— 
Kiskun, Békés és Csongrád 
megye párt- és állami, vala
mint tömegszervezeteinek 
képviselőit.

A megnyitó után Lovász 
Lázár vasútigazgató méltatta 
az ünnep jelentőségét. Beve
zetőjében beszélt arról a 
nagyszerű helytállásról, ami
nek eredményeként az igazga
tóság 13 ezer dolgozója hozzá
járult a vasút személy- és áru- 
szállítási feladatainak teljesí
téséhez. Elmondotta, hogy az 
igazgat'ség területén mu
tatkozó szállítási igények ki
elégítésén felül részt vállal
tak az országos feladatokból 
is. A  zsúfolt budapesti ren
dezőpályaudvarok mentesítése 
érdekében a Dél-Dunántúl és 
Kelet-Magyarország közötti 
forgalom nagy részét a Baja— 
Kiskunhalas—Kiskunfélegy

háza—Cegléd útvonalon bo
nyolították le. Ennek végre
hajtásával teljesítményük kö
zel 20 százalékkal, termelé
kenységi mutatójuk 17 száza
lékkal növekedett. Az összvas- 
úti érdekeket segítették azzal

is, hogy évi átlagban 75—W 
vasutast rendelnek ki a buda
pesti pályaudvarokra.

A  vasútigazgató ismertette 
az igazgatóság területén meg
valósított ̂ beruházásokat,., vala
mint a  különböző szervezeti 
változásokat, így a békéscsa
bai üzemfőnökség létrehozását*; 
Szólt azokról az intézkedések-, 
ről is, amelyek hozzájárultak 
a dolgozók élet- és munkakö- 
rülményeinek javításához.

A beszédet követően kitün- j 
tetések átadására került sor, 
majd színvonalas ünnepi mű
sor következett.

A 28. vasutanap tiszteletére 
Szegeden gazdag kulturális és 
sportprogramot állítottak ősz- j 
sze. Szombaton és vasárnap a 
SZVSE-pályán nyolc csapat 
részvételével területi kispályás j 
labdarúgótornát rendeztek, a  j 
tőmegsportversenyek kereté*] 
ben csomóponti sakk-, teke-, 
asztalitenisz-versenyt, barátsá- 
gos labdarúgó-mérkőzést, az 
Edzett ifjúságért** mozgalom, 

keretében sportdélelőttöt, va
lamint országos meghívásos 
gyaloglóversenyt rendeztek,

A  kulturális programból ki
emelkedett a szegedi fotóklub 
és a vasutas-szakszervezet ren
dezésében megnyitott **A vasút 
hétköznapjai** című fotókiállí
tás, amelyen 12 fotós mintegy 
80 képen mutatta be a vasutas 
dolgozók felelősségteljes, sok
oldalú munkáját, a vasútüzem^ 
technikai fejlődését. A vas
utasnap rangos eseménye volt 
a Széchenyi téri térzene, ame
lyen közreműködött a vasutas 
művelődési ház fúvószenekara/

Gellert József

PÉCS:

[seménydás rendezvények ' 
minden szolgálati helyen

A  pécsi igazgatóságon július 
5-én kitüntetések átadásával 
kezdődött a vasutasnapi ün
nepségsorozat Hatvan tény
leges és negyven nyugalomba 
vonuló vasutas részesült igaz
gatói dicséretben.

A központi ünnepséget jú
lius 7-én rendezték a vasutas 
sportcsarnokban, amelyet Hal- 
may Árpád, a területi bizott
ság titkára nyitott meg, majd 
dr. Szabó Tibor, az igazgató
ság vezetője mondott ün
nepi beszédet Az ünnepségen 
kitüntetések, jutalmak átadá
sára is sor került

Este az Olimpia Étteremben 
vasutasbált rendeztek. Ennék 
bevezetéseként a  pécsi Nem
zeti Színház művészei adtak 
műsort Rangos eseménye volt 
a vasutasnapnak a július 7-én 
megnyílt pályafenntartási ki
állítás. Másnap átadták Aba- 
ligeten a kulcsos turistaházat, 
július 9-én délelőtt pedig 
egész napos ^sportműsor várta 
az érdeklődőket. Ezen a na
pon rendezték meg a szocia
lista brigádok öttusaverse
nyét, a kispályás futballdön- 
tőt, a lábteniszt és az atléti
kai viadalt. Délután az úttö
rők labda rúaótorná ja. a MÁV- 
óvoda kicsinyeinek tornabe
mutatója és a PVSK—Pécsi

Dózsa öreg fiúk futballmér
kőzése szórakoztatta a közön
séget.

Dombóváron is bővelkedett 
eseményekben a vasutasnap. 
Július 7-én tartottak nagy
gyűlést a vasutasok művelő
dési házában1, majd nyolcadi
kén sportműsorral folytató
dott az Ünnepségsorozat a 
DVSE pályán. Megnyitották 
Csonka Sándor vasutas festő
művész kiállítását is.

Nagykanizsán és Murake- 
resztűror szintén gazdag prog
ramot szerveztek a 28. vasu
tasnap alkalmából. Július 
8-án adták át Murakeresztú- 
ron a Kiváló határőrállomás 
kitüntetést Délután sport- és 
kultúrműsor, majd határorku- 
tya-bemutató szórakoztatta a 
közönséget

Bátaszéken a nemrég át
adott új szociális létesítmény
ben kézimunka-kiállítást ren
deztek. Komlón szintén kiállí
tás keretében mutatták be a 
vasutas fafaragók. festők 
munkált. Szentlőrincen és Szi
getváron a tömegsport-vetél
kedők vonzották a legtöbb 
vasutast. A7 ünnepségsorozat 
a legtöbb szolgálati helyen, 
csomóponton közös vacsorá
val, hangulatos családi esttel 
ért véget

P. B.
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A vasút nehéz őszi forgalom előtt áll
Szűcs Zoltánf a MÁV vezérigazgatója 

mondott beszédet a tisztavatáson

Szűcs Zoltán vezérigazgató avató beszédét mondja
A vasutasnapi ünnepségek- főosztályvezetőt, a MÁV vé

nek. minden évben kiemelke- zér igazgatói át, hogy a felső
dé eseménye a  tisztiavatás. A rakozott egységek tagjait 
28. vasutasnap alkalmából, avassa államvasúti tisztekké 
július 8-án, a Déli pályaud- — fejezte be Jelentését dr. 
ar kerengőj ében rendezett Kun Dezső.

¡watóiinnepség is méltó foly- Ezután Szűcs Zoltán mon-

dulva a  következőket mond
ta:

— A Tisztiképző Intézet kö
telékében végzett munkáju
kat befejezték, s néhány nap 
múlva a vasút különböző 
szolgálati helyeire távoznak.

itása volt a  hagyományok- ¿lőtt ünnepi beszédet. Beveze- A  kötelesség — más-más fel-
adat ellátására —, különböző 
szakszolgálatokhoz szólítja 
önöket. Most,/amikor távoz
nak a közel százesztendős in
tézmény falai közül, kérem 
valamenyiüket: ne feledjék
soha, hogy váll-lapjuk színe 
ugyan különbözik, mégis egy 
ügyet, egy vasutat szolgálnak. 
A társadalom sem a szakszol•

tőjében részletesen szólt a|
Délelőtt, pontosan fél 10-kor, vasút szerepéről. Mint mon-l 

a MÁV Tisztképző Intézet hét dotta: hazánk szállítási rend
tagozatán végzett 309 fiatal szerében, a távolsági személy
katonás felállásban várta az és áruszállításban kulcsszere- 
ünnepség kezdetét. A dísz- pet tölt be a vasút. Ennek il- 
emeívényen, az ünnepség el- lusztrálására egyebek  ̂között 
nŐ&segében helyet foglalt elmondotta, hogy vasútvona- 
Borbély Sándor, az MSZMP Iáinkon ma több árut fuva- 
Kőzponti Bizottságának titká- rozunk, mint Ausztria és Ju- ,
^ S z e k é r  Gyula núnUzterel- goszMvia vasutat -  a  MÁV- 
nök-hélyettes, az MSZMP KB nal kétszer nagyobb hálózaton 
tagja, Kovács Antal, az — együttvéve.
MSZMP KB osztályvezetője, __ A vasút egyre fontosabb 
a  Központi Bizottság tagja, összekötő kapocs, elsősorban a 
Pullai^ Árpád közlekedés- és szocialista országok közössé- 
postaügtr ;ftíiiiisztérf Koszorús gével — mutatott rá a vezér- 
FeVe'ftó' IT Vva^Jt^-szaksíetve- • igazgató. — A nemzetközi 
zet főtitkára,' Szűcs Zoltán, a forgalomban bonyolódó áru-
MAy vezérigazgatója, Gilt- mennyiség például az elmúlt -¡XTl* Egym ás segítésének 
ner László, az MSZMP Buda- évben meghaladta az 50 millió készs^eAt Kívánom hogy t?á-, 
pesti. Bizottságának osztályve- tonnát. Ennék túlnyomó ré- készsegét- “ Hí"om- " W I 1 
zetője, dr. Móró István, a  VI. szét a szocialista országok 
kerületi, Kékedi György, ez közötti forgalom tette ki. Ez 
I. kerületi pártbizottság első nemcsak a vasút gazdálkodá- 
iitkára, Nagy Károly, a vas- szempontjából jelentős, ha- 
ú% főosztály pártbizottsága- nem fontos politikai tényező 
nak titkára, B. Tóth Sándor-

Ha a vasút tevékenységét 
csak mennyiségi oldaláról 
vizsgálnánk, minden tekintet
ben elégedettek

képző Intézet igazgatója nyi- Munkánk minőségi jellemzői 
tóttá meg. A vendégek, az azonban korántsem mutatnak 
avatásra felsorakozott tisztek kedvező képet. A személyszál- 
és hozzátartozóik üdvözlése ífitás kulturáltságát illetően 
után hangsúlyozta, hogy az még mindig sok a tennivaló, 
intézet a vasutasok ünnepén Az áruszállításban is bőven
309 magasabb szaktudással akad javítanivalónk. Lassú az gek zárt menetben történt el
rendelkező tiszt ̂  útrabocsátá- elegyáramlás, emiatt hosszúak vonulásával ért véget, 
sával járul hozzá az 1978. évi a fuvarozási idők. Gyakran A felavatott tisztek hagyo- 
szállítási feladatok teljesítésé- előfordul, hogy nem tudjuk a mányos díszebédjére a Nyuga- 
hez. fuvaroztatók rendelkezésére ti pályaudvar Utasellátó-ét-

— örömmel jelenthetem: bocsátani, a rakodáshoz igé- termében került sor, ahol Ko- 
valamennyien képesítést &ze- nyelt kocsikat. szórás Ferenc főtitkár pohár-
reztek a magasépítményi, a A vasút ez évi szállítási köszöntőt mondott.]

né, az I. kerületi tanács elnö
ke.

A tisztavató ünnepséget 
dr. Kun Dezső. a MÁV Tiszt-

szakszolgálatok jó munkája, 
összhangja alapján működő, 
rendeltetésének megfelelő,
biztonságos, pontos vasutat.

Becsüljék meg egymást a 
szolgálati hlyeken.. „Ápolják, 
fejlesszék tovább az ̂  intézet
ben iS©küít^^vtárti^murüca- 
társi szellemet, az együttmű-|

Zosztott hivatásukban, felelős
ségteljes beosztásukban talál
ják meg a jól végzett munka 
örömét, egyéni boldogulásu
kat, reményeik megvalósulá
sát. Megköszönöm eddigi mun
kájukat, tanáraik odaadó fá
radozását és ezennel önöket 
vasúti tisztekké fogadom.

A MÁV vezérigazgatójának 
lehetnénk, avató beszéde után került sor 

az új tisztek fogadalomtételé
re, majd a szalagozás követ
kezett. A hét tagozat képvise
lői sorra felkötötték szalagju
kat az intézet zászlajára. A 
tisztavató ünnepség az egysé-

felépítményi és hid-, a pálya- feladatai nagyobbak az el- Visi Ferenc

A  28. VASUTASNAPRA

Átadták rendeltetésének a MÁV 
új Számítástechnikai Üzemét

A 28. vasutasnap kiemelke
dő eseménye volt a  MÁV új
számítóközpontjának július 
8-án történt .üzembehelyezése. 
Az avatóünnepség elnökségé
ben helyet foglalt Szűcs Zol
tán, a  MÁV vezérigazgatója. 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára, dr. Mó-

szervezet elmúlt évi átalakí- is tegyenek meg mindent a 
tásávaL a MÁV Számítástech- vasút fejlesztéséért, — fejezte 
nikai Üzem létrehozásával a  be avatóbeszédét Oroszváry 
vasút vezetése a követeimé- László vezérigazgató-helyet-»
nyéknek megfelelő rendszer tes.
megteremtését kívánta elér- A beszéd elhangzása után 
ni. A szervezeti keret tehát Szűcs Zoltán vezérigazgató át- 
biztosított, az új épület lehe- vágta az üzem géptermének
tővé teszi a megfelelő elhe-

ró István, a  VI. kerületi, Ké- lyezést, a két új R-40-es gép
keáti György, az I. 
pártbizottság első

kerületi
titkárai.

üzembehelyezésével jelentő
sen kibővült a gépi bázis. A

ajtaja előtt - kifeszített nemze
ti színű szalagot és ezzel át
adta rendeltetésének az új 
számítástechnikai központot.

Oroszváry László MÁV vezér- jelenlegi munkához és a jö- amelyet a KGST-országok
igazgató-helyettes és Nagy Ká 
roly, a Vasúti Főosztály párt- 
bizottságának titkára.

Perei József, a Számítás
technikai Üzem igazgatója üd
vözölte a  vendégeket, majd

vőben várható fejlődéshez biz- séges Számítógép Rendszeré- 
tosítottak a feltételek. Az új, hez tartozó két modern. NDK- 
lényegesen kedvezőbb körül- gyártmányú, nagyteljesítményű 
mónyek között dolgozó szárny 5 = ^ 5 5  számítógéppel, ezen- 
tástechnikai szakemberektől kívül két R—10-essel és egy 

RC—3600-assal szereltek fék
Oroszváry László vezérigazga- azt kérjük, hogy rendkívüli fi- Az új számítóközpontra majd-

gyelmet és pontosságot igénylő nem 400 millió forinté* költött 
bonyolult munkájuk közepette a MÁV. (Szász)

ujtó-helyettes méltatta az 
üzem jelentőségét.

— Külön öröm számunkra — 
kezdte beszédét a vezérigazga
tó-helyettes —, hogy a 28. va~ 
sutasnapon a vasút életében is 
forradalmi változást jelentő 
számítástechnika új létesít
ményének üzembehelyezésével 
köszönthetjük. Fél évszázad
dal ezelőtt kezdte el a MÁV — 
Magyarországon elsők között 
— a gépi adatfeldolgozás al
kalmazását és ma olyan szá
mítóközpontot avat, amelynek 
egyik legfontosabb feladata a 
számítógépeknek az operatív 
szállítási folyamatokban való 
alkalmazása.

A korszerű, számítógép bá
zisú információrendszer ki
építése azonban még nagy 
fejlesztési, beruházási, üze
meltetési költségeket igényel. 
A hosszútávú számítástechni
kai fejlesztési terv a  jelenle
gi helyzetből kiindulva a 
VI. ötéves tervben a rendező
pályaudvarok információ- 
rendszerének korszerűsítését 
tűzi ki célul. A kis és mikro 
számítógépeket alkalmazó 
rendszerek telepítését úgy vá
lasztjuk ki, hogy azok a törzs- 

"SoTozot vonalain egy, követke
ző fázisban összekapcsolhatók 
legyenek vonali irányító-terve
ző rendszerré. Az irányított 
vonalak központi számítógép
be történő összefogásával pe
dig eljutunk a törzshálózati 
számítógépes irányító rend
szerhez és ezzel áruforgal
munk túlnyomó részének ha
tékony irányítása válik majd 
lehetővé.

Mtt várunk az új számítás- 
technikai bázistól, amelynek 
ma méltó székházat és gép
termet adunk át? Várjuk min
denek előtt azt, hogy a vasút
üzemet szolgáló, az üzemviteli 
folyamatokba beépülő haté
kony információrendszereket 
dolgozzon ki és helyezzen 
üzembe. Az üzem vezetői, 
munkatársai építsenek ki jó 
kapcsolatokat a  vasútüzemi 
szakemberekkel, valamennyi 
szakszolgálattal, azaz a fel
használókkal, és velük közösen 
keressék a feladatok megoldá
sának lehetőségeit.

— A régi adatfeldolgozó

Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója átvágja a szalagot
(Laczkó Ildikó felvétele).

JULIUS 8-AN

Sopronban ú j utasaluljárót 
és orvosi rendelőt avattak

A vasutasnap alkalmából orvosi rendelőt tíz vállalat és 
július 8-án a kora délelőtti a vasút szakemberei egy régi 
órákban adta át Sopron ál- irodaházból alakították ki. 
lomás új utasaluljáróját és Beruházási költsége hatmillió 
szigetperonját Lisiczki Lajos, forint. Építéséhez képfiiiliá 
a GYSEV igazgatója. A forinttal az ÖTA is hozzájá- 
munka kiegészítő beruházása rult. A korszerűen berende- 
volt az új pályaudvarnak, zett épületben üzemorvosi, 
amelyet az elmúlt évben ad- fogorvosi, szemészeti, belgyó- 
tak át rendeltetésének. A kö- gyászát!, sebészeti, nőgyógyá- 
vetkező hónapokban sor ke- szati rendelők, továbbá rönt- 
rül a teljes vágányzat korsze- gén és laborhelyiségek talál- 
rűsítésére. A soproni pályaud- hatók. Az ünnepség után ki
var az ország egyik legszebb tüntetéseket és jutalmakat 
vasútállomása. Az utasok ké- adtak át a munkában élenjár 
nyelmét ételbár, hangulatos ró dolgozóknak, 
éttere” . késesen. W n d e z é tt  J m  ^  u
várótermek szolgálják. - ...

Ezen a napon került át- letti Nagycenken megnyitot- 
adásra Sopronban a GYSEV k *  a Közlekedési Muzeum ál- 
—MÁV szakosított új üzemor- landó vasúti kiállítását. A lá- 
vosl rendelője is. Az ünnepsé- togatók a századforduló tá
gén Molnár György, a  vas- ján forgalomba állított régi 
utas-szakszervezet titkára keskeny nyomtávú mozdonyo- 
mondott beszédet. Az üzem- kát tekinthetik itt meg.

fenntartási gépész, a moz
donyszolgálati, a forgalmi, a 
biztosítóberendezési és a vas
úti kereskedelmi tagozatokon. 
A 7 tagozaton 128 tantárgyat

múlt évinél. Különösen nagy 
feladatokat kell megoldani a 
második félévben. Éppen 
ezért nehéz őszi forgalomra 
kell felkészülni. Az Idei ősz

tanítottunk. Az évfolyam Ősz- minden eddiginél nagyobb 
szevont átlageredménye: 3,56. próbatétele lesz a  vasútnak és 
A sikeres vizsgák alapján a a  vasutasoknak.
MÁV vezérigazgatója 44 hall- Ezután részletesen felsorol- 
gatót vasúti tisztté, 132-t fő- ta, hogy az idén hol, milyen 
tisztté, 96-ot intézővé, 30-at mértékű fejlesztésekre kerül 
főintézővé, 2 hallgatót pedig sor a  vasútnál, majd a kö- 
felügyélővé, a GYSEV vezér- vetkezőket mondotta: 
igazgatója 4 hallgatót' tisztté, — Alapvető feladatnak te- 
egyet pedig fő Intézővé neve- leintjük az élet- és munkakö
réit ki. ’ rülmények folyamatos javitá-
í Áz intézet igazgatója ez- sát. Azt akarjuk, hogy a vas- 

után- arról beszélt, hogy a  utas ne csak dolgozója, hanem 
ij^gatók a tanulás mellett gazdája is legyen a vasútnak, 
helytálltak a társadalmi mun- s munkahelyén jól érezze mó
kában is. Záhonyban például gát. Az idén a  munkát köny
vét hétig részt vették a nehéz nyítő technikai fejlesztések
fizikai munkát igénylő átra- 
kásban. A négy közlekedési 
testképző intézet hallgatói 
részére rendezett szellemi ve
télkedőn az első,helyen végez
tek.

mellett 2 milliárd forintot 
meghaladó összeget — a múlt 
évinél 7 százalékkal többet — 
költünk munkavédelmi beru
házásokra, ezen belül 500 mil
lió forintot a nehéz fizikai

— Meggyőződéssel jelentem; munkák gépesítésére. 775 mil-
az' évfolyam hallgatói szere-\ 
tik szakmájukat, s a tanév 
alatt áldozatkészségüknek is 
számtalan tanújelét adták. 
Eddigi munkájuk, tanulmányi 
éredményeik és politikai 
helytállásuk alapján méltóak 
a vasút vezetőinek bizalmára. 
Ezért, mint az intézet igazga
tója, felkérem Szűcs Zoltán

lió forintot fordítunk a vas
utasok szociális ellátására, az 
egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésére, lakásépítésre,
gvermekintézmén vekre, üdül
tetésre, a kulturális és sport- 
létesítmények fejlesztésére.

A MÁV vezérigazgatója ün
nepi beszéde befejező részé
ben a tisztjelöltek felé fór-

Ketten, a felavatott tisztek közül
A MÁV Tisztképző Intézet 

most véget ért nappali tago
zata — ami az eredményeket 
illeti — rangos évfolyam volt 
A 304 végzős hallgató közül 
Krebsz József, a pályafenn
tartási gépész-tagozat hallga
tója mondhatja magáénak
legjobb tanulmányi eredményt, éve nős, kedvet érez a model 
Az évfolyamelsőként végzett lezéshez. Ám e mind jelentő

terület rohamléptekkel fejlő- mérést egyaránt kaptam. Gu- mégsem volt meghatározó pá- 
dik: ma már korszerű mérő- lyás János vezérigazgató-he- lya választásomban. Aprócska 
vonat járja a pályát filmre lyettestől vehettem át a dip- kislány voltam még, amikor 
vesz mindent, a szakember lomámat. Melegen gratulált, szüleim Mezőfalvóról áttele- 
annak alapján állapíthatja és kaptam ezer forint jutái- pültek Dunaújvárosba. Munkát 
meg az esetleges hibákat. m át De az igazi fizetség az mindketten találtak a Vasmű- 

Szó esik családról munká- tesz, ka majd munkámban ben, s magam is odakerültem, 
* hasznosítani tudom a tanul- nem sokkal az általános isko-

lakat. Oda megyek vissza, la befejezése után. Tanulni sze-a  ről, hivatásszeretetrőL Három
ahonnan beiskoláztak, a Köz- rettem volna, hát beiratkoztam

újdonsült vasúti tiszttel 
avatás után beszélgetünk.

az sebbé váló szakterülethez vaj
mi kevés Önmagában a vonza
lom.

— Már az előkészítő tanfo-

ponti Felépitményvizsgáló Fő* 
nökségre.

a gimnáziumba. Levelezőn vé
geztem az iskolát eléggé ne
hezen, mert az éjszakázás elég. 
gé megviselt. Elhatároztam, 
hogy más munkahelyet kere-

Csotlán Margitnak kétszere
sen is nevezetes a  július 8-a.

]yam Volt könnyű: ál ta- M unkakönyvét bejegyzése ^ 'E ^ i s ^ r ö s ö m 'a 'v J ú t ó t
ism ereteit rruite- szerint ot éve, pontosan esen ajánlot^ .  Megfogadtam a ta-

^  tócsát. Dunaújváros állomásrakát oktattak Ezt levelezőn ve- Nem k  sikertUietett volna kerültem. Szakvizsga szakvizs- 
geztük nmjd a vizsga után szebben a JubUeum hiszel á< b e te t t .  Buzgalmamban 
Jásjkisérre kerültünk, ahol most, fél évtized mun<"

— Verőcemarosi vagyok — 
mondja. — A technika pöt
töm gyerekkorom óta vonzott.
Az általános iskola után a  vá
ci gépipari technikumba jár
tam. Érettségivel a zsebem
ben a dunakeszi járműjavító-
k a to n a s á ^ u tá ^  pedfg1 á tk £  különféle műhelyekben készi- fejezte tanulmányait a
rtilte i^ T  Központi Fetépit- fittek fet tennümket. Az isko- Tisztképző Intézetének keres-
__ j:___j__xiz   Ián az oktatás színvonala kedelmi tagozatán, méghozzá

magasabb volt, mint elképzel- jeles eredménnyel. Ügy lát-
tem, nem beszélve a mennyi- szik. megtalálta helyét a vas-
ségről. Húsz tantárgy bizony utasok népes családjában.
nem csekélység. __ Nem mondhatom magam- _____ ______

— Mégis évfolyamelso lett. rói, hogy már gyermekfejjel a helyen fogok helyettesíteni. Ér- 
Ez csak a statisztika számára vasútról álmodoztam —, kezdi dekel ez a terület, szívesen pró

ményvizsgáló Főnökségre. 
Mondhatom, roppant izgalmas 
ott a munka. Ez tényleg a 
technika' világa, de nem el
vontan. öncélúan az, hiszen 
a vasút biztonsága: az embe
rek biztonsága. Nem véletlen,

MÁV nem vo^  S0̂UL így aztán különösebben agitálni sem kel
lett. hogy jelentkezzem a..tiszt
képzőre. Most főtiszt lettem. 
Régi helyemre megyek vissza 
dolgozni, de már a kereskedel
mi szolgálathoz, vagyis keres
kedelmi szakcsoportos munka-

hogy ezúttal első ízben nappa- jelent valamit, vagy többről vallomását Önmagáról. —Igaz. bálom ki a gyakorlatban is a
li tagozaton oktatták az ide
vágó tudnivalókat. Ez a szak

van szó? jó néhány távoli rokonomnak a képességeimet.
— Erkölcsi és anyagi elis- MÁV a kenyéradója, e tény Fejér Gyula
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T Ű L  A 60. ÉLETÉVEN (2.)

„Az életkor nem más, 
mint statisztikai adat99

A  korai öregedés, a magate- dí, Tolsztoj, Pablo Casals, Sto- 
ftetetlenség megelőzésének'* kowsky, Picasso, Chaplin, Stra- 
egyetlen eszköze a munka, vinszkij nevére. A magyarok 
Már az ókori bölcsek megália- közül Liszt Ferencre, Ferenczy 
pítofták, hogy a tétlenség, a Bénire, Sík Endrére, Déri Ti- 
munkátíanság a korai megöre- borra, Kós Károlyra, Kodály 
gedés legfőbb oka. Ugyanezt Zoltánra, Csók Istvánra, Mól- 
Korányi Sándor, 1930-ban így nár C. Pálra, Jókaira és így 
fogalmazta meg! az öregedés tovább. A világ idős politiku-

az állandó megfigyelés külön 
költségbe nem kerül. Mindez
zel együtt érvényes természe
tesen az a megállapítás, hogy 
az időskori, szokványos dege- 
neratív betegségekben (tüdőtá
gulásban, mérsékelt szívizom
elfajulásban stb.) szenvedők
nek is többnyire kedvezőbb

tünete az fî iraiTT>.37iff>— sai közöt is vannak jócskán pszichés állapotot okoz a híva—
dó képesség beszűkülése, ezért, *jagy nevek: Churchill De
hogyan is képzelhető el, hogy 
egy tevékeny élet után, a tel
jes tétlenség nem gyorsítaná 
az öregedési folyamatot?

Gaulle. Tito, Adenauer stb.

Felkészülés 
a hosszú életre

tali, vagy könnyebb fizikai 
munka, mint a nyugdíjazott- 
ságból eredő kényszerű pihe
nés, és az azzal járó (esetleg 
anyagiakban is szűkösebb) 
életmód.

Kapcsolat, 
amely nem 

szakadhat meg
Ezekkel az elvekkel nem el

lentétes szocialista társadal-
ínimknak az a rendelkezése,
hogy a  60., illetve az 55. élet
év után, a testi állapottól és az 
érintett egyén kívánságától füg
gően, mindenkinek joga van a 
nyugdíjra. Nyilvánvaló, hogy 
számon, tartunk olyan foglal
kozási köröket — például a  bá
nyászatban, a kohászatban, a 
Vasútnál, szövőgyárakban stb. 
rr  amelyekben 60 éves korig 
nem tanácsos dolgozni, lega
lábbis az egészség károsítása 
¡nélkül. De az ilyen munkakör-

Mimdez természetesen nem 
azt jelenti, hogy az éleikor meg
hosszabbodásával eltűnnek 
az öregedő ember szociális, 
pszichikus és organikus ténye
zőinek problémái. A magasabb 
életkor fokozatos elszürkülésé- 
hez nagyban hozzájárulhat pél
dául a házastárs esetleges el
vesztése, vagy a  kortársak fo
kozatos, de elkerülhetetlen ki
halása. A munkából való ki
szakadás következtében, a köz
vetlen emberi kapcsolatok lé
nyegesen gyengülnek, s  ezt 
nem pótolhatja a legjobb szo
ciális otthon, a nyugdíjasok 
klubja vagy az öregek legott-

Aktív szerepet 
vállalni...!

Paradox jelenség, de kimu
tatott tény, hogy a szív és vér. 
edénybetegségben szenvedők 
közérzete általában rosszabb 
nyugdíjazás után, mint koráb
ban volt, illetve, mint később 
az újbóli, rendszeres elfoglalt
ság, tevékenykedés esetén. 
Ezért is nagyjelentőségű ami 
nyugdíjtörvényünk, amely le
hetővé teszi a dolgozónak, hogy 
— amennyiben teljes foglalkoz
tatottságot nem tud vállalni — 
csökkentett munkaidőben fog
lalkoztassák. Ha pedig ez utób
bi is terhes lenne számára, ak
kor módot találhat arra, hogy 
a politikai életben, a helyi köz
ügyek intézésében, a társadal
mi munkákban kisebb -nagyobb 
szerepet vállaljon, és haszno
san tevékenykedjen.

Berírand Russel, a 98 éves

honosabb háza sem. Az egész
ben dolgozók számára is adott séges öregkorra azonban jó élő. 
a .lehetőség, hogy más elfoglalt- re fel lehet, és fel kell készül- 
jságot találjanak a csökkentett ni. Mit javasolhat az orvos eb
korhatár elérése után. bői a szempontból?

A nyugdíjazást követően biz- Többek között — vagy min- 
tositjott munka nemcsak az denékelőtt — küzdelmet az el
egy én, hanem a társadalom hízás ellen. A dohányzás és a 
szempontjából is rendkívül fon- szeszes italok elhagyását. Szel-; 
tos. Eszköze az egeszseg meg- jemi munkásoknak és irodai 
őrzésének, akár rövidített mun- alkalmazottaknak szabad ide- korában elhúnyt nagy filozó- 
kaidőben is, hiszen az idős, em- j ükben a  kiadós testi munkát fus írta önéletrajzában: ..Ha az 
bér szamara az a legrosszabb, vagy a sportot. Nyugodt mell- H  
ha fölöslegesnek, értéktelen- úszást, hosszabb sétákat, ter-\ 
nek érzi önmagát. Márpedig rnészetjárást— a minél maga- 
az idősek munkája többnyire $abb életkorig. S persze, fog- 
nem értéktelenebb, min-t a fia- lalkozástól függetlenül, min- 
$í||abbakév, c§ak minőpégébep. d e lin e k  j£gg\ilnie kell a zakí. 
ma$?.r A fiatalabb munkáját «ál- ]&4ot&-, fogalma g életmódot, 
tálában a dinamizmus, az iaö- ; (r.
sebbekét pedig a széles körű ta- A meglévő betegségeket vagy 
pasztalat jellemzi. Ebből ere- szervi elváltozásokat, az orvos- 
dően azónban az öregebb és a sál állandóan ellenőriztetni és 
fiatalabb korosztályok között kezeltetni kell. Hazánkban, 
ellentét nem lehet. Ráadásul a*hol a  körzeti orvos tulajdon- 
a  fiataloknak arra is gondol- képpen a dolgozók háziorvosa,

embernek széles és aktív érdek
lődési köre van, és ha talál ma
gának megfelelő tevékenységet, 
amelyben hatékonynak bizo
nyulhat, akkor nem kell évei
nek számára — erre a pusztán 
statisztikai adatra— gondolnia, 
még kevésbé hátralévő idejé
nek valószínű rövidségére.**

Az orvos sem mondhat mást, 
szebbet, igazabbat.

Dr. Bogdány Barna

V e z e tő s é g v á la s z tó  k ö z g y ű lé s  

két b iz to s ító  e g y e sü le tn é l
A közelmúltban vezetőség

választó közgyűlést tartott a 
Vasutas Biztosító Egyesület és 
a Vasutasok Jótékonysági Biz
tosítási Egyesülete. A Vas
utas Biztosító Egyesület ülé
sén megjelent Kajcsa József, 
a vasutas-szakszervezet titká
ra is. A választáson dr. Sza
bó Miklós elnökölt. A jelölő 
bizottság elnöke Harmati Ist
ván volt. A közgyűlés a 
nyugdíjba vonuló Szolga Ist
ván helyett Molnár Lászlót 
választotta ügyvezető elnök
nek, az elnöki tisztség betölté
sére pedig ismét Bánhegyi 
József kapott megbízást. A 
közgyűlés résztvevői 15 tagú 
választmányt, 5 tagú szám- 
vizsgáló bizottságot és 250 
küldöttet is választott.

A Vasutasok Jótékonysági 
Biztosító Egyesületének köz
gyűlésén megjelent Koszorús 
Ferenc, a vasutas-szakszerve
zet főtitkára. A vezetőség a 
közgyűlés elé nyolc napiren
di pontot terjesztett. Említést 
érdemel az egyesület elneve
zésének megváltoztatására ho
zott határozat. Törölték a 
„jótékonysági** szót, és július 
1-től Vasutasok Általános 
Biztosító Egyesülete néven 
szerepel.

A választó közgyűlés tudo
másul vette, hogy Rábay Fe
renc ügyvezető elnök egészsé
gi állapota miatt nyugdíjba vo
nul. Ügyvezető elnökké Tóth 
Lászlót, helyettesévé pedig 
Lengyel Zoltánt választották.

Segélygépkezelők vetélkedője
A szombathelyi igazgatóság 

négy NSZK-gyártmányú olaj- 
nyomással működtetett hid
raulikus vágán-yraemelő „Lu
kas” géppel rendelkezik. A 
balesetet szenvedett kocsik, 
vagonok vágányra emelését, 
ezen kívül egy MD 604-es 
Diesel-daru is segíti. A gé
pek bonyolultsága és a  bal
eseti helyszínek mielőbbi sza
baddá tétele, a munkák gyors 
és szakszerű elvégzése volt a 
célja annak a versenysorozat
nak, amelyet az igazgatóság 
írt ki ezeken a gépeken fog-’ 
lalkoztatott kocsijavítókból, 
lakatosokból, gépkezelőkből és 
műszakiakból álló brigádok 
részére.

A versenyben 130 dolgozó 
vett részt. A 6—7 tagú csa
patoknak — mind a Lukas, 
mind a Diesel-kategóriában 
—r gyakorlati és elméleti fel- 
készültségüket kellett bizonyí
taná. A gyakorlati versenyt 
Sárváron, a volt fűtőház te
rületén tartották meg. A nyu
gati gépen vizsgázóiknak egy 
45 méteres pályára kiterjedő 
hosszúságú, összetett, vélt 
balesetet kellett felszámolni- 
ók. A dieselesek gyakorlati fel- 
adata 'egy- *520-ós mozdony 
talprdáUítása volt.

A. Lukas-típusú emelőknél 
a szombathelyi vontatási fő
nökség Kolozár György vezet
te brigádja lett az első. A 
csapat tagjai személyenként

niuk kell, hogy o mostani — a 
réginél sokkal kedvezőbb — 
helyzetük, az idősek munkájá
nak eredménye, s akik ezt az 
eredményt létrehozták, azok ta« 
pasztalatait a társadalom nem 
nélkülözheti. Az öregek és a 
fiatalok közötti kapcsolatok so
hasem szakadhatnak meg, s 
az erre irányuló törekvéseknek 
különösen a szocialista társa
dalomban nincs helye!

A „nagy öregek1
példája

Zerbi, a neves középkori tu
dós, 1489-ben kiadott Geroco- 
miu című tanulmányában már 
¡megállapította azt, amit a mai 
gerontológusok is vallanak. Azt 
tudniillik, hogy az idősek ki
rekesztése a társadalomból 
rendkívül káros, mind az 
egyénre, mind a közösségre.

Ezzel kapcsolatban, persze 
érdemes rámutatni, hogy az] 
idősödő korral nem szükségsze
rűen jár együtt a környezettől 
való elidegenedés, a belső disz
harmónia, de még a munkát- 
lanság sem Szerencsére ugyan
is, a meghosszabbodott életkor
ral — melyről cikkünk előző 
részében bővebben szóltunk —, 
bekövetkezik a munkaképesség 
meghosszabbodása is. Ez a 
munkaképesség természetesen 
más jellegű, mint a korábbi 
években volt. A már elmondot
takhoz hozzátehetjük, hogy bár 
idős korban az intellektuális 
alkotóképesség és a fizikai erő 
csökkenhet, ezek helyett azon
ban előtérbe lép a rutin, a fel
gyűlt1 élettapasztalat, a dolgok 
egészére irányuló áttekintés, az 
életjelenségek tárgyilagos, 
szenvedélymentés megítélése.

Ha erre gondolunk, talán nem 
meglepő senki számára, hogy 
a civilizált világ nagy részén, 
a vezető .államférfiak, vagy a 
pénzügyeket, a kereskedelmet, 
az ipart irányító személyiségek 
legtöbbje 60—70 év feletti.

Ezenkívül a művészetek min
den ágában nagy számban ta
lálhatunk öregeket, sőt aggas
tyán korúakat is. Gondoljunk 
csak Tizian, Michelangelo, Ver-

A MÁVTI-nak meghatározó szerepe van 
a magyar vasút műszaki fejlesztésében

Szakmai előadások, ünnepi megemlékezés

az intézet fennállásának 25. évfordulója alkalmából

A MÁV Tervező Intézet 
június 28—29-én1 szakmai élő- 
adássorozattal ünnepelte fenn
állásának 25. évfordulóját, a 
MÁV Vezérigazgatóság kon
ferenciatermében. Az előadás 
sorozatot Hídvégi László, 
az intézet igazgatója nyitotta 
meg.

szolgáltat a tervezés a vasút
üzem számára.

Az első napon hét előadás 
hangzott el, alapos áttekin
tést adva arról a sokoldalú 
munkáról, amellyel a MÁVTI 
a  vasút fejlesztéséhez hozzá
járu l Nagy érdeklődés kí
sérte Ferenczi Jenő „A ter
vezési kapacitás-gazdálkodás
hoz szükséges adatok előállí
tása számítógépes feldolgo
zással” című referátumát, té
továbbá Bodócs Géza, a vas
úti felépítményi szerkezetek 
fejlesztésének szempontjairól 
és lehetőségeiről, majd Sáros 
Csabának és Varga Istvánnak 
az energia-távvezérlő beren
dezésekről rendszerekről tar
tott előadását. Dr. Koczm 
Miklós, á MÁV vontatási te
lepeinek konkrét technoló
giai megoldásait, korszerűsí
tési kérdéseit ismertette az 
intézet eredményeinek tükré
ben. Lessényi Ferenc, a Bu
dapest—Hegyeshalom közötti 
fővonal dombvidék! szakasza: 
Bicske, Szár. Tatabánya ál
lomások felújításának szem
pontjairól és tanulságairól, 
Papp János, a vasúti távbe
szélő táwálasztás fejlesztési 
koncepciójáról számolt be. Si
kolya Ferenc pedig azt is
mertette, milyen korszerű jel
ző és biztosítóberendezéseket

A második napon Derdák 
Tivadar, a vasútüzemi magas- 
építési tervezésről beszélt, Kő
vári György Európa legújabb 
pályaudvari épületeit iputatta 
be. Keszthelyi Ferenc és 
Berzsenyi Zoltán, a vasút
üzemi járművek fényezésének 
légtechnikai problémáit tár
ták fé l Spissák Győző a 
MÁV területén lévő létesít
mények vízgazdálkodásának 
jelentősebb formáiról beszélt. 
Vetési Emil előadása arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
milyen szerepe van a 
MÁVTI-nak a vasúti térvi
lágítás tervezésében, kutatá
sában, fejlesztésében. A so
rozatot Koppány Imre „A MÁV 
Kórház rekonstrukciója, egy 
korszerű poliklinifca megva
lósítása” című előadása zár
ta.

bán a MÁV Vasúttervező 
Üzemi Vállalat. Az üzemi 
vállalat szervezete lényegében 
ma is alapját képezi a 
MÁVTI szervezeti felépítésé
nek. A régi 300-vas létszámú 
vállalat az eltelt 25 év alatt 
ezernél nagyobb létszámú in
tézetté fejlődött és termelési 
értéke tizenkétszeresére nö
vekedett.. Felsorolta ezután 
azokat a  kiemelkedő terve
zési munkáikat, amelyek a 
negyedszázad alatt meghatá
rozó szerepet kaptak a ma
gyar vasút műszaki fejleszté
sében, technikai forradalmá
ban.

A második nap délutánján 
megtartott jubileumi ünnep
ségen megjelent Püllai Árpád 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Szűcs Zoltán, a MÁV 
vezérigazgatója, Vári Miklós, 
az V. kerületi pártbizottság 
titkára, Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet titkára, 
és Nagy Károly, a vezérigaz
gatóság pártbizottságának tit
kára.

Az ünnepi beszédet Orosz- 
váry László vezérigazgató-he
lyettes tartotta. Elmondta, 
hogy a felszabadulás után 
egyre határozottabban jelent
kezett egy önálló vasúti ter
vezőiroda létesítésének az

Ezután Püllai Árpád mi
niszter és Szűcs Zoltán ve
zérigazgató kitüntetéseket, il
letve dicsérő elismeréseket 
adott á t.’ Ketten részesültek 
kormányki tüntetésben: Híd
végi László igazgató, a Mun
ka Érdemrend arany fokoza
tát, Keszthelyi Ferenc osztály- 
vezető a Munka Érdemrend 
bronz fokozatát kapta. A Ki
váló munkáért kitüntetést 
Bujdosó Imre irodavezető, és 
Ott József osztályvezető vet
te át. Többen miniszteri di
cséretben részesültek. Tren- 
csényi Zsigmond osztályveze
tő Kiváló Vasutas kitüntetést 
kapott, kilencen- pedig Vezér - 
igazgatói Dicséretben része
sültek. Többen kapták meg az 
intézet Kiváló dolgozója ki
tüntetést, valamint a 30 éves 
törzsgárda tagsággal járó jel
vényt.

Szász

1600 forint jutalomban része
sültek. A dieseleseknél szin
tén szombathelyi siker szüle
tett. A Nagy Péter vezette 
brigád tagjai 1100 forint ju
talmat vehettek át sikeres 
szereplésükért.

Sz. Jakab István

Ha szólít 
a kötelesség

Régi ismerős * mesélte a 
villamoson:

— Még másfél évem van 
a nyugdíjig. Negyven éve 
dolgozom a MÁV-nál, har
minc éve a jelenlegi szol
gálati helyemen. Mit meg 
nem értem azóta. . .  De 
bármi történt, maradtam.
Nem csábított él a  jobb fi
zetés, sem a barátok aján
lata, rábeszélése. Nem bán
tam meg, hogy maradtam. 
Á tóiig fizetési kategória 
felső határát már jövőre 
elérem, és mivel az utolsó 
három év átlagát veszik fi
gyelembe a nyugdíj megál
lapításánál, ez nagyon ked
vező számomra. Csak ne 
betegeskednék újabban 
annyit. Sajnos eljárt az idő 
és a vasút mégiscsak ve
szélyes üzem, igénybe veszi 
az embert Volt úgy, hogy 
Szombathelyről értem haza 
és már várt az üzenet? 
azonnal induljak egy má
sik motorpróbára.

Ha ezután szólít a köte
lesség, épp úgy megyek, 
mint eddig. Egy jó vasivtas 
kitart az utolsó percig, mert 
a szolgálat ezt kívánja.

(Űjházy)

A vasutasnap tiszteletére

Az Északi Járműjavító fia
taljai a  vasutasnap tiszteleté
re felajánlották egy M62-es 
sorozatú Diesel-mozdony 
nagyjavításának sóronkívüli 
elvégzését Képünk akkor ké
szült a  mozdonyról, amikor a  
fiatalok már az utolsó simí

tásokat végezték az átadás 
előtt A jegyzőkönyv tanú
sága szerint az M62 033 pá- 
.lyaszámú vontató, jármű jú
nius 29-én, tehát, tíz nappajl 
a 28. vasutasnap előtt elhagyd 
ta az üzem területét.

Ez a  képünk is a vasutas
nap tiszteletére tett felaján
lások megvalósításának egyik 
bizonyítéka. Az Északi Jár
műjavító X. villamos fődarab
javító üzemének szocialista 
brigád iái több hónapos tár
sadalmi munkával felújítot
ták a Kandó-mozdony fázis
váltóját és fómotorját, s azt 
q szerelőcsarnok homlokzatá
nál történelmi ereklyeként 
helyezték el, emléket állítva 
Kandó Kálmán munkásságá
nak. A felújítási munkából 
részt vállaltak az idősebb bri

gádtagok is, akik tizenkét év
vel ezelőtt az utolsó nagyja
vítást végezték az egykori 
fázisváltós yillanymozdonyc^l 
kon, amelyek 1932 óta teljesí
tettek szolgálatot a MÁV-hál> 
de lelkesen dolgoztak a kiál
lítás sikeréért a fiatalok is. 
A kezdeményezés egyébként 
a Cservenka Miklós szocialis
ta brigád nevéhez fűződik  ̂
ám ez nem kisebbíti a fel
ajánlás teljesítésében közre-; 
működő más brigádok érde
méit
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a Vándor fesztivál dala
Országos Vasutas Vándor Sándor énekkari szemle Szolnokon

K őbe vésett gondolatok
Koszorús Ferenc főtitkár nyitotta meg 

a 28. Országos Vasutas Képzőművészeti Kiállítást

A szolnoki járműjavító mű
velődési központja ünnepi kül
sővel köszöntötte az Országos 
Vasutas Vándor Sándor ének
kari szemle mintegy félezer 
résztvevőjét. A fákkal körül
ölelt, hangulatos környezet
ijén elhelyezkedő épület fa
lán fehér márvány-tábla hirde
ti, hogy a ház több mint 120 
ive ad otthont a munkásmű- 
relődésnek. Fennállása óta 
azonban talán még soha nem 
Tette birtokába egyszerre eny- 
lyi dalos az épületet, mint jú
lius 1-én és 2-án.

Elragadó látvány
A kilenc magyar kórus 

mellett vendégként részt vett 
i szemlén a  csehszlovákiai 
Prerov város vasutas ének
tara is.

A tíz énekkar július 1-én 
15.30 órakor a művelődési 
cözpont főbejárata előtt so
ro zo tt fel. Elragadó látványt 
lyújtott a színes formaruhák- 
ja öltözött dalosok sokasá
ba. A résztvevők ajkán — Bu- 
lay Péter karnagy vezénylé
sével — felcsendült az ünnepi 
■endezvény nyitó -száma, Ba
lázs—Kapuvári: Vándor Fesz
inál dala.

Az utolsó akkordok elhang
zása után Molnár György, a 
lí^sutas-szakszervezet titkára 
köszöntötte a szemle résztve
vőit* köztük a vendég preróvi 
cörus taeiait. Beszédében töfo- 
>ék közö+i elmondta, hogy a 
íehéz időkben a munkásság 
Uegális harcát mindig jól se
jtették é$ szolgálták a mun- 
cás énekkarok.
— A szolnoki találkozó jó 

űkalmat nyújt a  munkásda- 
ok terjesztésére, a  szocialista 
:órus irodalom meg ismerte té- 
ére és egymás megismerésé- 
“e — hangsúlyozta. — A 
izeirújg. a közelgő 28, vasutas-!

A szolnoki járműjavító munkáskórusa

megkezdődött a  szemle bemu
tató hangversenye. Az elő
adott énekszámok a legválto
zatosabb összeállítást tartal
mazták. A szerzők között ma
gyarok és külföldiek. egyaránt 
megtalálhatók voltak. A gaz
dag hangkultúráról tanúskodó 
hangversenyen egy-egy kórus 
szereplése után percekig zú
gott a  taps.

Este a  zsűri Cseriki Imre 
zeneszerző, Kossuth-díjas kar
nagy elnöklésével értékelte az 
énekkarok teljesítményét. Mi
vel a szemle bemutató jelle
gű volt, eredményhirdetésre 
nem került sor. A zsűri a 
szemlén való szereplés alap
ján a legjobb művészi telje
sítményt nyújtó kórusokat ja
vasolja majd az 1979. évi Ván
dor Sándor Fesztiválon való 
részvételre. A zsűri tagjai 
színvonalasnak értékelték a 
kórusok teljesítményét és jö
vőbeni munkájukhoz hasznos 
tanácsokat adtak a vezetők
nek. Megköszönték a . Vas-
utasok * Szakaaeggezeténeik az 

[ezéj-ffé ^BíWélééU ÜWtfyiInfc ' '^ M® ® ^ f^ P ^ u n ÍS ^ ! íS z  adott
logydmá ntyokat híven orzo 
>ásutas énekkarokra, amelyek* 
lek tag jai nagy szorgalommal 
légzik munkájukat, szabad 
tejüket pedig szívesen jélál- 
lozzák a dalért, az éneklésért.
Megemlékezett Vándor Sán- 

lóriról, a munkás dalkultűra 
erjesztő jéről, a neves zene
szerzőről, aki a  fasizmussal 
zeniben is vállalta a  harcot, 
i meghurcoltatást, s akinek 
letét a  fasiszták oltották ki.
A megnyitó ünnepség Unido 

I Pueblo: Chilei Forradalmi 
lal című művének az összkar 
Ital történt előadásával" ért 
éget, melyet Tóth Béla kar- 
fagy vezényelt.

Színvonalas műsor
Délután 16 órakor a tíz kó- 

us részvételével, a művelő- 
íési központ színháztermében

erkölcsi és anyagi támogatást 
és azt, hogy megteremtették a 
lehetőségét egy ilyen nagysza
bású szemle megrendezésének.

A záróünnepségre július 
2-án, vasárnap került sor a 
Len in-szobornál. A Himnusz 
elhangzása után, Juhász Fri
gyes vezénylésével, az össz
kar elénekelte Sosztakovics: 
Béke dala című művét, majd 
Kukri Béla, Szolnok város 
tanácsának elnöke lépett a 
mikrofonhoz. Záróbeszédében 
elmondta, hogy a város min
dig szívesen adott helyet a 
kulturális rendezvényeknek. 
Büszkék arra, hogy az I. Or
szágos Vasutas Vándor Sándor 
énekkari szemlére is itt ke
rülhetett sor, majd így foly
tatta: „A munkások dala min
dig egy volt a nemzet meg
erősödésével. A zene, a dal 
nélkül nem lehet boldog az

Külföldi együttesek 
találkozója Dunakeszin
Gazdag program várta a 

8. vasutasnapon a  dunakeszi 
járműjavító üzem dolgozóit. A 
áromnapos ünnepségsorozat 
illi us 7-én kezdődött. Az 
lemben rendezett ünnepi 
yűlésen Révay Sándor, a 
asutas-szakszérvezet kultúrá
ja, agitációs és sportosztályá- 
ak vezetője mondott beszé- 
:et, majd kitüntetéseket és 
tilalmakat adtak át az élen- 
§ró dolgozóknak.
Este színvonalas kultúrmű- 

wrral szórakoztatták a ven- 
égeket. Közreműködött Joszif 
íobson táncdalénékes és ti- 
enkét tagú zenekara, továb- 
já Zsauna Bicsevszkaja éne- 
;esnő. Baráti találkozóra is 
or került ezen a napon. A 
aűsort adó osztrák Liezen 
áros fúvószenekara és az 
p!2K-béii Buntzen város 
tegyventagú vegyeskórusa a 
zovjet együttessel és a ven
déglátók Szocialista kultúráért 
^tüntetésben részesített dalo- 
aival, fúvósaival találkozott. 
i József Attila művelődési 
láz falai között felcsendül
ök a baráti népek dalai.
Másnap este a  szocialista

brigádok részére adott nagy 
sikerű műsort a vasutas-szak
szervezet Törekvés tánc- 
együttese. A műsorban fellé
pett Bojtor Imre, Madarász 
Katalin, Gál Gabriella és Ur- 
bán Katalin népdalénekes is.

Július 9-én délelőtt a duna
keszi vasutasok fúvószeneka
ra a Magyar Nemzeti Galériá
ban Vasárnapi kórusmuzsika 
címmel térzenét adott. A Du
nakeszin vendégszereplő NDK 
és osztrák énekkar és kon
certzenekara délután Szolno
kon vendégszerepeit a jármű
javító tiszaligeti vasutasnapi 
ünnepségén. Visszatérésük 
után a vendéglátók Szocialis
ta kultúráért címmel kitünte
tett együttesével közösen ad
tak hangversenyt Dunakeszin 
a vasutaskolónia lakóinak.

A háromnapos rendezvény- 
sorozaton a vasutas bélyeg- 
gyűjtők alkalmi bélyegzéssel 
egybekötött bélyegtárlatot 
rendeztek a szocialista brigád
klubban. A kiállított bélye
gek a vasúti járműpark tör
ténetét mutatták be napjain
kig.

O. K.

ember, a zene nyelve nemzet
közi nyelv, a dal vízum nél
kül utazik. A dal ünnepe volt 
ez a rendezvény.”

Végül elismeréssel szólt a 
vasutas-szakszervezet támoga
tásáról és dicsérte a  kórusve
zetők fáradságos munkáját.

Felejthetetlen 
szolnoki napok

Ezután az összkar Fürjes 
Lajos vezénylésével Vándor- 
Hars: Talán tudunk dalolni 
még című művét adta elő, mi
közben a  Lenin-szobor koszo
rúzása és az énekkarok zász
lóinak szalagozása folyt. A 
kétnapos szemle az Interaa- 
cionálé hangjaival ért véget.

Első alkalommal került sor 
ilyen nagyszabású énekkari 
találkozóra. A vasutaskórusok 
örömmel tettek eleget a  meg
hívásnak, mert számot adhat
tak tudásukról, felkészültsé
gükről. A szemle eredménye
sen szolgálta a kórusmozgalom 
népszerűsítését, fejlődését.

A  rendezésért köszönet ille
ti a szolnoki járműjavító üzem 
és a  művelődési központ ve
zetőit, akik örömmel vállalták 
a  kétnapos rendezvény lébo
nyolításával járó sok-sok gon
dot, fáradtságot. Mindenki 
megelégedésére két felejthe
tetlen napot szereztek a vas
utas munkáskórusok tagjai
nak.

Tóbiás Béla

Immár huszonnyolcadszor 
került megrendezésre a vas
utasok szakszervezetének or
szágos képzőművészeti kiállí
tása. Július 6-án délután be
népesült a Népszínház utcai 
kiállító terem. A vendégek, 
köztük a  vasút és a vasutas- 
szakszervezet vezetői már a 
megnyitó előtt nagy érdek
lődéssel nézegették a  kiállí
tott műveket

A kiállítást Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára nyitotta meg. Beszé
dében hangsúlyozta, hogy a 
vasutasok a  huszonyoic év 
alatt nemcsak a  munkában 
álltak helyt, hanem a kul
túrában is nagyot léptek elő
re. A vasutasok tömegesen 
járnak hangversenyre, szín
házba és kiállításokra. Vidé
ken és a fővárosban egyaránt 
kialakultak az amatőr képző- 
művészeti körök, amelyek tag
jai értő és alkotó módon, já
rulnak hozzá mai életünk áb
rázolásához. Amatör művésze
ink az elmúlt évben is jele
sen szerepeltek több pályáza
ton és kiállításon. A budapes
ti központi képzőművészeti is** 
kóla például véglegesen el
nyerte a Kiváló képzőművész 
kör címet.

A terembe lépve néhányan 
azt a megállapítást tették, 
hogy ezek az alkotások meg
haladják már az amatőr mű
vészeti szintet és helyt állná
nak más országos jellegű, 
rangosabb kiállításon is. A 
témák, a színek széles skálája 
is ezt bizonyította. Jelentős 
az előrelépés szobrászatban 
is. Az egyik alkotóval, Czine- 
ge István szobrásszal, aki a 
dunakeszi járműjavítóban dol
gozik, s eredeti szakmaija la
katos, alkotómunkájáról be
szélgettem.

— Nyolc éve foglalkozom 
szobrászattal. Előtte festeget- 
tem, s csak a munkatársaim 
Ismerték ezt á hobbymat. ök  
biztattak v orrai 7 hogy képez- 
zem magam. Egy kiállítás ad
ta az Ötletet ahhoz, hogy a 
szobrászattal is foglalkozzam. 
Az itt kiállított műveim kö
zül az „önportré” című alko
tással díjat nyertem. Büsz
kén mondhatom, hogy mun
kahelyemen megbecsülnek, s 
alkotásaimat gyakran kiállít
ják. A dunakeszi óvoda ud
varát díszíti egy életnagysá
gú gyermekszobor, az üzem

ben pedig az étkezde előteré
ben kiállították egy munkást 
ábrázoló szobromat. Legked
vesebb témám az emfier áb
rázolása. Kővel dolgozom leg
szívesebben. Munkámhoz itt 
az iskolában is és munkahe
lyemen is megkapok minden 
segítséget.

Igen nehéz dolga v d t a 
zsűrinek, hiszen a  beküldött 
alkotások legtöbbje megütöt
te a mércét, s kiállításra ke
rülhetett volna, ha nem szab 
egy szűkebb keretet a kiállí
tó terem mérete.

Bede István szegedi vas
utas grafikája az Éjszakai 
csend sz  elnökség külön dí
ját kapta. Farkas Antal 
nyugdíjas vasutas Vonat in
dul című alkotása szántén di
jat nyert

gurák fájdalma a  szívbe mar
koló látvány.

Az ő munkásságának érde
kes története van. Még a há
borúban megőrzött egy szob
rot barátjának a Vízbenéző 
kis figuráját. Addig őrizte és 
nézegette a  szobrocskát, míg 
önmaga is kedvet kapott meg
alkotására.

— Valóban így kezdődött 
jegyességem a szobrászattal. 
Ide az iskolába tizenhét éve 
járok. —■ mondja büszkén 
Sziklai Gyula. — Legnagyobb 
örömömre már az első évr 
ben megrendezett kiállításon 
első díjat nyertem. A laká
som lassan olyan lesz, mint 
egy szoborra k tár, hiszen több 
mint száz szobrom van ott
hon. Most hetvenkét évesen 
is tevékenyen részt veszek az

Koszorús Ferenc főtitkár átnyújtja as elnökség külön díját 
Sziklai Gyula szobrásznak

(Bauer Sándor felvétele)

j— Már 25 éve vagyok a 
kör tagja — mondja magya
rázóén Farkas Antal, amikor 
éle tátjáról faggatom. — Ne
kem a festés - f gyönyörűség, 
sokkal több, mint hobby. Na
ponta két-három órát fesze
getek. Legkedvesebb témám az 
a munkahely, ahol életem 
nagy részét éltöltöttem: a
vasút.

Sziklai Gyula hegesztett 
vas szobra is nagy sikert ara
tott. De megható volt Chile 
(börtönudvar részlete) is. Ki- 
áhított alkotásaiért elnökségi 
különdíjat kapott. Az ólocmfi-

Határmenti találkozó Szegeden
Háromtagú jugoszláv vasutas-szakszervezeti delegáció járt hazánkban

Július 4-én és 5-én Szege
den tárgyalást tartottak a  ju
goszláv és magyar vasutas
szakszervezet vezetői. A jugo
szláv delegációt Milojko Milu
tinovics, a Jugoszláv Közle
kedési és Távközlési Szakszer
vezetek elnöke vezette, a de
legáció tagjai voltak: Milic 
Radomir, a Jugoszláv Közle
kedési és Távközlési Szakszer
vezetek szaktanácsadója és 
Lőrinc Ferenc, a Szabadkai 
Városi Közlekedési és Távköz
lési Szakszervezet vezetője.

A vendégeket Koszorús Fe
renc, a  vasutasok szakszerve
zetének főtitkára, Ácsai Mi
hály, a szegedi területi bizott
ság titkára, Halmai Árpád, a 
pécsi területi bizottság titká
ra, dr. Ágoston József, a 
Szakszervezetek Csongrád me
gyei Tanácsának vezető titká
ra és Sajtos Péter, a szegedi 
vasútigazgatőság helyettes 
Vezetője fogadta.

Ácsai Mihály üdvözlő beszé
dében elmondotta, hogy a  sze
gedi vasutasoknak jó a kap
csolata a szabadkai vasuta
sokkal A kelebiai és röszkei 
határállomáson naponta ta
lálkoznak, ha pedig problémá
ról van szó, akkor a vezetők 
személyesen is megkeresik 
egymást. így azután ismerjük 
jól egymás gondjait.

Sajtos Péter, vasútigazgató
helyettes is beszélt arról, hogy 
Szegeden gyakori vendégek a 
jugoszláv vasutasok. Szoros a 
kapcsolat a Szegedi Közleke
déstudományi Egyesület és a 
Szabadkai Közlekedéstudomá
nyi Egyesület között. A szállí
tási feladatok teljesítését áfca-

dályozó nehézségek miatt kü
lönösen nagy szükség van a 
baráti megértésre és segítség
re.

Koszorús Ferenc főtitkár 
szintén arról beszélt, hogy a 
vasutas-szakszervezet igyek
szik erősíteni kapcsolatait a 
szomszédos országokkal. A ju
goszláv vasutasokkal évek óta 
jó az együttműködés, ennek 
megerősítését, elmélyítését és 
a további közös feladatok 
jobbá tétedét szolgálja ez a 
találkozó is. Egymás munká
jának megismerésére különö
sen jó alkalom a delegációk 
cseréje. Arra kell töreked
nünk, hogy a jövőben ne csak 
a határ mentén kerüljön sor 
ezekre a találkozókra. Bár 
ezek is gyümölcsözőek. Elő
segítik, hogv egymás gond
jait, eredményeit és törekvé
seit megismerve közösen mun
kálkodjunk legfőbb felada
tunk, a szállítási tervek tel
jesítéséért — mondta végeze
tül a  főtitkár.

Ezután Milojko Müwtinovics 
ismertette szakszervezetük 
felépítését és munkamódsze
réit. Beszélt továbbá azokról 
a változásokról is, amelyek a 
szakszervezeten bélül végbe
mentek. A legutóbbi párt
kongresszuson arról is szó 
volt, hogy a dolgozók döntse
nek á munkabérek összegéről 
és elosztási módjáról. A szak- 
szervezetek azóta kidolgozták 
a jövedelem elosztásának 
újabb feltételeit. Ezt az el
osztási módot már ez év ja
nuárjától be Is vezették. A 
munkabér megállapításánál

elsődleges a szakmai ráter
mettség, de egyedül nem le
het alapfeltétele az egyéni 
jövedelemnek. Lényeges szem
pont még a munkában eltöl
tött idő. Figyelembe vették 
az elosztásnál a munka ter
melékenységét, mennyiségét 
és minőségét, valamint azokat 
a körülményeket, ahogyan az 
egyén a munkáját végzi. 
Szakszervezetünk arra is tö
rekszik — mondotta —, hogy 
ezeket az elveket a gyakor
latban érvényesítse.

Milojko Milutinovics is 
megerősítette, hogy a tapasz
talatcserék hasznosak, azok
ból mindkét fél profitálhat.

A jugoszláv delegációt ven
dégül látta dr. Ágoston Jó
zsef, a Szakszervezetek Taná
csának Csongrád megyei ve
zető titkára is, aki tájékozta
tást adott a megye gazdasági 
életéről, történelmi múltjáról 
és jelenéről. Beszélt arról is, 
milyen jelentős szerepe van a 
vasútnak és a vasutasoknak a 
megye életében.<

A kétnapos program kere
tében a jugoszláv vendégek 
megtekintették Szeged neve
zetességeit, ellátogattak Kis
kunfélegyháza állomásra, ahol 
megismerkedtek az új szociá
lis létesítménnyel és az állo
más munkájával. Voltak a 
vendégek Kunfehértón is, ahol 
Tánczos Sándor, a Kiskunha
las városi tanács végrehajtó 
bizottságának elnöke fogadta 
őket.

E találkozó utat nyitott a 
szorosabb, baráti együttműkö
dés félé.

Sz. M.

iskola életében. Az első év 
sikereit követte a többi: 1964- 
ben Párizs város különdiját 
nyertem el első faragóit már- 
ványszóbrómmál, amely egy 
ülő női alakot mintázott. Ér
dekes, mégis a kedvencem a 
vas, talán azért, mert a vas
út bűvölete ilyen hatással van 
rám.

Az amatőr képzőművészeti 
kiállítás sikere dicséri az al
kotókat, rendezőket egyaránt. 
A látogatók számára pedig le
hetővé válik, hogy gyönyör
ködhessenek a valóság tükrö
ződésében, mellyel gazdagabb 
bá váltak az alkotók és a lá
togatók egyaránt.

A kiállított alkotások díja
it Koszorús Ferenc főtitkár 
adta át. Krajcsovics Éva, leg
jobb emberábrázolásáért. 
Nagy János munkásmozgalmi 
ábrázolásáért, dr. Korpás At
tila, a legjobb mtmkaábrázo- 
lásért, Ruttkaí Sándor ifjúsá
gi ábrázolásért. Klimaj 
György és Balassa Katalin 
összmunkásságukért, Baucsek 
János emberábrázolásért, 
Csorfm Katalin és Pallag Jó
zsefivé összmunkásságukért 
kaptak díjait

Az elnökség különdiját Zi- 
mán Lajos és Sziklai Gyula 
nyerte el a szobrászok közül. 
Grafikában Bede István, fes
tészetben: Bottyán János. A 
Központi Képzőművészeti Is
kola két tanára Benedek 
György és Kirchmayer Károly 
pénzjutalmat kapott eredmé
nyes nevelő munkájáért.

S zalai Mária

Kismama-találkozó
A MÁV Miskolci Jármű

javító Üzem. helyi vöröske
resztes csoportja június 
26-án találkozóra hívta meg a 
létszámába tartozó, GYES-en 
levő kismamákat s a gyerme
keket Lévay Ernőivé, a  cso
port vezetője fogadta a  ven
dégeket akik a tanácsterem
ben zene mellett kellemes 
órákat töltöttek. Közben a 
gyermekek a kis vonatok moz
donyait és kocsijait igazgat
ták.

A találkozón megelent 
Szászfái Lajosivé, a Miskolc 
Városi Vöröskereszt titkára és 
Siklósi László, az Özem szb- 
titkára, aki meleg szavakkal 
üdvözölte a kismamákat.

Pál István
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Öregfiúk
teniszversenye

A vasutas-szakszervezet és 
& BVSC elnöksége a 28. ros
ti taanap i  tiszteletére, jülius 8.- 
és 10. között,' aZ idén is meg- 
rendezte az .öregfiúk nemzet
közi páros teniszversenyét a 
BVSC tenisztelepén’. A ver
seny célja a  magyar és á  kül- 

:^órfiklubók versenyzői 
közötti sportbarátság elmélyí
tése *■volt. Az első három he
lyezett pár ídszte^tdíjban ré
szesült. Az ünnepélyes ’ dííki- 
osztásra július 12-éh a vas- 
^tas-aszakszervezet székhazá
ban került sor.

A díjkiosztó ünnepségen 
Molnár György, a  vasutas
szakszervezet titkára köszön
tötte a  verseny résztvevőit. A 
szakszervezet elnöksége és a 
BVSC vezetői nevében meg
köszönte, hogy az idén is szép 
számban vettek részt az öreg
fiúk versenyén. Végezetül an
nak a  reményének adott kife
jezést, hogy erre a  hagyomá
nyos vasutasnapi rendezvény
re a  jövőben is elfogadják 
majd a  meghívást.

Az elismerő szavak után 
Koszorús Ferenc főtitkár á t
adta a  díjakat a  győztesek
nek és helyezetteknek, majd 
pohárköszöntőjében elismeré
sét fejezte ki a  verseny részt
vevőinek és a  rendezőknek a 
sportszerű küzdelmekért* ille
tőleg a  színvonalas lebonyo
lításért.

Eredmények: (45—54 éve
sek) 1. Lánáirt K.—Lénáit L., 
2. Vad—dákfalvi, 3. Sochmann 
—Peglán (NDK), Sheffer— 
Püffeld (NDK). (55—60 évé
nek) 1. Dénárt K.—»Esztergály 2. 
Bati—Goór, 3. Pető—'Murin 
ör. Bíifeá!S—dr. Nemes. (60 év 
felett) 1. Bolgár—Esztergálj, 
2. Pető—Murin, 3. dr. Birkás 
—dr. Nemes, Pataki—Tamási.

A BVSC nyerte 
a tenisz kupát

Sopronban rendezték az 
1978. évi háromnapos orszá
gos Vasutas teniszbajnokságot. 
A közel száz teniszezőt fel
vonultató mezőnyből kiemel
kedtek a BVSC és á  Szombat- 
helyi Haladás versenyzői.

Eredmények: Férfi egyes: 1. 
Szőllősi (BVSC), 2. Erős (Nyífr 
egyháza), 3. Kocor (Haladás), 
4. Kocka (Nyíregyháza). Női 
egyes: 1. Szabó (Haladás), 2. 
Schuth (BVSC), 3. Lakatos 
(Haladás), 4. Farkas (BVSC). 
Férfi páros: 1—2. Szőllősi— 
Koller- Zaránd, Argyelán
(BVSC). A döntőt Budapesten 
játsszák le. 3. Kiss, Unger 
(Haladás), 4. Erős* Koczka 
(Nyíregyháza).

Ünnepi díszközgyűlés

a  N yíregyh á z i
A Nyíregyházi VSSC. meg

alakulásának 50 éves jubileu
mát a 28. vasutasiiapá ünnep
ségek keretében ünnepélték 
á  szabolcsi megyeszékhelyen. 
A vasutas, egyesület jogutód
ja, s. Nyíregyházi Vasutas 
Spartacus SC, Tiszántúl egyik 
legnagyobb sportköre, gazdag 
fél évszázadról adott számot. 
A díszközgyűlésen részt vett 
Molnár György, a  vasutas
szakszervezet titkára, Mind
szenti János, a  Magyar Atlé
tikai Szövetség szakfelügyelő
je, Kovács János, az OK1SZ 
sportosztályának vezetője.

Szemerszki Miklós, a  váro
si pártbizottság titkára ünne
pi beszédében kiemelte, hogy 
az egyesület büszkeséggel te
kinthet vissza az elmúlt öt 
évtizedre. Az 1928-ban alakult 
vasutas egyesület három szak
osztálya — birkózó, labdarúgó 
és diéta  — rövid időin belül 
a  legjobbak közé került. A 
birkózók sokáig meghatározó 
szerepet töltöttek be a  sport
ág kerületi bajnokságaiban. A 
labdarúgók 1939-ben mér a  
Nemzeti Bajnokság III. osz
tályában szerepeltek, az atlé
ták pedig a  legjobb 10 vidé
ki szakosztály közé küzdötték 
fel magukat.

A felszabadulást követően 
az elsők között kezdte meg 
munkáját a  Nyíregyházi Vas
utas Sport Club. Az 194Ö-es 
évek Végén és az 50-es évek 
elején olyan versenyzőik ke
rültek ki Nyíregyházáról, 
mint Kovács József olimpiai 
ezüstérmes atléta, Mitró 
György úszó Európa-baj nők, 
Balczó András olimpiai és 
többszörös világbajnok öttusá
zó.

Jelenleg 13 szakosztálya, 400 
minőségi versenyzője van az 
egyesületnek. A válogatott I 
versenyzők száma 40. Az 1970- 
es évek elején az atlétikai 
szakosztály az A kategóriába 
került, az olimpiai pontszámo
kat illetően- pedig a  20. he
lyen áll az egyesületek rang
sorában.

Az ünnepi közgyűlés szóno
ka kiemelte, hogy az egyesü
let munkájához a megye 
párt-, állami és társadalmi 
vezetői, valamint a bázisszer
vek, a  Vasutasok Szakszerve
zete, az OKISZ, a  MÁV ve
zérigazgatóság, a debreceni 
vasútigazgatóság és a területi 
bizottság minden erkölcsi és 
anyagi támogatást megad. Ez 
kifejezésre jut abban is, hogy 
az anyagi bázis a korábbi

Erdélyiné Szabó Ildikó edzésre készül

évekhez viszonyítva megtöbb
szöröződött.

A klu-b atlétikában, tenisz
ben és ökölvívásban a válo
gatottak sorát adja. Az úszó 
és Súlyemelő szakosztály az 
ország egyik vidéki „fellegvá
ra” lett. A röplabdázók és 
labdarúgók a sportág „ m á s o 
dik vonalának” élcsapatai kö
zé tartoznak. A birkózók, a 
tekézők, a vívók, a  tollaslab- 
dázók, a  sakkozók és a  kézi
labdázók szintén elismerésre 
méltó eredményeket értek el.

Az ünnepi beszéd elhangzá
sa után a bázisszervek nevé
ben Molnár György, a vasutas- 
szakszervezet titkára, a  sport
szervek nevében pedig Vámos 
István, a megyei sporthivatal 
elnökhelyettese, a tes»tvé?égye- 
sületek nevében a Budapesti 
Spartacus elnöke köszöntötte a 
jubiláló klub játékosait, ver
senyzőit, szakvezetőit és a  
pártoló tagokat.

Ezt követően kitüntetések

átadására került sor. Kiváló 
munkáért kitüntetést kapott 
Farkas Erzsébet, az egye
sület gazdasági vezetője, Er- 

* délyiné Szabó Ildikó atléta és 
Choma János, a  labdarúgó
szakosztály elnökségi tagja. 
Kiváló társadalmi munkáért 
kitüntetésben részesült Mir- 
gai János társadalmi edző, 
Pálosi László, az egyesület 
volt sportolója. Szakszerveze
ti munkáért oklevelet kapott 
Rácz János, a  labdarúgó-szak
osztály vezetőségi tagja, Gör- 
bedi Lajos ügyvezető elnök- 
helyettes és Gerhák Ferencné 
szertáros. Az OKISZ által 
adományozott Kiváló mun
káért sportkitüntetés arany, 
ezüst és bronz fokozatát ki
lencen kapták. A vasútigaz
gatóság vezetője és az egye
sület elnöksége 37 főt pénz
jutalomban részesített.

A díszközgyűlés ünnepi, 
baráti találkozóval ért véget.

V. J.

Tisza Express a Szőnyi úton
Az MTK-VM nyerte a tornát a BVSC előtt

Tiszántúli tömegsportkupa
Vasútépítő fiatalok sporttalálkozója Miskolcon

Az idén a miskolci építési 
főnökség volt a  házigazdája a 
vasútépítő dolgozók háromna
pos tömegsport-versenyének, 
amelyen négy sportágban 
mintegy 100 szentesi, debrece
ni, jászkiséri és miskolci fia
tal mérte össze erejét.

Kispályás labdarúgásban és 
a  sakk csapatversenyben a 
szentesiek lettek az elsők. Asz
taliteniszben és lövészetben a 
debreceniek bizonyultak a 
legjobbnak.

A tömegsport-vándorkupát, 
a négy sportág összetett ered
ménye alapján a debreceni

építési főnökség nyerte, má
sodik a szentesi építési fő
nökség, harmadik a miskolci 
építési főnökség és negyedik 
a jászkiséri gépjavító üzem. 
A tiszántúli kispályás labda
rúgókupát a szentesiek nyer
ték.

A vendéglátó miskolci há
zigazdáknak Nógrádi Sándor, 
a szentesi építési főnökség 
szb-titkára mondott köszöne
tét és egyben bejelentette, 
hogy 1979-ben ők lesznek a 
tömegsportversenv rendezvé
nyeinek házigazdái.

Az idén négy magyar és két 
külföldi csapat — az M TK- 
VM, a BVSC, a Szombathelyi 
Haladás, a Debreceni VSC, a 
jugoszláv NK Zágráb és a 
francia Auxerre . — részvéte
lével rendezték meg a  Tisza 
Express ifjúsági labdarúgó
tornát. A mérkőzéséket a 
BVSC Tatai és Szőnyi úti lab
darúgópályán játszották le. 
Az utolsó forduló két mérkő
zését, a  tulajdonképpeni dön
tőket július 9-én, a  vasutas
napon bonyolították le. Az el
ső mérkőzéseken az MTK- 
VM 'fiataljai, nagy küzdelem
ben 1:0 arányban legyőzték 
az ‘NKr Zágráb együttesét. Ez
zel veretlenül nyerték a tor
nát, függetlenül attól, hogy a

BVSC a másik mérkőzésen 
2:1 arányban bizonyult jobb
nak francia ellenfelénél. Ez 
az eredmény csak a  második 
helyhez volt elegendő. A har
madik helyre az Auxerre ke
rült, a  negyedik helyet a  deb- 
recen, az ötödiket a Szombat
hely szerezte meg. Zágráb 
pont nélkül az utolsó helyen 
végzett.

Az utolsó mérkőzés után 
Vágvölgyi Mátyás, a  BVSC 
elnöke adta á t a  tiszteletdí
jakat.-A vándordíját az MTK 
-VM nyerte, a Tisza Cipő
gyár ajándékával együtt. A 
torna legjobb játékosa Lopez 
(Auxerre), gólkirálya Boda 
(MTK—VM), kapusa pedig 
Varga (BVSC) lett.

A díjakat Vágvölgyi Mátyás, a BVSC elnöke adta át a torna 
győztesének és helyezettjeinek

(Koppány György felvétele)

Mátészalka:

Kiállítás, sportversenyek
Jól szervezett, gazdag prog

ram várta a  dolgozókat Máté 
szálkán, a  vasutasn&p alkal
mából. Július 8-án az úttö
rő- és ifjúsági házban rende
zett ünnepségen meg jelentek 
a Város társadalmi vezetői és 
a  szállíttató vállalatok kép
viselői."

Lonczi János, a városi ta
nács elnöke mondott ünnepi 
beszédet, majd sor került a 
ki.tüptetések és jutalmak á t 
adására. Nyolc Kiváló dolgo
zó, és egy Kiváló vasutas ki
tüntetést adtak át. Az állo-

töltése” címmel kiállítást ren
deztek a vasutasok művelő
dési házában, amelyen fafa
ragásokat és a  szabad időben 
készült egyéb tárgyakat mu
tatták be. A helyi MHSZ- 
klub július 7-én lövészver
senyt rendezett a városi lő- 
kómbinátban. A legsikeresebb 
csapatnák „Vasutasnapi ku* 
pát’* ajándékoztak. Másnap a 
városi . sporttól enesn atlétikai 
versenyre került sor.

Az ünnepségsorozat szom
baton a Szatmár Hotel étter
mében vacsorával ért véget.

más dolgozói összesen Ötvén- Zs. B.
ezer forint jutalomban része- ’ _________________ ]__
sültek.

A vasutasnap alkalmából 
„A szabad idő hasznos el- Labdarúgó torna

MAGYAR VASUTAS

a V asutasok Szakszervezetének 
lap ja

Szerkeszti a  sze rk esz tő  bizottság 
Felelős sze rk esz tő : Vlsi Ferenc  

Szerkesztőség:
1066 E pést v l ..  B enczúr u tca  41. 

Telefon v á ro si: 229-872 
ü zem i: 19-77 

K iad ja  és te rje sz ti:  
a  N épszava L apkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII.. Rákóczi ú t 54.
. T elefon : 224-819
Felelős k iad ó : d r  Su th  Péter, 
a N épszava L apkiadó  Vállalat 

igazgató ja
C sekkszám laszám unk!

MNB 215 -  11 859 
78—2865 Szik ra  L apnyom da 

B udapest 
Felelős vezető!

C söndes Z o ltán  vezérigazgató

A ceUdömölki . építési fő
nökség szakszervezeti bizott
sága a 23. vasutasnap tiszte
letére labdarúgótornát rende
zett. A tornán négy építésve
zetőség csapatai mérték ösz- 
sze tudásukat. A gépkezelők, 
gépkocsivezetők, műhelyi 
munkások és a központ dol
gozói izgalmas csatát vívtak 
a labdarúgópályán.

JA tornát, s  egyben a ván
dorserleget, a gépállomás csa
pata nyerte. A szakszervezeti 
bizottság meghívására a fő
nökségnél foglalkoztatott ka
tonai egység két labda rúgó- 
cáapata pedig színvonalas be
mutató mérkőzést tartott.'

— Túlteljesítették a tervet. 
Ajka állomás dolgozóinak 
kettős ünnepet jelentett a vas
utasnap, mert túlteljesítették 
az előző félévi szállítási tervü
ket. Fél éy alatt 832 ezer ton
na árut szállítottak, amely tíz
ezerrel több a tervezettnél. Si
került túlteljesíteni a kocsiki
használásra és a tehervonatok 
átlagos terhelésére vonatkozó 
tervet is.

— Vér adónap. Debrecen ál
lomáson június 12-én és 13-án 
önkéntes véradónapot tartot
tak, amelyen 115-en összesen 
34 liter vért adtak. A véradást 
májusban egészségügyi elő
adássorozat előzte meg.

— Nyugdíjastalálkozó. Dom
bóvár csomópont szakszer
vezeti bizottságának nyugdí
jas csoportja a közelmúlt
ban taggyűléssel egybekötött 
nyugdíjastalálkozót rendezett 
a  vasutasok művelődési házá
ban. A megjelent kétszáz ta
got Nagy Géza állomásfőnök- 
helyettes köszöntötte és mél
tatta munkásságukat Utána 
Kuti István magyarnóta éne
kes, valamint a Kaposmenti 
tánccsoport és zenekara szóra
koztatta a nyugdíjasokat

— Meghívó a nyugdíjasok
nak. Vámosgyörk és Kál-Ká- 
polna állomás gazdasági, tár
sadalmi vezetői elhatározták, 
hogy ezentúl minden évben 
meghívják a vasutasnapi ün
nepségre az egy éve . nyuga
lomba vonult dolgozókat és 
munkájukért nyilvánosan 
mondanak köszönetét Az idei 
vasutasnapra már mindkét 
állomás nyugdíjasainak meg- 
híyót küldtek.

— Névadó. Szegeden már jó 
hagyományai vannak a név
adóünnepségeknek. Legutóbb 
Ádám Szilvia, Harmath Ta
más és Újvári Szilvia névadó
ját tartották meg. A szülők
nek az igazgatóság szakszerve
zeti bizottsága virággal és 
ajándékkal kedveskedett.

— Átvették a bizonyítványt. 
A budapesti Távközlési és biz
tosítóberendezési építési fő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga bizonyítványosztó ünnepsé
get rendezett június 16-án az 
általános iskola V—VI. osztá
lyát elvégzett dolgozói részé
re. Kilenc vasutas vette át a 
bizonyítványt és a jutalmat, 
akik közül négyen, két évvel 
ezelőtt még írástudatlanok 
voltak.

— Vetélkedő. A szombathe
lyi igazgatóság vontatási fő
nökségein 61 fiatal jeletkezett 
a „Ki minek a mestere?” cí
mű szakmai-politikai vetélke
dőre. A dízel- és villamos
mozdonyvezetők munkahelyi 
versenyeit július 31-ig bonyo
lítják le.

— Teljesítették tervüket. A 
miskolci járműjavító üzeih| 
dolgozói elhatározták, hogy a 
vasutasnap tiszteletére a fél— i 
évi tervet maradéktalanul tel-í 
jesítik. Vállalásukat már jú
nius 30-ra sikerült megvalósí
tani. A termelékenység növe
kedése elérte a négy százalé
kot. A vasutasn^pon közel fél
millió forint céljutalmat fi
zettek ki a dolgozóknak.

A pótfelajánlást 
teljesítették

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség dolgozói a 28. 
vasutasnap tiszteletére tett 
pótfelajánlásukat teljesítették, 
A  szarvasi IV-es pályamestH 
ri szakasz Dózsa brigádja pél
dául a nyíltvonali őrhélyek és 
az állomási peronok takarítá
sát vállalta. Kétegyháza Il-es 
pályamesteri szakaszának Péi 
tőfi brigádja is hasonló fel
ajánlást tett. Parkosították az 
állomást, kitakarították a 
raktárakat és előtereket^ 
gyomtalanították a vágányt. M

A szerkesztőség üzeni \
N ém eth  G yula, A jk a ; Jfj. Ko- 

vács Béla. D eb recen ; L évai LatuS 
D o m bóvár; B ánság i Ferenc, Ma- 
g y a ro sy  G yörgy  né. B u d a p es t; Bog
n á r  K áro ly . T a p o lc a ; Boldizsár 
G yula , B ék éscsab a ; K isv árd a i Já
nos. Pál Is tv án , M iskolc; szüps 1 
Ferenc, H a tv an ; B ödör Bél aj íj 
N ag y k an iz sa : lev e le iket lap u n t
an yagához  fe lh aszn álju k . ‘ - ®  

M olnár József, M iskolc; Bolla I 
Géza, B u d a p es t; Szálai K atalin  
S zék esfeh é rv ár: leve le iket illeté
kes h e ly re  to v áb b íto ttu k .

Lakáscsere
E lcserélném  B u d ap est VIII. ke

rü le tben  levő k é t szobás, 80 négy  
zetm  é te res  gázfű téses, komfortos 
lak á so m a t m ásfél szobás, 40—41 
n ég y ze tm éte res ko m fo rto s tan ács 
lak ásra . É rdek lődni 8—16 ó ra  kö
zött a  .173—982 sz. tele fonon .

E lcserélném  b u d ap esti 45 négy
ze tm éteres lak áso m at budapesti) I 
vagy  debrecen i tan ács i lakásra. 
É rd ek lő d n i: Tóth. 1155. B udapera 
V asu tasház u . 3. sz.

E lcserélném  B u d ap es t VIII., Fes- j 
te tic s  ü. 4. sz. a la tti I. emeleti; 
ke ttő  szoba, p lusz  szem élyzeti szo
bás. kom fortos, 100 négyzetm éter 
a la p te rü le tű  b é rlak ás t. K érek  ezy 
m ásfél szobás kom fortos: plusz I
egy szobát vagy  szoba teak o n y h ái 
lak ás t. É rdek lődni egész n ap  ajj 
839—152 tele fonon .

E lcserélném  T a tab án y a  újvárosi 
2 szoba összkom fortos n .  emeleti 
tan ács i lak áso m at b u d ap esti ha*1 
sonló  tan ács i v a g y . MAV-bérla- 
kásra . É rdek lő d n i a  30—82 sz. te
lefonon.

E ladnám  m ásfél szobás érdi há
zam at 172 négyszögöles telekkel, 
közlekedéshez közel A zonnal be
költözhető . É rdek lődni leh e t: Ke
resztes L ajosné 1066. Budapest*; 
L enin  k rt. 94., IV. em. 7. sz.

VASUTAS DOLGOZÓK HOZZÁTARTOZÓIT. 
BARÁTAIT, ISMERŐSEIT VARJUK

felvételre
RÁKOS MÁV-ÁLLOMÁSON LEVŐ 
KORSZERŰEN FELSZERELT MŰHELYÜNKBE

9 lakatosokat 

•  esztergályosokat 

9 villanyszerelőket 

9  hegesztőket 

9 segéd ilí un kasokat

Két műszakos munkarend.

CÍM: MÁV VILLAMOS FELSŐVEZETÉK 

ÉPÍTÉSI FŐNÖKSÉG
1106 Bp. X., Jászberényi u. 42523/2. hrsz. 

(Porcelángyárral szemben'
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Magyâ vasuTAS
A  V A S U T A S O K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  L A P JA
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Az elnökség napirendjén:

a  szeg ed i vasútig
m u n k a véd elm i tevék en ység e

y  Szakszervezetünk elnöksége 
Július 13-án ülést tartott. A  
testület elsőnek a  szegedi vas- 
'ütigazgatáság. vezetőjének a 
2019/1971. (V. 26.) sz. kor
mányhatározat, továbbá a 
6/1972 (V. 7.) KÉM sz. utasítás 
alapján a Vasúti Munkavédel
mi Szabályzat végrehajtásáról 
készült jelentését, a szegedi 
területi bizottság kiegészítő 
jelentését, valam int a  központ 
szociálpolitikai és munkavé
delmi osztályának állásfoglalá
sát vitatta meg. A jelentéseket 
Lovász Lázár vasú tigazgató és 
Ácsai Mihály, a területi bizott
ság titkára terjesztette elő.

Mindkét jelentés tárgyilago
san és nagyon részletesen ele
mezte a határozatok m egjele
nése óta végzett munkát, az 
elért eredményeket, kendőzet
lenül feltárta a hiányosságokat, 
majd világosan megszabta a 
megvalósításra váró feladato
kat Az igazgatóság jelentésé
ben többek között a  követke
zők olvashatók:
f M. . .  a határozatok m egjele
nése óta a tárgyi feltételek  
folyamatosan javultak, annak 
ellenére, hogy igen sok a ten

nivaló. Minden törekvésűnk 
arra irányul, hogy a veszély- 
forrásokat feltárjuk, megszün
tessük, ezáltal a baleseteket 
megelőzzük. A  jövőben m ég- 
inkább arra kell törekedni, 
hogy am it lehet, azt saját erő
ből oldjuk meg, ami a hatás
körünket m eghaladja, annak 
megoldásához pedig felsőbb 
szerveinktől kérünk segítséget. 
Nem tartjuk például jónak, 
hogy vonalaink korszerűsíté
sével nem tart lépést a csom ó
pontok átépítése. A  vasutasok 
szállításához, a  pályán dolgo
zók étkeztetéséhez és ivóvíz
ellátásához pedig több autó
buszra, egyéb, főként speciális 
közúti járm űre lenne szük
ség . . . ”

A  jelentés további részében 
is hasonló töm örséggel adtak 
számot az igazgatóság és a te
rületi bizottság munkavédelmi 
szervezetének tevékenységéről, 
a baleseti helyzet alakulásá
ról. az üzemi balesetet szen
vedett dolgozók kártalanításá
ról és rehabilitációjáról. Vége
zetül m ind az igazgatóság, 
mind a területi bizottság je
lentése pontokba foglalva ha

tározta m eg az elkövetkezendő 
időszak legfontosabb tenni- 
volóit.

A z elnökség megvitatta és 
kiegészítésekkel elfogadta a 
jelentéseket. A  testület úgy 
ítélte meg, hogy a két jelen
tés reális képet adott a szege
di vasútigazgatÓság munkavé
delmi tevékenységéről, s a ki
tűzött célok is alkalmasak ar
ra, hogy a jövőben még haté
konyabb baleset-megelőző 
munkát végezzenek.

A z elnökség ezután a Vasúti 
Főosztály szakszervezeti bi
zottságának vezető, irányító 
munkájáról, s  tömegkapcsola
táról készült jelentést, majd a 
szakszervezeti politikai oktatás 
1977/78. évi eredm ényeiről, a 
káderek és tisztségviselők ok
tatásának eredm ényeiről és 
tapasztalatairól, továbbá 1978/ 
79. évi főbb feladatairól ké
szült jelentéseket vitatta meg 
és fogadta el. (A  két utóbbi 
napirendi pont keretében tár
gyalt jelentés alapján, a ta- 
vasztalatokról lapunk 2. olda
lán külön cikkben számolunk- 
be olvasóinknak.)

A Keletiken kimerültek a tartalékok

A  Keleti pályaudvar látképe, előtérben a Baross térrel (Riport az 5. oldalon)
(Laczkó Ildikó felvétele)

A  brigád  
vendégei

Vasutasok találkoztak"

a Szovjet Kultúra és Tudomány 
Házában

MOZGÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

J a vítja  szolg á lta tá sa it 
a z U ta sellá tó V á lla la t

/- Mozgó sajtótájékoztatót tar
tottak július 18-án* az Utasel
látó vezetői, az NDK nagykö
vetsége és a görlátzi vagon- 
gyár képviselőinek részvételé
vel. A  Budapest-Keleti pá
lyaudvartól Szolnokig és vász- 
sza közlekedő különvonatot a 
legújabb beszerzésű háló-, ét
kező- és biszt rókocsák ból ál
lították össze.
/. A  m eghívott újságírókat il
letve vendégeket Tóth László 
^főigazgató köszöntötte, m ajd 
.tájékoztatta őket a kocsipark 
korszerűsítésére tett erőfeszí
tésekről, a  m ár elért eredmé
nyekről.

teszi kényelm esebbé a nappa
li és az éjszakai utazást

A z új kocsik előreláthatóan 
augusztus első napjaitól vesz
nek részt a menetrend szerin
ti forgalom ban, elsőként a 
Meridián Expresszen, Buda
pest és Berlin között.

A  téli menetrend időszaká
ban viszont felú jítják és kor
szerűsítik a dunakeszi jármű
javítóban régebben gyártott 
12 hálókocsit hogy jövőre 
m ár ezek is kielégítsék az 
utazóközönség megnövekedett 
igényeit. A z újabb hálókocsi
kon a vendéglátói pari szolgál
tatásokat is színvonalasabbá 
teszik.

— Jövőre alkalmunk lesz 
a ma még csak külföldről is
mert. 30 fekvőhelyes (kuset) 
kocsik beszerzésére is — mon
dotta a főigazgató.— Ezeket 
az 54 személyes kocsikat szin
tén az NDK-ból, a bautzeni 
gyártól vásároljuk meg. Érke
zésük már az idei év  végén 
várható.

A gyakorlatban m ár ismert 
bi-szitrókocsik és szolgáltatása
ik  fejlesztéséről is szó esett 
a sajtótájékoztatón. A  buda
pesti pályaudvarokon újabb 
peronkocsiik beállításával és 
választékaik bővítésével kí
vánják megvalósítani az uta
zóközönség jobb  ellátását.

A m iskolci járm űjavító Li
geti Károly szocialista brigád
já n ak  nyolc—tagja — akik a 
vasúti teherkocsik mázolását 
végzik — m ár sok adatot, dc>- 
kumentumot gyűjtöttek össze 
a névadó és a magyar inter
nacionalisták életéről. Az 
utóbbi időben felkutatták az 
országban a Ligeti Károlyról 
elnevezett intézményeket, 
szervezeteket is. így  kerültek 
kapcsolatba a Dunántúli Fel- 
sőmocsclád község iskolájá
nak úttörőcsapatával. A  bri
gád múlt évi látogatását a 
kisdiákok most viszonozták.

Negyven úttörő és 4 tanár 
autóbusszal érkezett M iskolc
ra. Az autóbuszt a brigád tag
jai várták. Közös városnézé
sen vettek részt, m ajd felke
resték a Hermán O ttó’ Múzeu
mot, az avasi tv-kílátót és a 
diósgyőri várat. A z Avason 
az úttörők műsort rögtönöz
tek a brigád tiszteletére, m ajd 
kölcsönösen tájékoztatták egy
mást a munkájukban elért 
eredm ényekről.’

A z úttörők másnap* Aggte
lekre és Lillafüredre látogat
tak a  brigádtagok kalauzolá
sával.

— Az elmúlt évek tapasz
talatai arra utalnak — m on- 

? ootta a főigazgató —, hogy a 
hálókocsi szolgáltatás iránti 
{igények gyorsabban nőnek, 
[mint a vasúti személy szám- 
tás iránt. A  jelenlegi főidény
ben 10 nemzetközi járaton 
közlekedtetünk hálókocsit, 
többek között Budapest és 
Athén között is, hetente fcét- 

! szer. Új hálókocsi járat in
dult a Maestral Expresszen is 
Budapest és Split között, 

-Ugyancsak heti két alkalom
mal. A  göríitzi vagongyárral 
létrejött megállapodás értel
mében még az idén húsz há
lókocsit kapunk. Ezek egyi- 

¡i két sorozták be a szolnoki 
különvonatba. A  régi kocsik
ban 20 első osztályú hely van, 
ezeket viszont tetszés szerint 
-r  az utasok igényeitől füg
gően — 20 ágyas első, vagy 
30 ágyas második osztályú 
kocsiként lehet közlekedtetni. 
A kocsik egyedi fűtését ola j
kazán biztosítja. A  hideg- 
meleg vizes mosdók lecsukott 
állapotban* asztalként szolgál
nak. A  középső fülkékből tá
gas szalon képezhető. Több 
hasonló praktikus megoldás Az Utasellátó új hálókocsija (Skoda László felvétele)

Szinte m ár hagyománynak 
számít, ..hogy a budapesti igaz
gatóság, valamint a hozzátar
tozó nagyobb főnökségek 
utasai, jelesebb politikai ün
nepek alkalmával összejövete
leket rendeznek a Szovjet 
Kultúra és Tudomány Házá
ban. Legutóbb július 14-én, a 
a 28. vasutasnap alkalmából 
mintegy kétszáz szocialista 
brigádtag, valamint a  Magyar 
Szovjet Baráti Társaság akti
vistái részvételével rendéztek 
ünnepséget.

A  szívélyes hangulatú talál
kozón Pady Géza, a budapesti 
igazgatóság pártbizottságának 
titkára mondott ünnepi beszé
det.

Pady Géza beszédében utalt 
a szovjet vasutakkal való 
együttműködésre, azokra a

műszaki berendezésekre, ame
lyeket a Szovjetunió bocsátott 
rendelkezésünkre.

Ezt követően Jószif Miro- 
nyvsk a szovjet vasutak záho
nyi képviselője gratulált a bu
dapesti vasúti gazgatóságn ak a 
szocialista munkaversenyben 
elért sikereihez, m ajd a szov
jet vasutak m unkájáról be
szélt. Elmondotta, hogy a  Szov
jetunióban az áruszállítás több 
m int 70 százalékát vasúton 
bonyolítják le.

A  baráti hangulatú összejö
vetelt kultúrműsor zárta be. 
Elsőként szovjet katonák nép
dalokat adtak elő. Végül a
résztvevők m egtekintették a
moszkvai, illetve a tallini 
olim piai építkezésekről szóló 
film eket

Séra

A kik  a  vasutas fiatalokat 
képviselik a havannai VTT-en

Július 25-én startolt a Ferihegyi repülőtérről az a há
rom utasszállító gép, amely 450 magyar fiatalt vitt Hár 
vannába, a XI. Világifjúsági Találkozó színhelyére. A  
magyar delegáció tagjai között két vasutas fiatal is van.

Hunyadi György, a' vésztői vontatási főnökség dízel- 
m ozdony-vezető j e és Horváth Ferenc, az Északi Jármű
javító villam osgép -szerelője lapunk m egjelenésének idő
pontjában m ár Kubában, a VIT színhelyén tartózkodik.

Hunyadi, György 1963-tól vasutas. Dízelm ozdony-ve
zető szakmát tanult, m ajd m ozdonyvezető lett.

— 1976-ban választottak meg az üzem KISZ-titkárává
— m ondja. — Eddig háromszor nyertük el a KISZ Köz
ponti Bizottság vörös vándorzászlaját. Talán ennek kö
szönhető, hogy részt vehetek a havannai fesztiválon. 
Titkos szavazás útján esett rám a választás. Felejthetet
len élmény lesz számomra ez a találkozó. Hazatérve úti- 
beszámolót tartok m ajd a főnökség fiataljainak.

A z Északi Járm űjavítóból Horváth Ferenc szállhatott 
fed a Havannába induló repülőgépre. A  választást való
ságos közvéleménykutatás előzte meg. A  három jelölt 
közül végül m ellette döntöttek.

— 1966-tól voltam az alapszervezet titkára — m ondja.
— Vezettem  a helyi ifjúgárda szakaszt és ötször is elsők 
lettünk a kerületi szemlén. Most a KISZ-bizottság szer
vező titkára vagyok.

Feri egyébként a villam osm ozdonyok segédberendezé
seit .javítja. A  munkaidő után gyakran bent marad az 
üzemben társadalmi, vagy mozgalmi munkát végezni. 
Am ikor megtudta, hogy a VIT delegációval utazhat, 
mindent elolvasott Kubáról. A  találkozón szeretne ele
get tenni megbízatásának. . .

A  VTT-küldöttségnek van még egy vasutas tagja: Ger
gely Gábor, a BVSC világ- és Európa-bajnok asztaliteni
szezője. A  népszerű sportoló nemcsak kiemelkedő sport
teljesítm ényeivel, hanem az egyesület K lSZ-szervezeté- 
nek aktív tagjaként is kiérdemelte ezt a kitüntetést.
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K ét oktatási évad kozott Sikeres start után...
Mérlegen a tisztségviselők képzése 

és a szakszervezeti politikai oktatás
Szakszervezetünk elnöksége 

Július 13-á ülésén értékelte az 
elmúlt oktatási év tapasztana- 
tait és meghatározta az 1978— 
79-es év főbb feladatait Az 
oktatás szervezeti és tártaim i 
tapasztalatait illetően megál
lapítható, hogy eredményes 
évet fejeztünk be.

A különböző szintű, testüle
tek, az irányításuk alatt mű
ködő oktatási bizottságok, pro
pagandisták és aktivisták fe
lelősségteljes munkája bizto
sította a határozatokban és a 
feladattervben megfogalmazott 
tennivalók teljesítését. Munká
juknak — az emberek neveié- 
tét szolgáló — odaadásuknak 
köszönhetőt hogy a propagan
damunka tovább fejlődött. 
Szervesen illeszkedett be az 5 
éves  oktatási célkitűzések 
programjába.

EMELKEDETT 
A SZÍNVONAL

Eredményeink nemcsak a 
számszerűség tekintetében fi
gyelemre méltóak, hanem az 
oktatás színvonalának emelé
sében is előbbre léptünk. A 
tömegpolitikai oktatásban 
44 563 vasutas vett részt. A 
tisztségviselők alapszervezefci 
oktatásán 19 727, a központ, az 
szmtrk és az szbt bentlakásos 
tanfolyamain 1702-en részesül
tek alap- és továbbképzésben.

Propagandamunkánk tartal
mi módszertani színvonalának 
további javulásával függ össze, 
hogy a különböző tanfolyamo
kon élénk, Őszinte véleményt 
nyilvánító beszélgetések, viták 
alakultak ki. A hallgatók a 
^legkényesebb” kérdésekről is 
bátran mondták el a vélemé
nyüket A foglalkozásokon a 
szó legszorosabb érielmében 
politikai képzés folyt. Oktatá
sunk hathatósabban szolgálta 
társadalmi fejlődésünk olyan 
főbb kérdéseinek megértetését

mint például az egyén és tár
sadalom, a termelés és fo
gyasztás, a kül- és belgazda
ság, a népgazdaság különböző 
ágazatai közötti kapcsolatok, 
továbbá politikai, gazdasági, 
kulturális, ideológiai életünk 
közötti összefüggést Ez nagy
mértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy az oktatásban részt ve
vők jobban megismerjék, ér
telmezzék az MSZMP XI., a 
Magyar Szakszervezetek XXIII. 
a Vasutasok Szakszervezete IX. 
kongresszusa határozataiból 
adódó feladatokat

MI VÁLTOZIK 
A Z ÚJ ÉVADBAN?

Elért eredményeink joggal 
adhatnak okot a jól végzett 
munkával járó öröm érzésére, 
de elbizakodottságra nem, mert 
propagandamunkánkat, törek
véseinket gondok is kísérik. 
Változatlanul nehezen és nem 
elég széles körűen tudjuk az 
oktatásba bevonni a kis alap- 
szervezetek tagjait tisztségvi
selőit, a bejáró, a lakókocsik
ban és a munkásszállásokon 
lakó dolgozókat. E tekintetben 
különösen sok még a tenniva
lónk. Több helyen kifogásolha
tó a bentlakásos tanfolyamok 
hallgatóinak kiválasztása is.

Az eddigieknél is körülte
kintőbb szervezési és tartalmi 
munkát követel a SZOT El
nökségének 1978. Január 30-1 
határozata és szakszervezetünk 
elnökségének július 13-án el
fogadott feladatterve. Végre
hajtásuk sokrétű, összetett fel
adat, hiszen elsősorban az ok
tatás minőségének javítását tű
zik ki célul.

' A  minőség murikat, a tartal
mi színvonal emelésének leg
főbb biztosítéka a -propagan
disták tevékenysége. Kiválasz
tásuk, felkészítésük, munkájuk 
folyamatos segítése különös

gondosságot igényed „A velük 
való foglalkozást a mozgalmi 
oktatás színvonal növekedésé- 
nek alapjaként kell kezelni" — 
mondja ki a SZOT Elnökségé
nek határozata.

A SZOT Elnöksége — mdnt 
köztudott — az oktatási for
mák fejlesztését is elhatározta. 
Egyszerűsödik a tömegpoliti
kai oktatás, csak két — egy
másra épülő tanfolyam indul. 
A „Társadalmunk kérdései'* cí
mű tanfolyam 2 éves alapkép
ző lesz. Azok, akik ezt elvé
gezték az „Időszerű kérdések” 
1 éves továbbképző tanfolya
mon tanulhatnák tovább. A 
tisztségviselők képzésénél is 
csökken a tanfolyamok típu
sa, miután ott is lesz alap-  és 
továbbképzés külön a bizal
miak, külön a testületi tagok 
számára.

Szakszervezetünk szervezetei 
megkezdték a felkészülést az 
1978/79-es oktatási évre. A tag
ság új rendszerű oktatásának 
sikere az alaposan átgondolt, 
tervszerű, tartalmas előkészítő 
munkán múlik.

KÖRÜLTEKINTŐBB 
SZERVEZŐ MUNKÁT

Alapszervezetei nk akkor
tudnak eredményesen eleget 
tenni feladataiknak, a határo
zatban rögzített, követelmé
nyeknek, ha a propaganda- 
munkában is megkapják a 
pártszervezetek folyamatos tá
mogatását, mind az előkészí
tést, illetve irányítást, mind az 
ellenőrzést és segítést illetően. 
A jól végzett munka, a hatá
rozatok végrehajtása érdeké
ben szervezeteink — minden 
szintéit"— kérjék és igényeljék 
a pártszervezetek támogatását. 
Ez nélkülözhetetlen feltétele az 
új oktatási év jó kezdetének és 
eredményes befejezésének.

Albert Lajos

Egy szb-titkár vallomása

„A szakszervezeti tag ne csak érezze, 
hanem tudja is, hogy törődünk vele”

Harminc évi aktív szakszer
vezeti tevékenységéért kapta 
meg a „Szákszervezeti Mun
káért” kitüntetés arany foko
zatát Hámori Károly, Salgó- 
tarján-Külső pályaudvar
ügyeletes tisztje, a szakszer
vezeti bizottság titkára.

— Amikor szakszervezetünk 
főtitkára. Koszorús Ferenc át
adta nekem a kitüntetést, na
gyon örültem, de mindjárt 
azokra gondoltam, akikkel 
együtt végzünk mi eredmé
nyes szakszervezeti munkát 
itt, Salgótarján-Külső pálya
udvaron — emlékezett életé
nek erre a felemelő pillana
tára Hámori Károly. — Mert 
kollektív munka a miénk: a 
bizalmiakkal együtt 60 akti
vistánk dolgozik rendszeresen 
a szakszervezeti bizottság irá
nyításával. Most, amióta kör
zeti főnökség lettünk és So
moskőújfalu határállomás is 
hozzánk tartozik, több mint 
300-ra növekedett a taglétszá
munk.

A szervezettség 
98 százalékos

r 5* Hogyan alakult a szer
vezettségük?

— Fölötte van az országos 
átlagnak: 98 százalékos. Nem 
könnyű tartani ezt a szintet, 
mert a hozzánk felvételre ke
rülők többsége olyan, aki még 
sohasem volt szakszervezeti 
tag. A bizalmiak mellett szak
vonali vezetőink is segítenek 
abban, hogy nálunk lehetőleg 
mindenki tagja legyen a szak- 
szervezetnek.

— A bizalmiak jog- és ha
táskörének érvényesülésében 
is fejlődést értünk el — foly
tatta —. Sokat segített ebben, 
hogy a szakvonali reszortve
zetőket is elláttuk az új mű
ködési szabályzattal. Állomás- 
főnökünk pedig m eg is köve
teld, hogy a bizalmiak hatás
körébe utalt kérdésekkel kap
csolatosan kérjenek véle
ményt a területükön tevé
kenykedő szakszervezeti bi
zalmiaktól.

—  Hogyan segíti a bizal
miak munkáját a  szakszerve
zeti bizottság?

Javult a dolgozók 
szociális ellátása

— Rendszeresebbé tettük 
oktatásukat, tájékoztatásukat 
— felelte a titkár. .— Meg“ 
követeljük, hogy bátran él
jenek jogaikkal, de azt is, 
hogy rendszeresen tartsanak 
csoportértekezletet, tájékoztas
sák őket munkánk minden 
kérdéséről és gondosan in
tézzék az ügyeiket. Mindez 
nélkülözhetetlen áhhoz, hogy 
a tág ne csupán érezze, de 
tudatában is legyen annak, 
hogy törődünk vele, helyesen 
képviseljük az érdekeit.

—  A másik, amit ugyan
csak nagyon fontos eredmény
nek tartok az, hogy sikerült 
megjavítanunk dolgozóink 
szociális ellátását. A budapes
ti igazgatóság segítségével az 
idén már gázfűtésre állították 
át az öltözőfürdő épületét. Sa
ját üzemi konyhánk ugyan

nincsen, de tálalókonyhánk és 
az ebédlőnk nagyon jól megfe
lel a követelményeknek.

—  Ennyi év után, milyen 
tapasztalatokat szerzett a 
szakszervezeti munkában?

— A  szákszervezeti bizott
ságban megvalósított testüle
ti vezetés nagyon sok segítsé
get adott és ad ma is szá
momra. De erőt adott az is, 
hogy mindig örömet leltem 
abban, ha valamit jól, ered- 
nyesen sikerült megoldani, el
intézni szakszervezetünk se
gítségével, a tagságunk érde
kében. Gondjaikkal, problé
máikkal ma is közvetlenül en
gem keresnek fel az állomás 
dolgozói. Még családi problé
máikkal kapcsolatosan is tő
lem kém ek véleményt, taná
csot. Aki ilyen kéréssel jön, 
bízik bennem, nem mondha
tom neki, hogy forduljon a 
bizalmijához. . .  Sokszor bi
zony az ember eléggé felzak
latott idegállapotban kerül ha
za. Mert mindenkit türelme
sen meg kell hallgatni és 
csak nagyon megfontoltan 
szopod véleményt nyilváníta
ni.

Mindig türelmesnek, 
megértőnek kell lenni

— Hogyan győzi mindezt 
idővel és türelemmel az szb- 
tátkár?

— Sokszor kérdezi ezt tő
lem a feleségem is, aki szám
viteli vezetője az állomásunk
nak és a szakszervezeti mun
kában is társam, 6 a tt-elnö- 
künk. Mindig azt mondom ne-

Munkásművelődés a szom bathelyi igazgatóság teriiktén

A  szombathelyi területi mű
velődési bizottság tavaszi meg
alakulását követően, a közel
múltban 21 szolgálati helyen 
hozták létre művelődési bizott
ságot az igazgatóság területén. 
A 11—13 tagú bizottságok évi 
üzemi művelődési terv alapján 
dolgoznak. Munkájukat segíti 
a területi művelődési bizottság.

Azokon a szolgálati helye
ken, ahol korábban közműve
lődési tanács tevékenykedett, 
az aktív munkást végző tagokat 
bevonták az új szervezetbe, a 
közművelődési programban 
szereplő feladatokat pedig ki
bővítvebedolgozták az 1978. évi 
munkatervekbe.

T á lcá n  k ín á lt  
leh ető ség

Az üzemi közművelődési bi
zottságok „start?'-jához olymó
don adott segítséget a területi 
művelődési bizottság, hogy ösz- 
szehívta titkárait, és ismertet
te az eddigi munkásművelődési 
tapasztalatokat és a feladato
kat.

Lesz tennivalójuk mindazok
nak, akik a munkásművelődé
sért fáradoznak. Az egyik leg
fontosabb a felnőttoktatás szor
galmazása. Az igazgatóság te
rületén 2900 vasutasnak nincs 
meg az általános iskolai vég
zettsége. Ez az összlé+szám 22,1 
százaléka. Tavalyelőtt valami
vel rosszabb volt a helyzet. A 
javulást a nagyobb csomópon
tokon szervezett, sajnos nem 
nagy létszámú, hetedik-nyol
cadik osztályok szervezésével 
érték el. Pedig példamutatóan, 
kétféle tanulási lehetőséget is 
kínáltak: a hagyományos for
mát és —  ami szinte páratlan 
munkahelyi segítségadás! —  
kétszer háromhetes, bentlakó- 
sós tanfolyamot. A tanfolyam 
ideién fizetést, csaknem teljes 
ellátást és a munka alól fel
mentést kapnak azok. akik vál
lalják a továbbtanulást

ki, hogy amit a közösségért 
vállal az ember, abba ez is 
beletartozik: a türelem, a
megértés. Persze, ez sohasem 
jelenti azt, hogy nem mon
dom meg bárkinek a vélemé
nyemet, akkor is ha úgy lá
tom, nincs igaza. . .  Éppen az 
imént is, mielőtt beszélgetni 
kezdtünk, a szolgálati beosz
tással kapcsolatosan volt vi
tám az egyik forgalmi szol
ga lattevőnkkel. Bár képzett 
ember, nehezen akarta meg
érteni, hogy nálunk a szol
gálati, a közösségi érdek az 
első ...

főiskolára. Az építési és híd
fenntartási főnökségről és a 
zalaegerszegi pályafenntartási 
főnökségről hét fiatal jelentke
zett a szakmunkások egyetemi 
előkészítőjére.

S ze m é ly e n k é n t  
19 kötet

Sajnos, .hiába a nagv ked
vezmény. mégsem élnek vele 
eléggé a - dolgozók. Sokkal na
gyobb az érdeklődés a s^akkö- 
zérrskolák, az egyetemek és a 
főiskolák iránti Most például, 
az 1978—1979-es tanévre 12-en 
jelentkeztek egyetemre, 24-en

Sok még a kiaknázatlan le
hetőség az olvasómozgalomban 
is. Hat góc- és 13 letéti könyv
tár kínálja az olvasnivalót. A 
könyvtárakban 4300 beiratko
zott olvasót tartanak nyilván, 
ez az összdolgozók 35,7 száza
léka. Az egy személyre jutó ol
vasott könyvek száma évente 
19 kötet. A statisztika nem 
rossz, azonban még így is van 
egy dolgozó rétég, amely szinte 
sohasem fog a kezébe könyvet. 
A szocialista brigádok ebben is 
előbbre járnak. A „Kell a jó 
könyv, s megértjük szayáV* pá
lyázatra 62 brigád nevezett. Az 
Ady-centenáriumra indított 
megyei vetélkedőn 34 szocia
lista brigád vett részt. A szép
irodalmi könyvtárak mellett 15 
önálló műszaki szakkönyvtár 
működik, továbbá 70 hazai fo
lyóiratot lapozgathatnak az ér
deklődők.

Az igazgatóság működési te. 
rületén két művelődési központ 
áll a vasutasság rendelkezésé
re: Szombathelyen és Tapolcán. 
A szombathelyi központ funk
ciójában változás történt: ez
után nemcsak a járműjavító 
dolgozóinak művelődési igé
nyeit elégítik ki, hanem a cso
móponton élő és dolgozó vala
mennyi vasutasét.

Celldömölk csomópont ilyen 
jellegű igényeinek kielégítésé
re szerződést kötöttek a szak
maközi művelődési központtal. 
Ott 16 művészeti csoport, szak. 
kör tevékenykedik. A fiatalok 
8 klubot is látogathatnak. Eze
ket azonban nem használják ki 
eléggé.

Az elmúlt évben szélesedett 
a vasutas művészeti csoportok 
tevékenysége: . Celldömölkön 
citerazenekatg' Tapolcán páva
kor alakult. Tartalmasabbá,, vált 
a szombathelyi járműjavító 
művészeti csoportjainak tevé
kenysége. örvendetes, hogy lét
számban is megerősödtek a 
csoportok, s elsősorban a fotó, 
a zenekari és énekkari tagok 
között szép számmal találhatók 
fiatalok.

L a k ta n y á b a n ,  
szá llá so n  ?

sokat tettek. Művelődési válla
lásaik színvonalban, tartalom
ban jelentősen javulták. Ismer
kednek történelmünkkel. az 
irodalommal, szocialista társa
dalmunk eredményeivel. Mind 
több időt fordítanak önműve
lődésre. Az 1977— 1978-as okta
tási évben a három csomópon
ton szervezett hetedik-nyolca
dik osztályt is kivétel nélkül 
szocialista brigádtagok végez
ték el, szám szerint 78-an.

A szocialista brigádok olyan 
kezdeményezésekkel is jelent
keztek, amelyek „megmozgat
ták” az ország vasutas kollek
tíváit. Ilyen például a celldö- 
mölki vontatási főnökség II. 
Rákóczi Ferenc brigádjáé, 
amely létrehozta a hasonló ne
vű vasutas brigádok országos 
találkozóját. Elutaztak Kassá
ra. és megkoszorúzták névadó
juk síremlékét. Előtte sokat ol->, 
vast'ák, vetélkeldőkön vették- 
részt. A brigádok a kőszegi és 
a répceszentgyörgyi MÁV ne-1 
velőotthon patronálásán túl,' 
több iskolával kötöttek társa
dalmi szerződést. A szombatul 
helyi vontatási főnökség sok-? 
szorosan kitüntetett Lugansz- 
kij Szocialista brigádja is rencU 
szeres kapcsolatot tart fenn is
kolákkal. Többször meghívta a 
gyerekeket, hogy ismerkedjék 
nek a vasúti munkával.

A művészeti nevelésnek is 
jó táptalaja a brigádmozga
lom. Több sikeres kezdeménye
zés történt az igények felkéri 
tésére. Ennek eredményeként 
sokan rendelkeznek állandó! 
színházi bérlettel.

P o lit ik a i  
és  sz a k o k ta tá s

Most nyári szünet van, de. 
az összképhez hozzátartozik  ̂
hogy évenként 4000—4200-anj 
vesznek részt tömegpolitikaÜ 
oktatásban. A szocialista bri-f 
gádvezetők képzése a legered- 
ményesebb. Legutóbb 19 olyan; 
szolgálati helyen szervezték] 
meg a továbbképzést; ahol a- 
'szocialista brigádok számaj 
meghaladta a ttóét. ’ Ezen túl,* 
válámennyi szakszervezeti bi- i 
zottságnál rendeztek oktatása 
a bizalmiaknak és a tisztség*3 
viselőknek.

A szakoktatást két formában,\ 
egyrészt hagyományos módony 
— szolgálati helyeken, szak-J 
szolgálatonként külön-külön —, \ 
másrészt körzeti gócoktatásll 
rendszerben a csomópontokon« 
(a hozzá tartozó körzetek szol«. - 
gála ti helyeinek bevonásával) j j j  
rendezik.

Minden erőfeszítés ellenére 
sincs haladás a munkásszállá
sokon, laktanyákban él helye
zett dolgozók művelődésében, 
kulturált szórakozásában. Pe
dig a szállásokon van rádió, 
televízió, olvasnivaló, csak ke
vesen veszik igénybe. A cell- 
dömölki építési főnökség keze
lésében lévő szombathelyi 
munkásszálláson például TIT- 
előadássorozatot szerveztek, de 
kevesen hallgatták meg az elő
adásokat.

Az előbbre jutás további erő
feszítéseket igényel. Ebben a 
munkában számítanak a veze
tők az aktivisták segítségére. 
A szocialista brigádok eddig is

Az igazgatóság területét 6 
körzetre osztották fel. A kör
zeti gócokon a tárgyi feltétele* 
két már megteremtették. Va
lamennyi szakszolgálat szak-s
oktatásra kötelezett dolgozóját} 
nak egységesített oktatásáról! 
van szó. Szombathelyen, Zala- : 
egerszegen és Celldömölkön, 
már az év elejétől bevezették! 
a körzeti gócoktatást. TapolJJ 
cán. Veszprémben és Pápáiul 
az ezt szolgáló építkezések, il
letve tervezések folyamatban! 
vannak. Az igazgatóság terüle
tén a szakoktatásra kötelezette 
dolgozók 53 százaléka részesülj 
oktatásban.

Szelei Teréz

KOLTAI GYULA:

Nem m ind fénylik; 
am i Am erika

Van utánpótlás
— Kinek adja majd át a 

„stafétabotot”, ha nyugdíjba 
megy?

— Azt hiszem, ezzel nem 
lesz probléma, mert évék óta 
tervszerűen foglalkozunk a 
fiatal szakszervezeti aktivis
ták, az utánpótlás nevelésével 
— mondta mosolyogva a tit
kár. — Egyébként a két fia
mat is vasutasnak neveltem. 
Károly fiam, aki most 22 éves 
és gépipari szakközépiskolát 
végzett, villamos mozdonyve
zető gyakornok a Miskolci 
Vontatási Főnökségnél. Győző 
fiam, aki 20 éves. a salgótar
jáni fűtőházi kirendeltség la
katosa és Diesel-mozdonyve
zetőnek készül.

L. X

ösztöndíjasként hat hóna
pot töltött az Egyesült Álla
mokban Koltai Gyula, a 
Szakszervezetek Elméleti Ku
tató Intézetének volt munka
társa azzal a céllal, hogy 
tanulmányozza a szakszerve
zeti mozgalmat Magával vit
te írógépét és az első naptól 
kezdve papírra vetette élmé
nyeit tapasztalatait, gondola
tait Ezt írja könyvének elő
szavában:

„ Amit epben a könyvben 
elmondok, nem útleírás. A 
legegyszerűbb, ha politikai él
ménybeszámolónak nevezem. 
Azt írtam le, amit láttam, s 
amit a látottakból következ
tetést és tanulságot leszűr
tem. Tudatosan kerestem a 
jó mellett a rosszat, a gazdag

ság mellett a nyomort ás 
mindezt azért, hogy hitem sze- i 
rint őszinte és objektív ké
pet fessek mindazoknak az 
érdeklődőknek, akik tanulni 
igyekeznek a szakszervezeti 
mozgalom tapasztalataiból."

Való Igaz, kiérződik köny- ' 
vének soraiból, hogy írója az 
amerikai élet olyan jellegze
tes vonásainak bemutatására 
törekedett, amelyről az úti , 
élménybeszámolókból kevésbé 
értesülhettünk.

Egy gondolkodó magyar* 
munkás szemével érzékelteti • 
a szervezett munkásság hely- J 
zetét. az Egyesült Államok- | 
bán élő dolgozók élet- és 
munkakörülményeit

A könyvet a Táncsics Ki-J 
adó gondozta és je-en tette 
meg. Halasi
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„Szakszervezeti munkánk középpontjába 
a legidőszerűbb feladatokat állítottuk"

A budapesti területi bizottság küldöttértekezlete, a Törekvés Művelődési Házban

A budapesti területi bizott
ság 'július 20-án a Törekvés 
Művelődési Házban — bizal
mi küldöttekkel kiegészítve 
•— együttes ülésen számolt be 
a szakszervezetünk IX. kong
resszusa óta végzett munkájá
ról. A  küldöttértekezleten 
megjelent és az elnökségben

Dr. Szabó Miklós, a területi 
bizottság titkára beszámolóját 

Ismerteti
foglalt helyet Koszorús Fe
renc főtitkár, Paczolai Tibor, 
a Budapesti Pártbizottság 
képviselője, Vundele György, 
a Szakszervezetek Budapesti 
. Tanácsának titkára, Mester 
Alajos, a MÁV vezérigazgató
helyettese, dr. Fehér István, a 
budapesti igazgatóság helyet
tes vezetője, Padi Géza, a bu
dapesti vasútigazgatóság párt
bizottságának titkára.

Végh Ferenc, a területi b i
zottság elnöke köszöntötte az 
együttes ülést, majd dr. Sza
bó. Miklós titkár terjesztette 
elő a területi bizottság beszá
molóját.

Eloszlatott aggályok
— Jóleső érzéssel teszünk 

eleget beszámolási kötelezett
ségünknek — kezdte beszédét 
—, mert volt alkalmunk meg
hallgatni a bizalmiak beszá
molóit, a mühelybizottságok 
és a szakszervezeti bizottsá
gok fórumain a tagság véle
ményét, értékítéletéit. Volt te
hát időnk átgondolni, meg
vizsgálni a IX. kongresszus 
óta megtett utat A  területi 
bizottság irányítása alá tar
tozó 48 ezer vasutast koráb
ban 134 szakszervezeti bizott
ság fogta össze. A  kongresz- 
szus határozatának megfele
lően a szakmai felépítés kor
szerűsítése következtében több 
átszervezésre került sor. Az 
Átszervezés után a változatlan 
létszámú tagságot most 92 
szakszervezeti bizottság tömö
ríti. Szervezeti felépítésünk 
egyre korszerűbbé válik. S 
, ebben a korszerűbb felépítés
ben nőtt az. alap- és közép
szervek önállósága, felelőssé
ge, erősödött kapcsolatunk a 
dolgozókkal.

Az üzemi és szakszervezeti 
demokrácia fejlődéséről szól

va a beszámoló kiemelte, hogy 
megkezdték működésüket 
azok a fórumok, amelyeken 
a tagság közvetlenül gyako
rolhatja jogait. Ezzel kapcso
latban emlékeztetett azokra 
az aggályokra, amelyek a bi
zalmi jogkör kiszélesítésével 
kapcsolatban annak idején tá
madtak. A  tapasztalatok 
azóta alaposan rácáfolták a 
felmerült kételyekre. Ebben 
jelentős része van annak, 
hogy a területi bizottság a 
különböző bentlakásos tanfo
lyamokon és oktatásokon 
nagy gondot fordított a szol
gálati vezetők és a szakszer
vezeti tisztségvisel ők felké
szítésére. Most már elvétve 
fordul elő, hogy a bizalmi 
jogkörbe tartozó kérdésekben 
a bizalmi nélkül döntenek.

Arra van szükség, hogy a 
bizalmi jogkört mindenütt a 
tagság jogaként fogják fel, és 
a bizalmiak egyetértése ne a 
saját, vagy egy-két munka
társ, hanem a csoport véle
mények alapján alakuljon ki. 
Nagyobb figyelmet kell for
dítani arra is, hogy a bizal
mi ne csak a munkahelyi kö
rülményekkel, és a szociális 
feltételekkel kapcsolatos jo
gsát gyakorolja, hanem a dol
gozó személyét érintő vélemé
nyezési, javaslattételi, ellenőr
zési, képviseleti jogát is.

Növekvő teljesítmények
A  termelést segítő szakszer

vezeti munkáról szólva tag
lalta a beszámoló: hogyan ér
vényesült a területi bizottság 
tevékenysége a budapesti 
igazgatóság teljesítményeinek 
növelésében. Kiemelte az 
igazgatóság vezetésében bekö
vetkezett személyi változáso
kat, amelyek jelentős erőfor
rásokat szabadítottak fel a 
vezetés demokratizmusa, a bi
zalomra alapított munkastílus, 
az egész vezetői kollektíva 
önállóságának javára. Ezzel 
párosult a szakszervezet ter
melést segítő tevékenysége, 
amely a kongresszusi határo
zatok alapján a hatékonyabb, 
tervszerűbb, termelékenyebb 
munka elősegítésére irányult. 
A  szakszervezet termelést se
gítő tevékenysége a dolgozók 
mozgósításában volt a leg
eredményesebb. A  tervezésben 
való részvétel ugyanakkor el
maradt a várakozástól,«noha 
a célok megvalósítását szol
gáló igazgatósági szintű terv
ismertető értekezleteken a 
szolgálati főnököket, az szb- 
titkárokat az igazgatóság és a 
területi bizottság közösen ké
szítette fe l a tervfeladatok 
végrehajtására.

Részletesen foglalkozott a 
beszámoló a vérsenymozga- 
lammal, amelyből a szakszer
vezeti szervek is eredménye
sen kivették részüket. Ezáltal 
elősegítették a vállalási kész
ség növekedését, a verseny 
tartalmi céljainak gazdagítá
sát Ennek kiemelkedő ered
ménye volt, hogy a budapesti 
vasútigazgatóság 1977-ben,

hosszú idő után ismét eljutott 
oda, hogy az igazgatóságok 
versenyében első helyre került 
és elnyerte a KPM és a Vas
utasok Szakszervezete Vörös 
Vándorzászlóját.

A területi bizottság, a mun
kabiztonság műszaki feltételei
nek javítását, a baleseti hely
zet alakulását is állandóan 
napirenden tartja, s  kezdemé
nyezésekkel, javaslatokkal él 
a helyzet javítására. Sajnos, 
a súlyos és halálos kimenetelű 
balesetek számát tekintve 
rosszabbodott a helyzet. En
nek egyik legfőbb oka — mu
tatott rá a beszámoló —, 
hogy az elegy feldolgozás biz
tonságát célzó műszaki fej
lesztések évről évre késnek, 
az elegyrendezési technológiai 
utasítások pedig elavultak.

Javuló körülmények
Részletesen felsorolta a be

számoló az egészségvédelmi és 
szociális ellátottság javítása 
érdekében tett intézkedéseket. 
Rákosrendező térségében az 
V. ötéves terv végéig 120 
m illió költséggel megépül a 
ferencvárosihoz hasonló, nagy 
befogadóképességű munkás
szállás, amely jelentékenyen 
enyhíti m ajd az elszállásolási 
gondokat.

A  beszámoló ezután annak 
a véleményének adott hangot, 
hogy a vasutas dolgozók la
káshelyzetének javítására fel
sőbb szinten kezdeményezni 
kellene, hogy Budapest köz
vetlen környékén teremtsék 
meg a telepszerű, részben 
magánerőre támaszkodó vas- 
utajs lakásépítés feltételeit.

A beszámoló az üdülője
gyek elosztási rendszerének 
javítanivalóit is felvetette, 
majd szép sikerként említet-; 
te, hogy a budapesti terüle
ten 20,8 százalékra csökkent 
a nyolc általános iskolai vég
zettséggel ''n em  rendelkező 
vasutasok száma, ami jobb az 
országos átlagnál.

A  beszámoló elhangzása 
után Chemez Dénes, a szám- 
vizsgáló bizottság tagja is
mertette a számvizsgáló bi
zottság jelentését, majd meg
kezdődtek a hozzászólások.

A TB tagok és a bizalmi 
küldöttek felszólalásai . sorra 
megerősítették a beszámoló 
megállapításait, értékítéleteit, 
kiegészítve azokkal a gondo
latokkal, javaslatokkal, kriti
kai megjegyzésekkel, ame
lyekben szolgálati helyeik 
dolgozóinak megállapításai 
tükröződtek. Csaknem min- 
den felszólaló arról számolt 
be, hogy a bizalmiak jogkö
rének kiszélesítése jó  úton 
halad. Akadnak ugyan még 
hibák is a megvalósításban, 
ezeket következetesen le kell 
nyesegetni, és mindenképpen 
kívánatos tovább növelni a 
bizalmiak és bizalmi testüle
tek szerepét, a tagság demok
ratikus jogainak fejlesztése, a 
versenykedv táplálása és ál
talában a termelés növelése

rőt, hogy a IX. kongresszus 
óta gyarapodott a vasutas dol
gozók bére, emelkedett élet- 
színvonaluk, de még mindig 
sok a tennivaló 'a munkásel
látásban. Javaslat hangzott 
el többek között a premizá
lás rendszerének megrefor
málására, mivel a jelenlegi 
rendszer már nem eléggé ösz
tönző. Az egyik felszólaló az 
újítómozgalocn fellendítésére 
hívta fel a figyelmet, egy 
másik a szákszervezeti tömeg- 
oktatás fejlesztését javasolta.

A szakszervezet 
szerepéről

A vitában felszólalt Koszo
rús Ferenc főtitkár is. Be
vezetőjében örömmel állapí
totta meg, hogy a felszólalók

Koszorús Ferenc főtitkár 
(óvári Árpád felvételei)

jól számon tartják a kong
resszusi határozatokat és 
pontosan ellenőrzik, hogyan 
halad végrehajtásuk. A  be
számoló megfelelt ennek a 
kívánalomnak. Megállapítá
saival, értékelésével egyetér
tünk. Igazolta azt is, hogy 
helyesen állítottuk munkánk 
középpontjába a termelés, az 
üzemi demokrácia, a nevelő
munka, a szakszervezeti mun
ka színvonalának állandó nö
velését. Bizonyos dolgokat 
azonban korábban tévesen 
ítéltünk meg. így például tíz 
évvel ezelőtt, a gazdasági re
form és a közlekedéspolitikai 
koncepció kezdetén úgy lát
tuk, hogy lassabban növeked
nék majd a vasút szállítási 
feladatai. Ma már tudjuk, 
hogy sokkal dinamikusabb a 
fejlődés, mint eredetileg kép
zeltük. Ez bizonyos problé
mákat, feszültségeket teremt, 
amelyeket a termelés növelé
sével enyhíteni lehet, de vég
leg megszüntetni nem. Tisz
tában kell azzal is lennünk, 
hogy a fejlesztés korántsem 
lesz olyan mértékű, mint kel
lene, és a munkaerőhiány a 
jövőben is gondot okoz. Mi
közben a követelmények to
vább nőnek, a műszaki fe j
lesztés pedig mérsékeltebb a 
szükségesnél, ezután is a dol
gozók áldozatvállalására tá
maszkodunk. A  szakszervezet 
szerepe továbbra is fontos 
abban, hogy ezt az erőkifej
tést a maga eszközeivel elő
mozdítsa, megkönnyítse — 
mondotta befejezésül Koszo
rús Ferenc főtitkár.

Felszólalt a vitában Vun
dele György, az SZBT titkára, 
Paczolai Tibor, a budapesti 
pártbizottság képviselője és dr. 
Fehér István, a budapesti igaz
gatóság helyettes vezetője is.

A vitát dr. Szabó Miklós 
foglalta össze, majd az 
együttes ülés elfogadta a te
rületi bizottság beszámolóját, 
valamint a számvizsgáló bi
zottság jelentését, továbbá a 
tanácskozás határozatát és a 
TB feladattervét.

Sz. F.

A z  emlékezés sodrában
Iratait, személyes tár

gyait már összecsomagolta, 
civilben ül az asztalnál. 
Borlai Jenő, a Déli pálya
udvar állomásfőnök-helyet
tese nyugdíjba megy. Negy
venegy évig szolgált, a vas
utat. Az utolsó napját tölti 
az íróasztalnál, de még sok 
a tennivalója. Munkatársai 
úgy dolgoznak, mint eddig, 
bemennek a szobájába és 
tanácsot, utasítást kémek. 
Csak az arcuk árulja el a 
szorongást, a szomorúságot, 
mert tudják: Jenő bácsi 
holnap már nem lesz kö
zöttük.

Az utolsó munkanapon 
megkísértik az emlékek. A 
fejében zsongnak, kergetőz- 
nek az események, mint 
mezőn a lepkék. A múlt vil
lanásai ezek, árnyékot vet
nek a jövőre.

Tizenkilenc éves volt, 
amikor a vasútnál dolgozó 
édesapja hirtelen meghalt, 
ö  lett a családfenntartó. 
Ott kellett hagynia a köz- 
gazdasági egyetemet. Távir
dász lett a vasútnál, de ha
marosan a forgalomhoz ke
rült Nagytéténybe. Elvé
gezte a tiszti tanfolyamot 
és forgalmi szolgálattevő
ként dolgozott tovább. Az 
évek során Martonvásáron, 
Rákosszentmihályon, Ráko
son teljesített szolgálatot. 
Dolgozott a budapesti igaz
gatóságon is, két évig pe
dig Kőbánya-Felső állomás 
helyettes főnöke volt 1959- 
ben került a Déli pályaud
varra.

— Akkor naponta 20—22 
vonat indult a Déliből — 
emlékezik Borlai Jenő. — 
Hat vágányon kellett lebo
nyolítani a forgalmat, ami 
körültekintő munkaszerve
zést igényelt. Mindennap 
lerajzoltam a vágányokat, 
és pontosan bejegyeztem, 
hogy melyikre, mikor és 
honnan érkezik vonat. 
Ugyanígy tartottam számon 
az induló vonatokat is. Ma 
már ez könnyebb, hiszen

táblázatok, grafikonok se
gítik a munkát. A napi te
endőt megbeszéljük a ko
csimesterrel, a térfelvigyá
zóval, és hasznosítjuk ötle
teiket, javaslataikat. Ez az 
együttműködés különösen 
tavasszal, a menetrendvál
tozás előtt és a nyári csúcs- 
forgalomban hasznos.

A legtöbb gondot a Déli
ben is a létszámhiány okoz
za. A két-háróm éve fel
vett száz, dolgozóból mór 
csak öten maradtak. A leg
nagyobb munkaerőhiány a 
kocsirendezőknél van.

Borlai Jenő tíz gyermeket 
nevelt fel. Jutott belőlük a 
vasútnak is. Ketten a Ke
letiben, ketten pedig a Dé
liben dolgoznak. Az emlé
kezés közelebb sodorja a 
jelenhez. A pihenésre, a 
nyugdíjba vonulás utáni 
napokra gondol.

— Tizenöt unokám van, 
nem unatkozom majd. A  
gyerekek már hetekkel ez
előtt eltervezték, hová me
gyünk, mit csinálunk. Van 
egy kis kertem is. Kedvenc 
hobbim a barkácsolás. Re
mélem, ezentúl több idő jut 
majd erre is.

Azt is elmondta, hogy 
hiányozni fog neki a vasút, 
amely meghatározta élet
módját, behálózta gondola
tait. A pályaudvaron szin
te mindenkit ismer. Mindig 
volt néhány kedves szava 
az újságárushoz, a pénztá
roshoz, a jegyvizsgálóhoz, a 
pályamunkáshoz. Sokan 
szerették és becsülték őt. 
Tőlük tudtam meg, hogy az 

' utolsó napon, a búcsúzásnál 
sajnos egyetlen vezetőnek 
sem jutott eszébe, hogy ma
rasztalja. Azt sem mondták 
neki, hogy „néha visszavá
runk!”  Pedig sokan merít
hetnének még vezetői ta
pasztalatából, tudásából, 
emberségéből. . .

Egy ízlg-vérig vasutassal 
ismét kevesebb van a MÁV- 
nál.

Fazekas Eszter

A  pilisi hegyek „aranya”
A  pilisi hegyek aranya a kőpor és a dolomitliszt. Pilis• 

vörösvár állomáson surrantó csúszdán át kerül a dolomitliszt 
a vagonokba. Naponta 70—80 vasúti kocsit raknak meg ebből 
az értékes nyersanyagból. A  gépkocsik 30-szor fordulnak a 
bánya és a raJcodóhely között. 1500—2000 tonna dolomitliszt 
indul naponta a hazai és a külföldi gyárakba.

Müller István brigádvezető és Franyó Ferenc a csúszdánál

Indulásra kész a szerelvény, megteltek a vagonok dolomit
liszttel

(óvári Árpád képriportja)
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KŐ V Á ZÁ K , SZÓ N YEGÁGYAK KISVÁRD A ÁLLOM ÁS

Virágos állomások kertészei
M egy a vonat Kanizsára. A z  

Utas gyönyörködik az elsuhanó 
tájban, Lepsénytől pedig az 
állom ásokon pom pázó virá
gokban. Ba látónál igán, Siófo
kon  és a, közbenső m egállóhe
lyeiken vonzzák a tekintetet a 
kővázák, 6zőnyegágyak tarka 
színei, s  m egcsodálhatjuk Ba- 
latonlellén -a virító V IT-em b- 
iéxnát a zöld pázsit közepén.

Bogláron is derűs a  kép. Itt 
találjuk egyébként a pécsi vas- 
útigazgatóság épület- és h íd- 
fenntartó főnökségének X . szá
mú építésvezetőségét, egysze
rűbb nevén a  M ÁV balaton- 
bogjári kertészetét ötvenegy 
dolgozóból á lló kollektíváját 
dicsérik a  m integy 400 kilom é
teres pályaszakasz mentén vi
rító dísznövények.

NYOLCVANEZER
PALÁNTA

r  i—i A  két határállomás: Mu- 
rakeresztúr és Gyékényes vi- 
rágositása, parkosítása is a mi 
feladatunk —  m ondja Mátyás 
bajos építésvezető. —  S nem  
szabad elfelejteni, hogy a ka
posvári kertészet ugyancsak 
hozzánk tartozik. Ennél fogva 
összesen tíz üvegházban, egy- 
egy szegfű- és pálmaházban, 
valamint 18 hollandi házban 
termesztjük az állomások, iro
dák csinosításához szükséges 
palántákat, növényeket.

A z érdekesebbnél érdeke
sebb adatokat hosszan sorol
hatjuk, de csak néhányat ra>- 
gadunk ki közülük.

—  A z idén 80 000 virágpa
lántát neveltünk és ültettünk 
ki. A  kihordott cserepes növé
nyek száma mintegy 5000. 
Csak a balatoni vonalon 30 000 
négyzetm éter pázsitot, 4800 
négyzetm éter virágágyást gon
dozunk —  kaszálunk, kapá
lunk, gyomlálunk, locsolunk, 
kellő időben végezve az elv i- 
rágzott növények pótlását is 
—, ugiianitt 280 kővázában és 
30 lakkozott hordóban ápoljuk 
a különféle cserjéket, növény- 
ritkaságokat A  kívülálló m ég! 
pontosabb fogalm at alkothat 
tevékenységünkről, ha azt is 
hozzátesszük az elm ondottak
hoz, hogy a  balatoni vonal 
csupán egyharmada a gond
jainkra bízott területnek.

—  Tudvalevő, hogy a virá
gok ára elég ifiagas. Meghatá
rozhat ó-e pénzben a kertészet 
m unkája?

— Természetesen — hangzik 
a felelet. —- Tevékenységünk 
nyereségesnek mondható, hi
szen tetem es összeget fizetne 
ki a vasút, ha a virágot más
honnan kelle ne beszerezni és a 
gondozást, parkosítást külső 
vállalat végezné. Adataink 
szerint egy-esry nyári idényben 
több m int félm illió forint ér
tékű az állomások, irodák kül
ső és belső díszítéséhez álta
lunk előállított termék.

BRIGÁDOK
HELYTÁLLÁSA

œ m m a
Mindig az elsők között 

szocialista munkaversenyben
SIKEREIK ZALO GA A  JÓL VÉGZETT SZAKSZERVEZETI M UNKA

Bertalan Józsetné és Tóth Györgyné az üvegházban serény
kednek

ugyanakkor újabb problém a is Á m  nem  volna helyes, ha
keletkezett általa: — hogyan gondokkal, problém ákkal fe -
szállítsák egyik állomásról a 
másikra a benzinmotoros fű
nyírót? A  vonatok kalauzko
csijába nem  vihető fel, nem is

jeznénk be ezeket a sorokat, 
amikor a kertészet munkájára 
inkább jellem zőek a kimagasló 
eredmények. Ennek elism eré-

szólva arról, hogy ritkán jö n - sét számos dokumentum jelzi.
nek-mermek a vonatok ka- Tavaly például a Balatonke-
Lauzkocsival. A z üzem eltetés- resatúri Tanács, az idén pedig
hez pedig üzemanyag is kell, 
aminek tilos a szállítása. A  gé
pesítés másik problém ája, 
hogy így gyorsabb, hatéko
nyabb a munka, de az így 
m egtakarított időt elviszi a  v o 
natra várás.

A LEGTELJESEBB  
ELISM ERÉS

■— Jó lenne, ha kapnánk 
egy kisteherautót — m ondja az 
építésvezető. —  Mert a kocsi
bérleti engedély ugyan meg
van a felettes szervektől, ám  
nyári időben sem a téeszek,

a Hazafias Népfront bogiári 
bizottsága adom ányozott ki
tüntető jelvényt, illetve okle
velet a  vasúti kertészet dolgo
zóinak. Mátyás Lajos nevét 
külön is kiem eljük, m ivel ő 
kiváló szervező és irányító 
munkájáért m ár több esetben 
kapta m eg az érdem es társa
dalmi munkásokat m egillető 
elismerést a Hazafias Nép
fronttól. Nem kisebb oka van 
a büszkélked ésre Menyhárt 
Józsefnek sem, aki a  pécsi 
igazgatóság valam ennyi vasút
vonalán felelőse a vegyszeres
gyomirtásnak.

Mert a virág szépsége, üde-
sem a kocsival rendelkező vád-  sége csak ott érvényesülhet,

ahol nem burjánzik a gyom, S 
a rendre,

lalatok nem adják bérbe jár
műveiket, hiszen ők is szűké-  mindenki vigyáz 
ben vannak ilyenkor a  szállí-  tisztaságra. . .  
tási kapacitásnak. Jurkievicz Tibor

Kisváráét úgy tartják szá- vél hasznos együttműködést tagja! ugyancsak nagyszerű 
mon szakmai berkekben, m int alakítottunk ki. Nálunk az helytállással segítik a tervek 
legnagyobb szárazföldi kikö- együttműködés nemcsak a ju-  teljesítését. A  m últ évben négy 
tőnk, Záhony előkapuját. A  talmazások és a béremelések  alkalom m al szerveztek kom- .
feladatok nagysága a csom ó- megvitatásánál érvényesül, munista-, illetve barátságmü- 
pont szakszervezeti bizottsá- hanem szakszervezeti b izal- szakot, az idén pedig a szak- 
gának tevékenységében is érez- miainkon keresztül a  fegyelm i szervezet és a KISZ felhív ásá- - 
teti hatását. Erről beszélget- és a tervügyek intézésében is ra csatlakoztak az országos 
tünk a minap Zsohár Árpád élünk a megnövekedett hatás- VIT-m űszakhoz is. 
állom ásfőnök társaságában V é-  kör adta lehetőségekkel. Ennek
kony Béla szb-titkárral, az a közös érdek képviseletén túl M e g a la p o z o t t  v á lla lá so k
éppen szolgálatban levő fó r- azért is nagy a  jelentősége, y  H
galmi szolgálattevővel. m ert a kollektívánkkal együtt a fórra Imi iroda falán lát-

dolgozó szakszervezeti aktivis- ha«  e u S  okW elek  m utat 
É ln ek  lo a a lk k a l  ták Jobban ismerik a dolgozók ják) hogy az áUomás kollektí-

< . ,  . i problém áit, a közösségben fe l- vája a debreceni igazgatóság
a  b iz a lm ia k  meruló hasznos ötleteket, kéz- területén mindig az elsők k ő -,

.. . .  . . ffl deményezéseket is. zott található a szocialista;
— Szakszervezeti bizottsá- A  csom ópont szakszervezeti munkaversenyben. A  szakszer-3 

gunkhoz tartozik Ktsvarda- tagságának és az agitáció* vezeti bizottság és a társszerv 
Hármasut megállóhely, Ajak és munkának fontos szerepe volt vezetek együttm űködésének,' 
Pátroha állomás vasutas hol- abban, hogy az állom ás M ÁV- kezdeményezőkészségének nagy. 
lektivaja is -  mondotta a szb- Volán kom plex brigádja négy- te r e p e  vo]t abban, hogy a sze- 
titkár. -  A  nyolcvan fón y ik o - szer az első helyen az elm últ mélyszállításban Is jó  eredmé-1 
zosseg ügyes-bajos dolgait hét- évben pedig a második helyen nTe|íet  értek eL Az idén, a* 
tagú szakszervezeti bizottság végzett a  debreceni igazgató- MKP megalakulásának 60. év
intézi, ¿m unkánkat egyre ha- ság területén kibontakozott iordul6)ára is élenjáró szolgá- 
\tékonyabban segítik a bizal- versenymozgalomban. R aj- lati helyhez méltóan tették m e?

Lenin és a Kan-miak. C&omópontunk gazdasá- tűk kívül a m m F m  ¡ ¡ ¡ ¡ 1 1  vállalásukat a  kisvárdai vas- 
gi, párt- és KISZ-szervezetei- dó Kálmán szocialista brigád utasod

— Szakszervezeti bizottság

Felújítás után a Városligetben

Ismét megnyílt a  M úzeumpresszó
A  Városligetben a Közleke

dési Múzeum egyik kedves 
színfoltja — immár tizenegye
dik esztendeje — a szabadban 
á lló Wagons Lits étkezőkocsi. 
A  múzeum tulajdonában levő 
kocsiban 1967. április 4-től az 
Utasellátó Vállalat bisztrót 
üzemeltet.

Ezzel m ég m indig nem érin
tettük az úgynevezett terven 
kívüli, társadalmi munkákat. 
A z idén került sorra például a 
■batatonfenyvesi új üdülő par
kosítása. A  tanácsokkal kötött' 
szocialista szerződéseik pontjai
nak is becsülettel tesznek ele
get a kertészet szocialista bri
gád ja L óvodákban, nevelőott
honokban tevékenykednek, 
hogy a gyerekek szebb környe
zetben tölthessék napjaikat. 
Rendszerint a szabad idejüket 
áldozzák erre a vasutas kerté
szek,

—  K ét szocialista brigádunk 
van — jegyzi m eg Mátyás La
jos. A  Petőfit Heiíing Ist
vánná technikus vezeti, a Jó
zsef Attila brigádnak pedig az 
ugyancsak technikusi végzett
ségű Menyhárt József a veze
tője. Nemrég mind a két kol
lektíva teljes létszámmal VIT- 
műszakot tartott, m ajd leg
utóbb, július 8-án kommunis
ta műszakban vettek részt Az 
előző esetben a VIT-alapra 
ajánlották fe l keresetüket, a 
másik alkalommal pedig itt, 
Balaton boglár állomáson vé
geztek talajcserét,' és virág
ágyat létesítettek a kerítés 
mellett.

A  munka persze —  m int 
mindenütt — itt is sok gond
dal jár együtt Megoldották 
például a kaszálás gépesítését,

A  régi favázas kocsi, ame
lyet 1912-ben Prágában gyár
tottak, a Wagons Lits válla
lat magyar részlegének 1950- 
ben történt államosítása után 
került a budapesti Közleke
dési Múzeum tulajdonába. 
Egy évvel később —  1967. áp
rilisában — adták át jelenlegi 
rendeltetésének.

V É SZ T Ö IE K  V Á L L A L Á S A :

Túlteljesítik feladataikat
«/«* munkát iiikríissneh €&& eddigi eredmények

Vésztő állom ás dolgozói használt tűzifa tárolására vállaltak a községi óvoda és 
évek óta sikeresen birkóznak nincs külön helyiség. Az álló-  ifjúsági ház építésében, a 
meg a rájuk háruló feladatok- más épülete is felújításra szó-  vasútállomás környékének csi-
kal. Az igazgatóság Által k i- rul. Az elégtelen vágánykapa- 
adott célkitűzéseket rendre citás sokszor a folyam atos ra- 
teljesítik. A z idén arra vállal- kodást is zavarja.
koztak, hogy a tervet egy szá
zalékkal túlteljesítik.

A z első félév alapján máris 
kiváló eredményekről adhat
nak számot. A z operatív szál
lítási tonna-tervet 147 száza-

Az, hogy az említett gondok 
ellenére jó eredményeket ér
nek el, az állomáson dolgozó 
vasutasok munkaszeretetének, 
helytállásának tudható be. A  
létszám Vésztőn sem teljes.iékra teljerfteíték, a teherko- Jelenle két v im k e2 eln, ki- 

csik terhelési kapaatasat pe- [(mc „ ^ tfcíséra egy mornáM
9l  SZaẐ  Ü  tartalékos hiányzik és egy ok- lyett 103,46-ra használták ki. mankakö;  u  betöltésre

Ugyanakkor tizenhárom

nosításábaai, v irágosí fásában. 
Segítenek az épülő vonatkí
sérő laktanyánál is, ami majd 
35— 40 dolgozónak terem t jobb  
szociális körülményeket.

A  közelmúltban az állomá
siak szocialista munkaszerző
dést kötöttek a vontatással és 
a pályaépítőkkel, amelyben
közösen vállalták a Gyoma— 
Vésztő közötti pályakorszerű
sítés munkálatainak gyorsítá
sát. Gellert József

Idén, az első félévben a ko
csit ismét felújították a du
nakeszi járm űjavítóban. A 
munkát Reisz Ödön üzem
részleg vezető irányította. 
Egykor ő is a Wagon Lits 
pestszentlőrinci üzemében 
dolgozott. A  felújítás során 
a külső és a belső borítást 
konzerválták. Az eredeti réz- 
alkatrészeket úiracsjszolták, a 
korhadó deszkákat kicserélték. 
A  mosdót és a világítást is 
korszerűsítették. A konyhában 
és az ételelőkészítőben rozs
damentes mosogatókat, vil
lanybojlereket szereltek fel. 
A  kerthelyiséget ernyős asz
talokkal rendezték be.

Július 4-től az Utasellátó 
többféle m elegételt is felszol
gál a kocsiban, és zenével 
szórakoztatja a vendégeket.

Drégely Vilmos

gunk a többgyerekes csaladóm 
kát is rendszeresen segítik 
Többször adtunk m ár beisko-| 
lázási és tanszersegélyt, nőna
pi és társadalmi ünnepségeink 
is m indig színvonalasak. A  bi
zalmiak hasznos tanácsokkal^ 
segítették a kamatmentes la-'í 
kásépítési kölcsön odaítéléséi 
nek elbírálását, összehangolt»^ 
m eggyőző munkával, elkötelez i 
zettséggel még javítani tudunk! 
gazdasági és egyéb társadalm i! 
céljaink megvalósításán, s  e l-! 
sősorban .a bejárók, a naponta, 
ingázók, az eltérő időbeosztás-^ 
bán dolgozók körülm ényeihez 
kell rugalmasabban alkalmaz—, 
ködnúfíki A  hélyl kisegítő 
kólát patronáljuk, s májusban 
a m egkötött szocialista együtt'Á 
működési szerződés érielm é-l 
ben buszkirándulásra vittük a 
piros és kék nvakkendős gveJ 
rekeket a baktai erdőben el
bán,tolt Császv László. Tolnai 
István és a többi kommunista! 
mártír síremlékéhez.

Mind magasabb 
színvonalon

A  szakszervezet kezdemé*§ 
nyézésére kihelyezett iskolá
ban valamennyi dolgozó elvéül 
gezte a nyolcadik osztályt, a 
minap létrehozott közművelő 
dési bizottság azonban még so-: 
kát tehet a dolgozók olvasása 
kulturális, szórakozás iránti 
igényei kielgétéséért, illetve a 
lehetőségek javításáért, a szak- 
szervezeti munka színvonalát 
nak további em eléséért

Orosz Károly
var.A szállíttató felekkel kialakí-

tott szoros kapcsolat «jedm é- ^ {gozó ju k  I l la n ó  'T iretá eii 
nyeként a kocsitartózkodási ^ g ^ en dolgozik Budapesten.
időt is sikerült leszorítaniuk. 
Fokozott figyelm et fordítottak 
a menetrend szerinti varia t- 
közlekedésre.

K e v é s  v d g á n y *  

w t f í f j t f  f o r g a l o m

—- Állomásunk fontos cso
mópont a térségben  —  mond
ja Huszár János állom ásfőnök. 
— A  személyszállító vonato
kon kívül három irányból egy-

A  hiányzó létszám pótlására 
a községi tanács és a pártbi
zottság segítségét kérték, s 
felvették a kapcsolatot a he
lyi gimnáziummal is. Szeret
nének minél több fiatalt meg
nyerni a vasút számára. A z  
állomás dolgozói közül, akit 
lehet, továbbtanulásra buzdí
tanak. Jelenleg öten tanulnak 
Szegeden, a forgalm i-kereske
delmi tanfolyamon. A vésztői 
létszámhelyzetet nehezíti az

egy pár tehervonat \ közieke-  is, hogy a Gyoma——Dévaványa
dik, s azok érkezés utáni meg
rendezése, a kocsik összesoro- 
zása a mi feladatunk. Külö
nösen az éjszakai szolgálat 
erős, hiszen az esetenkénti 
3— 4 tehervonat tolatást moz
gása mellett a személyvonatok 
kocsijainak beállítására, taka
rítására is ekkor kerül sor.

vonal átépítéséhez napi egy
két vonatkísérő szakaszt is 
kell biztosítaniuk anyagolás
hoz. ) \

S z o l g á l a t i  a g a k

s & e ra ó e ló s o

A  megnövekedett feladatok
kal az állom ás m ár' nehezen

A z állomásifőnök elmondotta 
azt is, hogy a munka élenjá
rói a szocialista brigádok. Az

birkózik m eg 'a  rendelkezésre állomás dolgozóinak több mint 
álló öt vágányon. Nincs külön fele hét szocialista brigádban 
kocsim osó vágány, ezért a sze - tevékenykedik. Legeredménye- 
mélykocsik mosását, takarító- sebb az Egyetértés brigád, 
sát a vonatfogadó vágányokon amely a minőségi munkában 
végzik.. Télen külön nehézsé-  is élenjár, em ellett a társadat- 
get jelent az elavult, kétten-  mi munkából és a közéleti té
gelyé s személykocsik kályhái- vékenységből is részt vállal, 
nak fűtése, m ivel a szükséges Őket követi a Béke brigád. Az 
szerszámok, a  begyújtáshoz elmúlt évékben tevékeny részt

V A S U TA S  P O R TR É K

Hárman, a kanizsai csomópontról
gétőL A  kazánokban levő 
mintegy 150 acélcsövet átvizs
gáljuk. a rosszakat cseréljük, 
javítjuk. Elég volna egy té
vedés és máris retteghetnénk 
a kazánrobbanástól. Monda-

A  nagykanizsai csom ópon- helyeket, mert nem ússza 
ton a forgalom hoz, a  vonta- meg pecsétes nadrág nélkül, 
táshoz és a pályafenntartás- Csizmadia Kálmán kazánko- 
hoz tartozó több száz vasutas vács is sűrű elnézések köze- 
a legmostohább időjárási kö- pette nyújt kezet, pedig az 
rülmények között is az em be- én kérésemre bújt elő egy 
rek kényelmét szolgálja, övék  öreg gőzösből. Mintegy négy- nom sem kell: inkább három- 
az érdem, ha simán suhan az méternyi hosszú, öblös, szét- szór nézünk át mindent, ne- 
expressz, ha időben érünk B u- szedett kazánt hagyott ott a 
dapestre, vagy ha a gyárak beszélgetés kedvéért 
rakodó rámpáitól a m egra- — Megragadtam a vasútnál

— kezdi minden kérdést meg
előzve. — Rajtam kívül az 
apósom révén van még vas
utas a családban. Én jármű- 
lakatos ipari tanulóként kerül-

kott vagonok késedelem nél 
kül indulhatnak céljuk felé. 
Hogy érdemeiket máshol is 
jegyzik, azt számos Kiváló 
csomópont kitüntetés fém jel
zi, a legutóbbit az idén kap
ták. A  28. vasutasnap alkal
mából több dolgozót is kitün
tettek. Közülük ezúttal hár
mat mutatunk be.

hogy egyszer baj történjen.
Az elm últ évek egyéb vál

tozást is eredményeztek Csiz
madia Kálmán életében. A  
munka mellett elvégézte a 
gépipari szakközépiskolát. S a
MÁV segítségével, 27 ezer fo
rint készpénz befizetésével,

tem ide 1964-ben. Két évvel kétszobás lakáshoz jutott. A

A kazánkovács
A  poros, kormos, olajszagú 

műhelyeket a vontatás dol
gozói népesítik be. Fehér in- 
ges, nyakkendös ember jobb, 
ha elkerüli ezeket a  munka-

ezelőtt kazánkovácsra volt 
szükség. Az eredeti szakmám 
révén ehhez is konyítottam  
valamit, és mivel szükség is 
volt rám, elvállaltam.

A z alig 28 éves fiatalem ber 
azóta a gőzösök kazánjainak 
mestere. Molnár György kol
légájával együtt.

— Hogy nálunk meddig 
kénytelen a gép állni, az 
függ a tüzelési technológiától, 
a beépített anyagok minősé-

\ vasutasnapon átnyújtott Ki
váló dolgozó kitüntetéssel éle
te első elismerésének örülhet.

A munkaügyi 
előadó

Orsz&gh "László, a pályád 
fenntartási főnökség munka
ügyi előadója először>. az öt
venes évek elején részesült
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KITÜNTETETT GÉPLAKATOS

Régi szakismereteit 
állandóan újítja

jp-~ A  húgom hallotta, ami-  ni volt Ott kezdtem. Édesapám 
kor az ünnepség után megkér-  is itt dolgozott uz üzemben. . .  
dezett a riporter. Örömében Józsi bácsiról azt mondják, 
kiszaladt az utcára, s a szom- nincs olyan munka, amit ne 
Szédoknak kiabálta: tJa mi Jó- végezne el szívesen. Lehet ün- 
zsinkat hallottam az előbb a nép, vagy vasárnap, ha sürgős 
r á d i ó b a n N a g y  öröm volt munka van, akkor bent marad. 
az egész családban, amiért a  legutóbb is, amikor az uni- 
Kiváló Vasutas kitüntetést verzális darus jármuprogram 
kaptam —  mondja Scheffer megindult, egy gépet sürgősen 
József géplakatos» a ‘ budapesti y  kellett javítani. Szombat és
MÁV Gépjavító Üzem dolgo- vasárnap egyhuzamban dolgoz
tává» tok rajta, de hétfőre elkészült.

-  ,  Nem állt a gép a lakatosok
G 8 0  KIS miatt.

—  Amikor van egy kis sza
bad időm, a műszaki könyve
ket bújom, mert abból igen 
sokat tanulok. Kell is, mert a 
gépek rengeteget változtak, s 
minél bonyolultabb egy gép, 
annál szívesebben foglalkozom 
a javításával. Ha bármilyen 
ideges és ingerült vagyok, ez 
a munka megnyugtat. . .

| a Józsi bácsi* . . /
[• Nemcsak a család örült. 
Mi is boldogok voltunk, hi
szen róla az járja, hogy tán 
itt is született az üzemben 
— szól közbe Plestyán István, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra. — De ennek a kitüntetés
nek története is van. Ebben 
az évben először megváltoz
tattuk a jutalmazás módját. 
Az üzemiben már előtte is 
többször megjegyezték nekem, 
miért van az, hogy a  kitünte
tésekről legtöbbször a vasutas 
újságból szereznek tudomást. 
Ugyanis nálunk az volt a szo
kás, hogy a javaslat felülről 
jött Az igazgató elvtárs az 
üzemi négyszöggel megbeszél
ve leadta nekünk a listát, mi 
pedig jóváhagytuk. Így azon
ban csak az a bizalmi tudott

A z üzem pályafenntartási 
gépeket Önállóan tervez és 
gyárt Munkájuknak mindössze 
tíz százalékát teszi ki a javí
tás. De igen nagy szükség van 
az olyan szakemberekre, mint 
Scheffer József, aki bár régen 
tanulta a szakmát a legmoder
nebb gépeket is megjavítja.

— Nincs különösebb funk
cióm a szakszervezetben — 
mondja magáról az idős laka
tos —, de a felszabadulás óta 
tagja vagyok a pártnak is. 
Tudom a kötelességem.

Ha Józsi bácsi nem érkezik 
meg CeglédberceJre a megszo
kott vonattal, felesége nem ag
gódik. Tudja, hogy a férjének 
megint sürgős munkája akadt. 
A fiúk, aki szintén lakatos, ha
sonló szellemben nevelődött $ 
neki is szerelme a munka.

A megbecsülés 
kötelez

Amikor a géphez hívják, 
mint egy jó  orvos, ő is kifag
gatja a „beteg*’ állapotáról a 
meglette dolgozót. Azt vallja, 
hogy a pontos diagnózist így 
könnyebb megállapítani, mint
ha nem venné figyelembe a 
gépen dolgozó véleményét 

Amikor nemrég kapott Ki
váló vasutas kitüntetéséről fag
gatom, szeme könnybelábad, 
és a következőket mondja:

— Nem számítottam rá, de 
nagyon jólesett a megbecsülés 
és az elismerés. Ez arra köte
lez, hogy ezután is végezzem 
jól a munkám. Becsülettel, 
ahogy eddig tettem . . .

Szalai Mária

Örömök és gondok Bácsalmáson
nyugdíjba megyék. Még nem

rila, akinél az illető dolgo
zott. Most már más a helyzet. 
A főbizalmi rendszer igen jól 
bevált és jobban tudunk dol
gozni. A jutalmazást pedig 
úgy oldjuk meg, hogy a bizal
miak, akik ismerik csoportjuk 
véleményét, javasolnak kitün
tetésre embereket, s akkor 
maradhat a listán az illető, ha 
i  dolgozók megszavazzák. A  
rostán most Józsi bácsi ma
radt felül, vagyis egyöntetűen 
ráesett a választásuk. . .

Nem csoda, hiszen a zömök, 
fezhajú lakatost.valóban jól 
jsmerlk. Harmincnégy éve dol
gozik az üzemben. így azután 
azt sem lehet csodálni ha hé- 
hely esetben azt kérik, hogy 
ízt vagy azt a gépet csak Józsi 
bácsi javítsa. De olyan is volt 
jnár, hogy a raktáros is őt hív
iá át hogy a szerszámokról 
véleményt mondjon.

A nehéz munka 
nyugtalja

— Ebben nincs semmi külö
nös — mondja csendesen az 
idős géplakatos. — Hiszen a 
losszií évek alatt már megis
merhették a munkámat. Ne- 
cem ez az első munkahelyem, 
f ez lesz az utolsó is. Amikor 
géplakatosként felszabadultam, 
idejöttem a „ Kapagyárba” . Ré
sen így hívták az üzemet, ma 
is így ismerik még sokan. Em
lékszem, hogy műhelyünk he
lyén egy kis fából készült suf~

Bácsalmás állomáson nyá
ron mindig nagy a forgalom. 
A környező termelőszövetke
zetek és állami gazdaságok 
itt adják fel áruikat, ezen kí
vül a személyforgalom is je 
lentős. '

— Harmincon dolgozunk az 
[állotnásoh — mondja Sólyom 
József állomásfónök - helyettes.
— xSajnos munkaerőgond ná
lunk is van, mert hárman 
szülési szabadságon vannak, 
ketten betegállományban, há
rom tartalékosunkat pedig Ba
jára vezényelték. A * munka
erőhiány különösen a személy
éé árupénztárban érezteti ha
tását.

— Nagyon sok a munkánk
— kapcsolódik a beszélgetés
be Bagóczi István árupénztá
ros . — Én kezelem az ipar
vágány- és munkabérfizető 
számlákat is. Sokat kell túl
órázni. A  legtöbb munka 14- 
én és 28-án van. Ekkor fi
zetjük a pályafenntartási dol
gozók bérét is. Régebben volt 
egy segítőm, aki fél napot dol
gozott itt. Nagyon hiányzik ez 
a munkaerő, mert a jegyző
könyvek írása sok időt igé
nyel. Harminchat éve dolgo
zom a vasútnál, hamarosan

tudom, ki lesz az utódom. Jó 
lenne, ha már itt dolgozna 
mellettem, mert ezt a munkát 
nem lehet egyik napról a má
sikra megtanulni'. . .

Molnár János szb-titlcár is 
helyesli ezt az elképzelést, de. 
sajnos az árúpériztárosá mun
kára nincs jelentkező.

Bácsalmás állomáson évente 
mintegy ötvenezer tonna árut 
adnak feL Ennek nagyrésze 
cukorrépa, gabona, kukorica, 
gyümölcs és zöldség. Ez utób
biból ötezer tormát szállítanak 
évenként, ősszel az élőállat
é i borszállítás kerül előtérbe. 
Naponta 40—50 vagon alföldi 
bor indul innen a Szovjetunió
ba, Csehszlovákiába és más 
szocialista országba. A Kun
bajai Állami Gazdaságnak 
iparvágánya van, ezért a 
vasutasok az ott megrakott 
vagonokat naponta három al
kalommal vontatják be az ál
lomásra.

A z állomás dolgozói —  kü
lönösen most, aratás idején — 
mindent megtesznek azért, 
hogy a gabonát és minden 
egyéb mezőgazdasági terméket 
m ielőbb a rendeltetési helyére

Sz. M.

kitüntetésben, akkor kapta 
meg a sztahanovista mozga
lom legjobbjainak járó okle
velet, s szekrényében őrzi az 
1975-ben átvett Kiváló dolgo
zó kitüntetést, s a tavalyi 
Igazgatói dicséretet bizonyító 
oklevelet is.

— Nem akartam én irodá
ban dolgozni, mégis itt kötöt
tem ki — emlékszik vissza az 
évekre.

És az élettörténet pereg, 
Hint a zsákba folyó új ga
bona. 1937-ben alkalmi pú
igfamunkásként kezdte. Min
ién ősszel elbocsátották, s 
;sak tavasszal vették fel is
mét. Gép, munkaruha, meleg- 
étel, szabadnap ismeretlen fo
galom volt abban az időben, 
örült, ha valaki munkát ka
pott. Kézzel cipelték a 80 kK 
(Ó5- talpfákat, a 12,5 méter 
bosszú síneket, amelyeknek 
folyómétere pontosan 44 kilo
gramm volt.

1950-ben a pályafenntartás
iéi is megjelentek az első gé
bek, később lakókocsikat kap
tak és sátrat az eső ellen. 
Országh Lászlót 1954-ben hív
ták először irodába dolgozni, 
ikkor már munkavezetői ran
got töltött be.

— Csak négy évig bírtam, 
végül ismét kikértem magam 
| töltésolCalba. Ott jobban 
Yrezteui magam. A  mun

k a . . .  a barátok. . .  á leve
g ő . . .  Olyan kötődés volt, 
amelyet nem lehet és nem is 
szabad elfelejteni. Azután 1969- 
ben megint hívtak. Mihalecz 
Károly, az akkori szakasz- 
mérnököm keresett fel: „Laci 
bácsi szükség van rád. A  ta
pasztalatodra az irodában 
most nagyobb szükség van. 
Kérünk, gyere vissza.”

— Nem tudtam nemet mon
dani. Gondoltam, ha valóban 
kellek, majd elválik. Ügy ér
zem, tényleg hasznomat vet
ték. Sokáig dolgoztam belső
ellenőrként, most munkaügyi 
előadó vagyok. Ha nincs is 
annyi iskolám, mint a fiata
lokénak, a tapasztalatomat bi
zonyára hasznosíthatják.

így igaz, ezért kapta meg 
immár másodszor a Kiváló 
dolgozó kitüntetést.

A térfőnök
Fiatalabb ember, de szintén 

egy életre szóló szerződése 
van a MAV-val Kopházi Jó
zsef térfőnöknek.

— Nem tartozom vasutas 
dinasztiába, bár a feleségem  
apja, nagyapja egyaránt a 
vasút kenyerét ette. Én 1952- 
ben öltöttem fel az egyenru
hát. Forgalmi gyakornokként 
kezdtem Gelsén, azután Ba-

latonmárlafürdŐ, Fonyód nőit 
az állomáshely. Az utóbbi IS 
év Nagykanizsához köt. Egész 
sereg tanfolyam, iskola és a 
tisztképző van mögöttem. . .

A térfőnök mindenért fele
lős parancsnok az állomáson. 
Szünet nélkül jön-m egy a sí
nek között. Vékony alakja hol 
a jelzőnél, hol az iparvágá
nyokról érkező vagonok mel
lett tűnik fel. Leülni a for
galmi irodában is alig van 
ideje.

— Így megy ez egész nap 
— törli meg verejtékező hom
lokát — Csapatmunka ez a 
javából. Ha a forgalmi szol
gálattevők nem lennének hoz
záértő segítőtársaim, talán 
nem is bírnám. De ugyanezt 
mondhatom a váltókezelőkre, 
a kocsirendezőkre is. Én csak 
összefogom, irányítom azt a 
bonyolult munkát, amit a 
vonatok rendezése jelent.

Intézkedései nyomán a száz 
számra érkező vagonokból 
szerelvények állnak össze, 
gyorsul a. kanizsai üzemek 
anyagai katrész-utánpótlása, 

készáru szállítása. Még így is 
jut idő a társadalmi munká
ra, mert ahol szükség van rá, 
ott Kopházi Józsefet mindig 
megtalálni.

Ezúttal negyedszer lett Ki
váló dolgozó.

Győri András

A munkaerőhiány szorításában

A Keletiben kimerültek a tartalékok
Mi van a „függőn

A vasút egyik legnagyobb 
gondja a munkaerőhiány. Kü
lönösen a budapesti pályaud
varokon aggasztó a helyzet. Az 
előrejelzés sem biztató. 1990-ig 
nem várható lényeges javulás, 
összesen kétezer dolgozó 
hiányzik a kulcsfontosságú 
szolgálati helyekről. Ez a szám 
a 142 ezer vasutashoz viszo
nyítva nem tűnik riasztónak, 
a valóságban azonban mégis 
szerteágazó gondokat okoz. Ke
vés a kocsirendező, a sarus, 
a váltókezelő, a kocsitisztító, 
a jegyvizsgáló. Hiányukat nem 
lehet egyszerű adminisztratív 
intézkedéssel, átcsoportosítás
sal pótolni. Sajátos helyzetet 
teremtett ez a MÁV-nál. Kö
vetkezményeit és az orvoslásá
ra tett erőfeszítéseket néhány 
budapesti raagypályaudvaron
— elsőiként a Keletiben — 
próbáltam regisztrálni.

Perdöntő számok
— A létszám a minimumra 

csökkent, a tartalékok kime
rültek — magyarázza Molnár 
Gábor állomásfőnök. — Őrhe
lyeket szüntettünk meg, vagy 
részlegesen üzemeltetünk. A  
további létszámcsökkenés már 
a forgalom biztonságát, a 
munka hatékonyságát veszé
lyeztetné.

Jegyzetfüzetet vesz élő, ab
ból olvassa a perdöntő szá
mokat. Hiányzik 63 váltókeze
lő és kocsirendező, 14 sze
mélypénztáros, 6 raktáritok, 27 
kocsitisztító, 31 vonatvezető 
és jegyvizsgáló. Ebben az év
ben 33 dolgozót vettek fel és 
32-t helyeztek oda. Ugyanak
kor 66-an hagyták el a pálya
udvart. A forgalom szempont
jából fontos (frekventált) szol
ga1 ati helyeken 94-en hiányoz
nak.

— Tíz év óta élünk a Ke
letiben a munkaerőhiány 
okozta gondok szorításában — 
folytatja a főnök. — A  vég
rehajtó szolgálatnál most stag
nál a létszám. Huszonkét ko
csirendezővel van kevesebb a 
szükségesnél. A  második fél
évben harmincnyolcán men
nek nyugdíjba a pályaudvar
ról. Szerencsére huszonegyen
— az ösztönző bérezés és ked
vezmények hatására — vállal
ták a továbbszolgálato t. Je
lenleg 43 nyugdíjast foglal
koztatunk, főleg az utazó- és 
a kereskedelmi szolgálatnál.

— Milyen következményei 
vannak a pályaudvarom a 
munkaerőhiánynak ?

—  Sokrétűek a gondjaink. 
Nagyobbik részét csak mi, 
vasutasok érezzük. Hatása 
azonban sajnos az utasokat is 
sújtja. A tolatást egy plusz 
egy, azaz kőt kocsirendező 
végzi az optimális négy he
lyett. Ezt még engedélyezi az 
utasítás, de így lassúbb a 
munka és balesetveszélyesebb. 
A  vasút nem állhat meg. Ezért 
nem tudjuk biztosítani a pi
henőnapokat. A havi négy he
lyett csak egyet engedélyez
hetünk. Pedig a dolgozók pi
henni szeretnének. Ez hatás
sal van a munkahelyi légkör
re is. A  negyven éven felü
lieket általában a pihenőnap 
érdekli, nem az érte járó 
pénz. A  frekventált munka
körökben egy dolgozónak ha
vonta általában 30—40 túlórá
ja  van. Ez gyakran válhat 
konfliktusok forrásává. A  
munkaerőhiány miatt sokszor 
késnek a vonatok, az induló 
szerelvényeket nem tudjuk 
feltölteni vízzel, a kocsik pisz
kosak stb. A z  utasok joggal 
panaszkodnak, ö k  gyorsan, 
kulturáltan szeretnének utaz
ni, nem a magyarázatokra kí
váncsiak. Igazuk van.

Technika óh!
A  helyzetet súlyosbítja, hogy 

a Nyugati pályaudvar átépíté
se miatt négy nemzetközi 
gyorsvonattal több indul a Ke
letiből. Nyáron egy 24 órában 
120 vonat érkezik a pályaud
varra és ugyanennyi indul in
nen. A  Keleti műszaki állapota 
sem felel már meg a mai kö
vetelményeknek. A fejlesztés
re csak a VI., vagy a VII. öt
éves tervben kerül sor. A  vál
tóállító berendezések korsze
rűtlenek, kezelésükhöz sok vas-

y" mögött ? — Tolatás egy

utasra van szükség. A  köz
ponti állítású váltóikat hét 
dolgozó kezeli; az intágra-do- 
mimó berendezésekhez élég 
lenne három. Sok* gondot okoz 
a pályaudvarhoz tartozó hat
száz személykocsi külső tisztí
tása is. Nincs mosóberendezés, 
ezért huszonnégy óránként hat 
szerelvényt állítanak össze és 
küldenek a Nyugati pályaud
var kocsimosójába. Ez szintén 
többletmunkát jelent. Enyhít
hetné a gondokat az is, ha a 
pályaudvarnak lenne munkás
szállója. A dolgozók 75 száza
léka vidékről jár szolgálatba.

—Kevés a nemzetközi for
galomban közlekedtethető ko
csink —- jegyzi meg Molnár 
Gábor. — Egyszer bejött az 
irodámba egy alezredes és ar
ra kért, hogy tegyünk még 
egy kocsit a Balt Orient ex 
presszire, mert száz utasnak 
nincs helye. Sajnos nem te
hettem. A  vonatok zsúfoltak, 
az utasok idegesek és a 
vasutast szidják. Pedig ha is
mernék az igazi ok o t . . .  Itt 
nem lazsálnak a vasutasok, 
nincs idejük pihenni.

Keményen dolgoznak
Kónya János tanácsossal, a 

Keleti belső ellenőrével indu
lunk a „függönyön”  túlra. így 
nevezték el a vasutasok a 
csarnokon túli „birodalmat” , 
ahol többek között a kocsi- 
rendezők és a váltókezelők 
dolgoznak. A csarnok érkezési 
oldalának végénél jobbra for
dulunk. A  betűs vágányokkal 
szemben van az első őrhely. 
„Fináncőrhely”  a neve. Be
megyünk néhány percre. Bán- 
Ica Pál váltókezelő űl az asz
talnál. Kezeli a telefont és 
tájékoztatta az érdeklődő uta
sokat. 1969-ben jött a Keleti
be. Azelőtt a jászaoáti vonta
tási főnökségnél dolgozott. Jól 
érzi Itt magát, a keresettel 
elégedett. Gyálogvál tóőraek és 
géokíséffőnek is beosztható. 
Most éppen helyettesít. A  pá
lyaudvaron gyakran előfordul, 
hogy más beosztásban is helyt 
ke1! állni.

Virág László és Pivarnyik 
II. József kocsirendezőkkel a 
tárolóvágányok közelében ta
lálkozunk. A négyes tartalék 
mellett dolgoznak.

—  Sokat szaladunk tizenkét 
óra alatt — mondja Virág 
László. — Egy tartalékgép 
mellett két kocsirendező dol
gozik. Ez különösen télen és 
ködben balesetveszélyes. Én 
már huszonhét éve vagyok 
vasutas. Újszászon lakom. 
Másfél órás az út. A  felesé
gem -nemrég hált meg. Nem 
panaszkodom a túlórák miatt.

—  Egy hónapban három 
szabadnapot ledolgozunk — 
szól közbe Pivarnyik II. tola
tásvezető. — Huszonhét éves 
vagyok, én is jobban örülök a 
pénznek, mint a szabadnap
nak . . .

A z  „ öregkezelő99 őrhely vá
gányai mellett haladunk to
vább. Nagy a forgalom. A  
V43-asok hozzák, viszik a sze
relvényeket. Kísérőm bemu
tatja Győri János vezető vál
tókezelőt. Tizenhat éve dolgo
zik a Keletiben.

— Nézze meg a ruhám! Két 
napja mosta ki a féleségem és 
már olajfoltos — panaszolja.
— Ez azért van ,. mert mások 
helyett is dolgozni kell. Mint 
váltókezelő, kocsirendezői és 
gépkísérői teendőket Is vég
zek. A társaim is ezt csinál
ják, különben megállna itt a 
forgalom.

Közben odajött Szobota Im
re vezető kocsimester is. Be
kapcsolódik a beszélgetésbe.

—  Nem panaszképpen mon
dom, de itt keményen kell 
dolgozni. Most is csorog a víz 
a hátamon. Egy tizehkétórás 
szolgálat után nagyon elfára
dunk. Naponta 130 kocsit is 
leakasztok, pedig egyet sem 
kellene. A  váltóőr ugyanezt 
csinálja. Leakaszt és bekísér 
vonatokat, mert nincs ember. 
Tizenhat pár nemzetközi vo
nattal van most több naponta, 
mint ezelőtt tíz éve. Télen 
még nehezebb a dolgunk.

— Az állomás kapacitása 
nehezen bírja ezt a forgalmat
— veszi át ismét a szót Győri 
János. — Sok a vonat, kevés

plusz egy fővel

a hely. Néha egy-egy kocsit 
hatszor is elmozdítunk a he- 
ljtéről, mert „útban van” , 
akadályozza a forgalm at/. A  
vágányok is rövidek. A  csar
noknak csak egy olyan vágá
nya van, amelyre befér egy 
tizennyolc kocsis szerelvény. 
A  többin általában csak ki
lenc fér el. Egy alkalommal 
huszonkét kocsiból álló vonat 
érkezett a külsőre. A  vége ki
lógott a váltókig. Az utasok 
bőröndökkel bukdácsoltak a 
vágányok között és károm
kodtak. Én az őrbódé mellé 
húzódtam, mert szégyelltem  
magam. Nékem egy szolgálat 
tizenkilenc órás távollétet je
lent a családtól, mert bejáró 
vagyok. Tudnék örülni a havi 
négy szabadnapnak, de meg 
kell elégedni az eggyel.

Kinek a szívügye ?
A  Keletiben az állomásfő

nök asztalán jelenleg egy fel
mondási kérelem van. Egy 
idős vasutas N-be megy, a te
metkezési vállalathoz ügyinté
zőnek. Nem felelőtlen ember, 
mindig meggondolja, mit cse
lekszik. Nehéz szívvel hagyja 
itt a vasutat, hiszen katoná
nak is innen vonult be.

A% Igazgatóság munkaerő
felvételi irodája a Keletiben 
van. Vezetőjével, Major Jó
zseffel beszélgetek. Rögtön a 
lényegre tér:

—- Az első félévben 1695 
dolgozót vettünk fel vasutas
nak az igazgatóság területén. 
Tavaly hat hónap alatt 1442-t. 
Ugyanakkor fél év alatt 1821- 
en . hagyták el a vasutat. A  
kilépők számatavaly 2123 volt. 
A  frekventált munkakörök be
töltésére 1411 jelentkezőt köz
vetítettünk. Ebből 1143-at vet
tek fel. A  budapesti csomó
pontok kulcsfontosságú szolgá
lati helyeire csak 209-en ke
rülték.

A központi munkaerő-felvé
teli iroda és ki rendeltségeinek 
dolgozói harminc járási hiva
tallal, kilenc megyei pályavá
lasztási intézettel és mintegy 
250 községi tanáccsal tartják 
a kapcsolatot. Nagy erőfeszí
téseket tesznek a munkaerő
utánpótlás érdekében, de mun
kájukat nem mindig koronáz
za siker.

— Gyakran előfordul — 
folytatja —, hogy a szolgálati 
helyek munkaügyi ügyintézői 
nem küldik vissza a felvételi 
irodába a hozzájuk közvetített 
dolgozót, ha az egészségügyi 
okok miatt nem felel meg va
lamilyen munkakör ellátására. 
Pedig mi javasolhatnánk neki 
más munkakört is. Azt ta
pasztaljuk, hogy több szolgá
lati helyen a főnökök nem te
kintik szívügyüknek a  műn-- 
kaerő-utá npótlást. Az első fél
évben felkerestük az Észak- 
és Dél-budapesti Munkaerő- 
gazdálkodási H ivatalt Negy
venöt szolgálati hely munka
erőigény-bejelentését ellenőriz
tük. Megállapítottuk, hogy 
fél év  alatt mindössze tizen
négy szolgálati hely adott le  
ilyen igénylést

A  Keletiben nem, 
a Nyugatiban igen

A  vasutasnak jelentkezők 
közül tulajdonképpen senkit 
sem lenne szabad eltanácsol
ni. A  szolgálati helyék mégis 
válogatnák. Ha nekik nem fe
lel meg a jelentkező, egysze
rűen eltanácsolják. A Keleti
ben történt nemrég. Egy hu
szonkét éves fiatalember jegy
vizsgáló akart lenni. A  mun
kaerő-felvételi iroda az állo
más munkaügyi . vezetőjéhez 
küldte. A vasútorvos harma
dik csoportosnak minősítette a 
jelentkezőt, ezért a munka
ügyi vezető eltanácsolta. Az
zal érvelt, hogy harmadik cso
portos nem lehet jegyvizsgáló. 
Pedig csak az erre vonatkozó 
utasítást kellett volna elolvas
ni. Az ugyanis kevésbé szigo
rú . . .  A  fiatalember ezután a 
Nyugatiba jelentkezett, ahol 
azonnal felvették. Ügy látszik, 
ott az utasítást i& ism erik. . .

Napjainkban már többet 
kell tenni azért, hogy újabb 
munkaerőt szerezzünk, és a 
meglevőt ne veszítsük eL

Kaszala Sándor
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Szocialista brigádvezetők tanácskozása
egy vasútépítő katonai alakulatnál

Ha egymás után mondjuk', 
vagy halljuk ezt a  két fogal
mat, hogy „szocialista brigád
mozgalom” és „néphadsereg”, 
az első pillanatban sokak szá
mára nem tűnik összetartozó- 
nak. Aiká azonban részt vett 
a Magyar Néphadsereg bics
kei műszaki-építő katonáinak 
július 4-i tanácskozásai, egé
szen másképpen vélekedik, s 
tudja, hogy a két látszólag 
egymástól eltérő kategória 
milyen szorosan kapcsolódik 
egymáshoz.

Igazodás a feladatokhoz
A  tanácskozás résztvevőit — 

köztük a MÁV részéről meg
jelent Gulyás János vezér
igazgató-helyettest és a bu
dapesti vasú tigazgatóság, il
letve az alakulattal együttmű
ködő építési főnökség párt-, 
szakszervezeti és gazdasági 
vezetőit — Mészáros István 
törzsőrmester, a katonák 
KISZ-bizottságának titkára 
köszöntötte, majd Gyarmati 
András alezredes (aki 35 év
vel ezelőtt maga is vasutas
ként kezdte pályafutását) 
mondott vitaindító beszédet.

Az alezredes rámutatott, 
hogy a  brigádmozgalom 20 
évvel ezelőtti kibontakozása- a 
ma katonai szolgálatot telje
sítő fiatalok számára történe
lem, hiszen születésük idő
pontjával csaknem egybees
tek azok az évek. Kétségte
len azonban, hogy a munká
sok legjobbjainak akkori kez
deményezését híven követtea 
fiatalabb nemzedék, így a 
brigádmozgalom jelenleg is a 
szocialista építőmunka lendí
tő ereje, sőt meghatározója or
szágunk gazdasági és társa
dalmi fejlődésének.

működő vállalatok vezetőivel 
közösen értékeltek — három 
alegység katonái kiérdemel ték- 
a Szocialista Építőszázad cí
met. Más alegységek, illetve 
egységek a Szocialista Építő- 
szakasz, illetve a Szocialista 
Vasútépítő Zászlóalj kitünte
tő címet szerezték meg.

A mozgalom idei fejlődésé
ről szólva elhangzott, hogy 
a szocialista munkaversenybe 
egyénileg benevezett a szemé
lyi állomány 97,5 százaléka, 
ugyanakkor valamennyi egy
ség (raj, szakasz, század) tel
jes létszámmal pályázik a 
kollektív címre. A  feladato
kat a- parancsnok ezzel össze
függésben részletezte, majd a 
katonák élet- és munkakörül
ményeinek állandó és folya
matos javulásáról adott szá
mot.

— Korábban fabarakk, mo
dulbarakk és nem egyszer 
hosszabb időtartamra is „gu
ruló elhelyezés”  jelllemezte 
szállásunkat, ezzel szemben 
ma már korszerű, komfortos 
épületekben lakunk. A  válto
zás kapcsán is őszinte elis
meréssel és köszönettel szól
hatunk az együttműködő vál
lalatok segítokészségéTŐl és 
arról a nagy arányú minősé
gi fejlődésről, amelynek fel
tételeit számunkra megterem
tették — mondotta az alez
redes. Beszédének végén mind 
az alakulat teljes személyi 
állománya, mind a saját ne
vében jókívánságait fejezte 
ki a 28. vasutasnap alkalmá
ból a vasutasok nagy család
jának.

A vitaindító előadást szá
mos hozzászólás követte, s 
különösen nagy tetszést és 
egyetértést váltott ki Vágó 
Imre főhadnagy, Süttő Ferenc, 
Dettai László, Tőzsér András, 
Bécsi András őrvezető és He
gedűs Zoltán alezredes felszó
lalása, amelyek a feladatok 
végrehajtását segítették elő.

Köszönet a helytállásért
Szót kért Gulyás János ve

zérigazgató-helyettes is, aki ez 
alkalommal már másodszor vett 
részt az egység szocialista bri
gádvezetőinek tanácskozásán. 
Nagyra értékelte, hogy á ka- 
tonafiatalok változatlanul tö
rekednek a hármas jelszóban' 
megfogalmazott követélmények 
betartására, távol az otthon
tól eleget téve hazafias kö
telezettségeiknek is. Beszédé
nek további részében a vezér
igazgató-helyettes a MÁV táv
lati terveit ismertette, hang
súlyozva, hogy azokat a mai 
feladatok végrehajtása ala
pozza meg, s nem túlzás, hogy 
a  VI. ötéves terv a technikai 
színvonal nagymérvű emelé
sének időszaka lesz. Végül a 
vasút vezetése nevében kö
szönetét mondott a katonák 
helytállásáért, eddig végzett, 
becsületes munkájukért.

A  tanácskozás aktív, előre
mutató fórumnak bizonyult,' s 
híven tükrözte a résztvevők 
tenniakaxását.

Kiss Géza 
hadnagy

Ne bízzuk a véletlenre
— A  szocialista prigádmoz- 

galom a Magyar Néphadsereg 
alakulatainál is képes volt 
igazodni Tíz elmúlt évek  so
rán egyre növekvő feladatok
hoz " — mondotta Gyarmati 
András. — Ennek folytán 
egységünk 1977-ben Is teljesí
tette, sőt túlteljesítette szá
zalékos tervét, szoros együtt
működésben a ,kooperáló”  
vállalatok dolgozóival. A mád 
tanácskozás időszerűségét nö
veli, hogy a népgazdaság V. 
ötéves tervének második fél
idejéhez érkeztünk, s orszá
gosan is tartanak az értéke
lései?, amelyek alapján vilá
gosabban látjuk a még hát
ralevő feladatokat

Kitüntet« címek tulajdonosai
Az egység parancsnoka hi

vatkozott az MSZMP KB leg
utóbbi határozataira, s ebből 
következtetett a további ten
nivalókra. Beszámolt arról is, 
hogy az 1977. évi munkaver
senyben — amelyet az együtt-

Legyen 1978 a balesetmeg
előzés éve! — Olvashattuk a 
nemzetközi vasútegylet felhí
vásában, amelyhez a MÁV 
Budapesti Igazgatósága is 
csatlakozott. Ahhoz, hogy 
csatlakozásunk ne csupán for
mális aktus maradjon; m in
den szolgálati helyen többet 
kell térim a balesetek meg
előzése érdekében. Nem ma
radhatnak ki ebből a közös 
akcióból a kis szolgálati fő 
nökségek sem.

Nagymaros állomáson júni
us 26-án' reggel nem történt 
baleset. De ez csak a vélet
lennek vett köszönhető.

Az állomás forgalm i szol
gálattevője sem a hangosbe- 
mondó útján, sem más mó
don nem tájékoztatta a 137-es 
számú, menetrendszerű sze
mélyvonatra várakozó utaso
kat arról, hogy 7,53 órakor — 
e vonat érkezési idejében — 
előbb a 209. számú nemzet
közi gyors halad át a TV. vá
gányon. A  III. és a IV. vá
gány közötti peronrészen

mintegy 30 utas várakozott. 
Amikor észlelték, hogy Szob 
felől gyorsvonat jön, Verőce
maros felől pedig a 152. * szá
mú tehervonat közeledik, 
hogy áthaladjon a III. vágá
nyon; több nő kisgyermekek.-; 
kel igyekezett kimenekülni a 
két vágány közötti, sodrásve
szélyes helyről. Ez szerencsé
sen sikerült nekik, de többen 
a veszélyes zónában marad
tak.

A  forgalmi szolgálattevő 
mindezt nem láthatta, mert 
nem tartózkodott a téren, el
mulasztotta figyelési kötele
zettségét is. Így azután azt 
sem vette észre, hogy a teher
vonat utolsó, fedett kocsijá
nak kerekei és féktuskói már 
annyira át voltak tüzesedve, 
hogy szinte lángoltak. Ami
kor mindezek után beérkezett 
a 137. számú személyvonat, 
Nagymaros állomáson ismét 
némák maradtak az utastájé
koztatás céljára felszerelt 
hangszórók.

(gaj.)

DÁVID JÓZSEF:

In tő az óvodából

A „bűnös”  ez év január já- 
bán múlt hároméves. 

Haja aranyszőke, szeme ég
színkék. Különös ismertefője- 
le, hogy. álmában is mosolyog, 
s ilyenkor két pici gödröcske 
jelenik meg barackvirágham- 
vas arcocskáján.

Neve Krisztina, de családi 
körben általában csak a Tün
dérke megszólításra hallgat. 
Az oviban még a kiscsoporto
sok közé tartozik, de a beso
rolást szemrebbenés nélkül le
tagadja, mondván, hogy ő már 
nagy kislány, és jövőre isko
lába fog menni. Mint nő, rop
pant csapodár természet, mert 
hol az apjának, hol pedig ne
kem ígér örök hűséget. Meg
történt már, hogy amikor óvo
dából hazafelé kísértem, az 
autóbuszon egy vadidegen fér
fi ölébe ült, és nem sok hi
ányzott áhhoz, hogy elmenjen 
vele fagyizni.

Ajaj! Nem könnyű egy 
nagypapa sorsa!

Tegnap is pironkodva kel
lett állnom az óvó néni előtt. 
Mert rríi történt?

— Zajlott a megszokott, 
mindennapi élet —- meséli az 
óvónő — amikor éktelen si
koltozásra lettem figyelmes. A 
jelzés rendszerint azoktól szo
kott jönni. akik játékába be
lerobban egy agresszívebb ter
mészetű gyermek. De most 
nem ez történt. Látom, hogy

Soós Péter olyan helyzetből 
támadja Krisztinát. amit két
ségtelenül csókolózásnak n e 
veznek.

Na és aztán — mondaná er
re a naiv felnőtt ember —, mi 
van ebben? Az óvodások kö
zött ez még ártatlan, sőt bű
bájos jelenség.

— Igen ám — meséli tovább 
az óvónő —, csakhogy Péter a 
rendre utasítás után tíz perc 
múlva újra kezdi a támadást, 
és nem az Andreák, Zsuzsák, 
Ágnesek, hanem csakis Krisz
tina ellen.

— Mert Soós .Péter — men
teném a gyerekek — valahol 
máris egy jellem, hiszen ő no
ha megtehetné, nem ugrabug
rál egyik kislánytól a mási
kig. Kitart az én unokám mel
lett.

— De Krisztinának — mond
ja tovább az óvónő —, aki épp 
egy beteg játékbaba ápolásá
val volt elfoglalva, nem% tet
szett ez a meg-megújuló sze- 
relmetes roham. És sikított.

Sikított, ahogy csak a kis 
torkán kifért.

A  szép szavas intelem itt 
már mit sem ér, így hát a 
szerélmetes legényke a sarok
ba állíttatott. Konokul, lesze
gett fejjel — és a falnak for
dulva — viselte a „paradi
csomból”  való első kiűzetést. 
A többi kiscsoportosok között 
megy tovább a megszokott, 
mindennapi élet.

Az óvó néninek más dolga 
is van. De egy idő után eszé
be jut a sarokba állított, és 
siet a terembe, hogy Soós Pé
tert feloldja a büntetés alól..

És mit lát?
Krisztina — az én kis uno

kám — csicsijgatja, babusgat
ja a szenvedőt, akinek az ar
cára. kiadós puszikat is cup- 
pant.

— Hát így bizony, kedves 
nagypapa! — tárja szét kar
ját az óvó néni, majd folytat
ja: — aztán a „vallatás”-nál 
kiderült, hogy a fő  bűnös nem 
is a legényke volt, hanem a 
kisasszony, mert — ahogy a 
gyerekek is elmondták — 
Krisztina kezdte a csókolózást. 
Péter tulajdonképpen csak vi-

Apu, mikor lesz megint vasutasnap?
Minden résztvevőnek felejthetetlen 

élményt jelentettek a ferencvárosi rendezvények

A Gubacsi sátor előtt elkészült a pörkölt, lehet tálalni
(Óvári Árpád felvétele)?
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Dicséret, jutalom
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa 1977-ben hirdette 
meg a „Közös erővel a mun
kások és a műszakiak ered
ményes együttműködéséért*
című pályázatot. A vasút te* 
rületéről — mint arról la
punkban is beszámoltunk — 
52 pályamű érkezett a bírája! 
bizottsághoz. Ebből tizet £ 
szombathelyi igazgatóság te
rületén dolgozó fiatalok ké
szítettek.

A pályázókat a közelmúlt
ban fogadta Biri Sándor, i 
szombathelyi igazgatóság he
lyettes vezetője. A hét kiemel, 
kedő pályamű alkotóját dicsé
retben- és ezer forint jutalom
ban részesítette az igazgat® 
helyettes.

E m lék p la k e tt  

b é k é m  u n k á ért

— Ilyen még nem volt! —, 
Ez az általános vélemény a 
ferencvárosi vasutas dolgozók 
körében a nálunk megrende
zett vasutasnapi ünnepségek
ről. Ezen a változatos, sokféle 
játékot, jó  szórakozást kínáló 
rendezvényen gyermek és 
nyugdíjas, fiatal és idősebb 
vasutas egyaránt jó l érezte 
magát. Egyik munkatársam 
mesélte a minap, hogy kisfia, 
akit magával hozott a vas
utasnapra, egyre kérdezgeti 
tőle: — Apu, mikor lesz me
gint vasutasnap?

Bár a Magyar Vasutas leg
utóbbi számában már részle
tes tudósítást olvashattunk a 
ferencvárosi vasutasnapról, 
úgy gondolom még érdemes 
néhány tényt, eredményt el
mondani ezzel kapcsolatosan. 
Mindenekelőtt azt, hogy ezen 
az ünnepségünkön csomópon
tunk nem kevesebb, mint 445 
dolgozója kapta meg a törzs
gárda jelvény különböző fo
kozatait és jutalomként több 
mint 300 ezer forint került 
szétosztásra. Heten kaptak 
igazgatói dicséretet, 83-an Ki
váló Dolgozó jelvényt és 
nyolc fiatal vehette át a Ki
váló Ifjú Szakmunkás kitün
tetést.

A valóban gazdag ünnepi j 
sportprogram nem csupán a j 
nézőtérre, hanem a pályára is 
hívta dolgozóinkat. A  hívój 
szónak volt is foganatja, hi- j  
szén hat csapat vett részt a z ! 
itt rendezett kispályás labda- j  
rúgó villámtornán és 25-en j 
küzdöttek az asztalitenisz baj
noki címért. Tömegsport ren
dezvényünk rangos eredménye 
volt, hogy ezúttal tartották a 
budapesti területi bizottság 
labdarúgó bajnokságának 
döntőjét Ezen az Északi jár
műjavító csapata legyőzte a 
székesfehérvári járműjavító 
együttesét és bekerült az or-

szonozni akarta a dolgot, de a 
kislány közben a Sára baba 
gyógyításába merült, és ebbéli 
nagy tevékenységében zavarta 
a legényke.

— És most mit csináljunk? 
— néztem esdeklő szemekkel 
az óvó nénire, aki a követke
zőket mondta:

—. Tessék úgy venni, hogy 
Krisztina intőt kapott, hiszen 
kiderült, hogy ő kezdte.

Vettem, ahogy vettem, de 
már ott helyben elhatároztam, 
hogy az intőről otthon, a  csa
láditanácsban egy kukkot sem 
szólok.

Hanem milyenek a nők? (!) 
Még haza sem | értünk, a kis
asszony már a lépcsőházból 
kiabálta az anyjának, hogy az 
oviban Soós Pétert a sarok
ba állították.

Persze arról egy szót sem 
szólt, hogy miért, de az anyja 
rákérdezett:

Krisztina hátrasimitotta ég
színkék szemébe hulló szőke 
hajtincseit, és fitos orrát fin- 
torgatva, határozottam kije
lentette:

— Mert szemtelenkedett ve
lem a kisfiú!

Zabálniválóan és mint egy 
felnőtt hölgy, modta, hogy 
„kisfiú” . Barackvirág hamvas- 
ságú arcán most nyoma sem 
volt a két pici gödröcské- 
nek . . .

szágos döntőbe. Említést ér
demel még az is, hogy 120 
vasutas dolgozó vett részt az 
MHSZ lövószversenyén. A 
legjobb lövők szép oklevelet 
és ajándékot kaptak.

S arról is szólni kell —, 
mert máig sokan emlegetik 
nálunk — milyen ínycsiklan
dozó illatok vonzották az em
bert a gubacsi rendező sát
raihoz, ahol Juliska néni főz
te a marhapörköltet. Sokan 
dicsérték a főztjét és dicsérik 
érte ma is — m éltán...

Emődi István 
szb-titkárhelyettes

Július 24-én a Landler Je
nő Művelődési Házban ün| 
népségét rendeztek, amelye| 
átadták Sándor Gézának, | 
művelődési ház igazgatójának 
és négy munkatársának: ifi  
linszky Ferencnének, Árva 
Anikónak, Galaschek Ferenc* 
nek és Hunyadvári Lajosnak 
a békemozgalonuban kifejteti 
eredményes munkájuk elismef 
réséként az Országos Béké- 
tanács Elnöksége emléklapját 
és Békeplakettjét. A kitűntél 
tést, valamint a vasutasszafcl 
szervezet elnökségének pénz 
jutalmát Révay Sándor ősz. 
tályvezető adta át.

A  G O N D O S K O D Á S  J E L E :

Összkomfortos őrhely
Tapolca állomás Ukk felő

li végén a múlt század 
nyolcvanas éveitől vigyázta a 
vonatok érkezését az I. szá
mú őrhely. A  szűk, levegőt
len, komfort nélküli házikó
ban szorongott a szolgálatban 
levő vezető- és beosztott vál
tóőr. Nehezítette helyzetüket, 
hogy innen semmi kilátás 
nincs a bevágásban és éles 
kanyarban húzódó ukki, il
letve zaiahaiápi vonalra, nem 
is Szólva a 10 ezrelékes le j
tőkről és a kéziállítású vál
tókról.

A  nehézségek egy része 
megszűnt. A  közelmúltban 
ugyanis megüresedett az őr
hely szomszédságában levő

lakás, s a szombathelyi igaz? 
gatóság azt alakíttatta át vá f  
tóőri helyiségnek. Az „ossz 
kámfor te s í tott ’5 szolgálati hé- 
lyiségben van víz, mosdó 
mellékhelyiség, sőt, még 4 
hüiőszékrény sem hiányzik,! 
felszerelték természetesen s 
kulcsazonosító és egyéb, | 
forgalom biztonságához szüli 
séges berendezéseket is. '

A váltóőrök — akáknéj 
éberségére és lelküsmereW 
helytállására továbbra ií 
szükség van — örülnek az ú, 
szolgálati helyiségnek, és 
vasutasokról való gondoskdj 
dás újabb bizonyítékának te
kintik azt

Bognár Károly

FEL VESZÜNK! 
KIKÉPEZÜN K!

A MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati főnökségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT. 
LÁNYOKAT -  FIÚKAT.

iskola?, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezelő, kocsifelíró, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, féklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelö, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: festőket, mázolókat, ácsokat,
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, pálya munkásokat,
betanított és segédmunkásokat,
állomási és kocsitakaritákat
KŐTELEZŐ MUNKAIDŐ
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
— egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROKI

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu) 
TELEFON: 145-010.
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NEMZETKÖZI ÉLET Sajtókonferencia a Váci úti székházban
A sínek világa összeköt minket

Olasz szakszervezeti delegáció látogatása

£ Július 3-tól 9-ig újabb 
B&asr vasutas szakszervezeti 
Jjílegáció járt. hazánkban. A 
Küldöttséget Sanguanetti Au
lámé, a vasutas-szakszervezet 
f&novai tartományának titká
ra vezette. A  delegáció tag
jai voltak: Parenti Antonió, a 
Éssutas-szakszervezet genovai 
tartományának körzeti titká
ra, Lasagna Franco, az SSI 
Novi-Ligure tartomány tit
kára és Veirana Albínó, az 
5SI Savona tartomány titkára.

A ^vendégek azzal a céllal 
érkeztek hozzánk, hogy a vas- 
iás-szakszervezet, ezen belül 
így területi bizottság életével, 
^unkájával ismerkedjenek, 
^ájiaszt kerestek arra is, 
aogy milyen a kapcsolat a 
Bakszerveaet és a dolgozók, 
jalamint a gazdasági vezetőik 
§s a szakszervezeti vezetők 
között. Érdekelte őket továb- 
iá az is, hogy szakszerveze
tünk vezetőinek milyen a  vi
szonya az állami vezetőkkel, 
»leértve a MÁV-ot, vala- 
nint a Közlekedés- és Posita- 
jgyi Minisztérium vezetőit.

Az olasz delegáció a buda
pesti területi bizottság vendé
géként találkozott a munka
bizottságok vezetőivel. A  meg- 
(Ésszélésen dr. Szabó Miklós, 
I területi bizottság titkára és 
%ékasi István vasútigazgató- 
íelyettes válaszolt kérdéseik
re. A  vendégek ezen kívül 
Megtekintették a  dunakeszi 
[áriműjavítót, továbbá a Bala
tont és környékét. Jártak 
¡¿akszervezet ünk balatonkene-

• ......•' "'jn̂
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Koszorús Ferenc főtitkár a szakszervezet központjában üdvöz
li az olasz delegációt

séd és balatonboglár! üdülő
jében, valamint Szegeden és 
Kecskeméten.

Július 7-én részit vettek a 
budapesti igazgatóság vas
utasnapi ünnepségén. Ugyan
ezen a napon Koszorús Fe
renc főtitkár fogadást adott 
az olasz küldöttség tiszteleté
re.- Beszédében többek között 
elmondotta, hogy a közelmúlt
ban üdvözölhettük nálunk az 
olasz vasutas-szakszervezet 
magasabb szintű vezetőit. 
Mindkét delegáció tagjai meg
ismerkedhettek a magyar 
vasutasok életével, eredmé
nyeivel és gondjaival. Mód
jukban állt megtekinteni szin
te az egész országot.

—• Örömmel fogadtuk ba
ráti szándékú látogatásukat. A 
sinejt világa összeköt minket! 
Kérjük, hogy hazájukban is
mertessék az itt szerzett ta
pasztalatokat, mondják el, 
hogyan élnek és dolgoznak a 
magyar vasutasok — fejezte 
be beszédét Koszorús Ferenc.

Ezután Sanguanetti Antonió, 
az olasz vasutas-szakszerve
zet genovai tartományának 
titkára foglalta össze látoga
tásuk eredményét. Hangsú
lyozta, hogy itt tartózkodásuk 
során nagyon sok olyan ta
pasztalatot gyűjtöttek, amit 
munkájukban hasznosíthatnak 
majd.

VENDÉGEK KEN YÁBÓ L

Eljöttek meggyőződni a valóságról
f  Július 17—22 között szak
szervezetünk vendégül látta a 
kenyai vasutas szakszervezet 
reítágú  ̂küldöttségét : John O. 
poZo-t, a kenyai vasutas-szak- 
jzervezet főtitkárát és Dávid 
Karivki Githingá-t, a kenyai 
Vasutas-szakszervezet elnökét. 
| vendégek 17-én érkeztek a 
ferihegyi repülőtérre. Más
lap, 18-án délelőtt szakszer
vezetünk központjában’ Koszo
rús Ferenc főtitkár fogadta 
ükét. Tájékoztatta, vendégein
ket a vasút és a szakszervezet

Július 21-én a szakszerveze
ti központban fogadást tartot
tak tiszteletűikre, amelyen 
megjelent Koszorús Ferenc 
főtitkár, Molnár György és 
Kajcsa József titkár és a 
központi vezetőség osztályve
zetői.

John G. Mollo főtitkár tá
jékoztatta szakszervezetünk 
képviselőit a kenyai vasutas- 
szakszervezet munkájáról, a 
kenyai vasút helyzetéről, a 
jelenlegi politikai és gazdasá
gi körülményekről.

tatást adni. Igyekszem azt a 
hamis képet megváltoztatni, 
amit a nyugati propaganda 
önökről festett. Szeretném, ha 
a főtitkáruk és szákszerveze
tük küldöttsége is ellátogatna 
hozzánk —  fejezte be szavait 
a kenyai főtitkár.

Sz. M.

Prágából Budapestre tette át székhelyét 
a Közlekedési Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége

Prágáiból Budapestre költö
zött a Szakszervezeti Világ
szövetséghez tartozó Közleke
dési és Szállítási Szakszerve
zetek Nemzetközi Szövetsége. 
Ebből az alkalomból július 
9-én sajtókonferenciát tartot
tak, amelyen Blatenszky Kál
mán•, a szervezet magyar tit
kára köszöntötte a megjelen
teket, köztük Timmer Józsefet, 
a SZOT és Borisz Averjano- 
vot, az SZVSZ titkárát, majd 
bemutatta a nemzet kozd szö
vetség titkárait. Utána Dehku- 
mar Ganguli, a K3ZSZNSZ 
főtitkára informálta a  sajtó 
képviselőit munkájukról és 
terveikről.

Elmondotta többek között, 
hogy a KSZSZNSZ, amelyet 
korábban a Közlekedési, K i
kötői és Halászati Dolgozók 
Nemzetközi Szövetségének hív
tak, 1953-ban jött létre. Egye
sítette a vasutasok, a közúti 
szállítók, a polgári repülés, a 
tengerhajózás, a belföld.! vízi- 
utaik, a kikötők és a halászati 
dolgozók szakszervezeteit. A  
szövetségnek megalakulásaikor 
nyolcm illió tagja volt. A 
KSZSZNSZ-hez jelenleg 53 or
szág 17,5 millió szervezett dol
gozója tartozik. Tiszteletben 
tartja egyes szervezetek szu
verenitását és függetlenségét, 
szorgalmazza az együttműkö
dést a világ összes haladó és 
demokratikus erőivel.

Ez az egyetlen olyan nem
zetközi szervezet, amely egye
síti a szocialista, a kapitalista 
és a fejlődő országok közle
kedési, kikötői és halászati 
dolgozóit. Alapszabálya ki
mondja, hogy: ,%A Nemzetközi \ 
Szövetség és az SZVSZ kap- \ 
csolatai a két szervezet cél
jainak és elveinek azonosságá
ból fakadó testvéri együttmű
ködés alapján jöttek létre.** A  
KSZSZNSZ önkéntes alapon 
egyesíti a közlekedési dolgo
zók valamennyi szervezetét, 
ahiéiyek' étfögádják' a nemzet
közi szövetség alapszabályát. 
Az NSZ tagság nem jelent 
automatikusain SZVSZ-tagsá- 
göt. A  nemzetközi szövetség
hez csatlakozott valamennyi

szervezet egyenlő jogokkal 
rendelkezik. A  szövetség leg
magasabb vezető szerve a 
Szakszervezeti Szakmai Világ- 
konferencia, amely az összes 
testvér- és tagszervezet által 
megválasztott küldöttségeikből 
áll. A  világkonferenciát négy
évenként hívják össze. A  
KSZSZNSZ a „Világ Közle
kedési Dolgozói** címmel fo 
lyóiratot és rendszeresen meg
jelenő információs mellékletet 
ad ki.
* A  sajtókonferenciát köve
tően került sor arra a benső
séges ünnepségre, amelyen 
megjelent Gáspár Sándor, a 
Szakszervezeti Világszövetség 
elnöke, a SZOT főtitkára, a 
SZOT elnökségének és titkár
ságának több tagja, valamint

Koszorús Ferenc,, a vasutas
szakszervezet és Tóth István, 
a KSZDSZ főtitkára is.

Földvári Aladár, a SZOT 
elnöke köszöntötte a hazánk
ba települt szövetséget, annak 
vezetőit és sok sikert kívánt 
munkájúkhoz. A  SZOT elnö
kének szavaira Debkumar 
Ganguli válaszolt. Megköszön
te a fogadtatást és kifejezte 
reményét, hogy a  Budapesten 
rendelkezésükre álló ¡Lehetősé
gek közt eredményes munkát 
tudnak majd végezni. Befeje
zésül köszönetét mondott a 
Magyar Népköztársaság kor
mányának és a Szakszerveze
tek Országos Tanácsának a 
kedves fogadtatásért és a 
munkához szükséges ¡körülmé
nyek megteremtéséért.

K. S.

KISZ-építőtábor Biatorbágyon
Biatorbágy állomáson KISZ-építőtábort létesítettek a be

fejezéséhez közeledő vonali rekonstrukció segítésére. A  Ság- 
vári Endre önkéntes vasútépítő táborba kéthetenként érkezik 
150—200 diák. Ottjártunkkor Szabolcs-Szatmár megyéből jöt
tek a fiatalok. Hat órát dolgoznak naponta a vonalon, utána 
a sátortáborban sportolással, szórakozással töltik a szabad időt.

Brigádok együttműködése
vV . •

Megérkezett a sóderszállítmány. A  fiatalok jókedvvel lapátol«
iá  Ír a n a m  k íw in v íí p n ítőan va ffO t

Szakszervezetünk vezetői és a 
tájékoztatják egymást a két

helyzetéről és időszerű fel
adatairól.
í, A vendégék ellátogattak a 
budapesti igazgatóságra és 
megtekintették a ferencvárosi 
Csomópontot. Meglátogatták az 
ittörővasutat és a MÁV Tiszt- j 
képző Intézetet. Jártak a du
nakeszi járműjavítóban, ahol 
¡számukra szakmai és szafk- 
izervezeti tájékoztatót tartot- 
ak az ott folyó munkáról; az 
Izemben beszélgettek a gaz
dasági vezetőkkel és a szek- 
(zervezeti aktivistákkal. Meg
nézték a tanműhelyt, a szo
ciális, majd a kulturális léte
sítményeket.

Július 20-án Győrbe utaz- 
ak, s onnan Balatonkenesére 
iz ottani gyermeküdülőbe és 
íz oktatási központba látogat
ják. A szombathelyi területi 
»zottság munkatársai tájé
koztatták őket üdültetési és 
iktatási rendszerükről. Vendé
geink még aznap láthatták 
Balatonfüred és Tihany neve- 
tetességeit is.

kenyai delegáció kölcsönösen 
szakszervezet munkájáról

— Kenya hetven évig gyar
mati sorban élt — mondotta 
John G. M ollo főtitkár —, s 
ennek nyomát még a mai na
pig is viseli. Nem lehet el
mondani, hogy •a kenyai vas
utasok boldog emberek, de 
egyetlen biztató dolog szá
mukra, hogy a szakszervezet 
értük tevékenykedik. Igaz 
ugyan, hogy a  béreket rövid 
idő alatt sá került megdupláz- 
niok, de ezzel párhuzamosan 
a fogyasztása árak háromszo
rosára növekedtek.

—  Örömmel tapasztaltam az 
önök országában, hogy a 
nyugati sajtó propagandájával 
ellentétben, itt jól élnek az 
emberek. Mi ugyanis sok té
ves tájékoztatást kapunk Ma
gyarországról, s kissé félve 
jöttünk el, de mindennek az 
ellenkezőjét tapasztaltuk, 
őszintén mondom, hogy 
igyekszem a lehetőségekhez 
mérten magyarországi utam- 
ról pontos, részletes tájékoz-

Atnikor a Hejőcsabai Ce
ment Műveket Miskolcon át
adták üzemeltetésre, több vá
gánycsoportot is építettek a 
cementküldemé^vek fogadásá
ra. A vágánycsopoi‘f^t biztosí
tó berendezésbe való bekap- 

! csoLása érdekében pedig 1977- 
ben 8 m illió forintos beruhá
zással megkezdték a hozzá 

, tartozó létesítmények megépí
tését

Az építési munkálatokat egy 
20 tagú kollektíva, a miskol
ci építési főnökség MÁV Ki- 
váló brigádja címmel kitünte
tett „Egyetértés** szocialista 
brigád végzi.

Az építési munkálatokat 
nagyban hátráltatja a rende
zőpályaudvar .szűk kereszt- 
metszete. Ezért az építkezéshez 
szükséges anyagok odaszállí-

tása, a kitermelt föld  elszál
lítása sokszor emberfeletti 
munkát követelt, nemcsak a 
brigád tagjaitól, hanem a ve
lük szorosan együttműködő 
forgalmi dolgozóktól is.

— A rendező szocialista bri
gádjainak segítsége nélkül 
nem állnánk ilyen jó l az épít
kezéssel — mondotta Kada 
András az építő brigád veze
tője, akit márciusban a „Mun
kaverseny Győztese** emlék
éremmel tüntettek M.

Az Egyetértés brigád éppen 
erre a segítségre építve vál
lalta, hogy a HCM biztosítóbe
rendezés építési munkálatait 
1978. november 24-re, a KMP 
megalakulásának 60. évfordu
lójára befejezik.

Kisvárdal János

A megbecsülés jele
Minden év június végén vagy július elején, expressz 

levelet kézbesít édesapám részére a posta. Feladó: a 
MÁV Tisztképző Intézet. A  levél tartalma: meghívó a 
tisztavatásra, s a vasutasnap rendezvényeire. . .

A  meghívó, mint minden évben most is Ízléses. A 
zöldes címlapon az ország vasúti hálózatának 'fehér 
vonalakkal felvázolt térképe látható, rajta aranyozott 
betűkkel: 1978. július 9., 28. Vasutasnap.

Ez az exprésszlevél mindig időben érkezik. A  cím
zés pontos. Pedig már tizenhárom éve, hogy édesapám 
nyugalomba vonult. S nemhogy őt, de még egykori hi
vatali beosztását sem felejtették el, mert — valószínű 
a tévedések elkerülése végett — azt is mindig gondo
san feltüntetik.

Szép gesztus, úgy is mondhatnám: a megbecsülés 
jele, hogy a Tisztképző Intézet számon tártja és a vas
utasok '■ünnepére minden évben meghívja egykori ta
nárait . . .

Ujházy György

Forog a betonkeverő. A vizet vödrökben hordják a géphez

Uj peront építenek Budaörsön. A KISZ-brigádok szorgalmát 
dicséri, hogy határidőre elkészül

« (Tenta György képriportja)
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Házhoz jött 
a tenger

Június elején Tapolcán, 
a Batsányi János Művelő
dési Központban diafilm
vetítéssel egybekötött él
ménybeszámolót tartottak a 
nyugdíjasoknak. A színes, 
érdekes beszámolót Jóska 
H. Gyula, a Bakonyi Bau
xitbánya Vállalat nyugdíjas 
vezetője tartotta. Igen ér
dekes volt az előadás, leg
alábbis nekünk öregeknek, 
alkuk még sohasem láttuk a 
tengert. A képeken megje
lent előttünk csodálatos 
szépségében a „nagy víz”, 
a kikötők, a strandok, szál
lodák és a tengerparti vá
rosok.

Nem véletlen, hogy eze
ken az előadásokon egyre 
többen vesznek részt. Igen 
népszerűek lettek ezek az 
előadássorozatok, melyeket 
a vasutasok kezdeményez
tek. Mint legtöbbször, most 
is telt ház előtt hangzott el 
a tanulságos beszámoló.

Szovjet és NDK siker

a IX . n em zetk özi vasutas 
fé r f i  ú szóba jn oksá gon

A  szerkesztőség üzeni
Várfalvi Gyula, Szepesi Józsefné, 

Nagykanizsa; Kerekes László, 
Emődi István, Budapest; Pintér 
Lajos, Vácrátot; Boldizsár Gyula, 
Békéscsaba; Nyíri Ferenc, Debre
cen; Varga Imre, Kecskemét; 
SzUcs Ferenc, Rapi József, Hat
van; Pál István, Kisvárdai János, 
Sepsi Gyula, Miskolc; Zsoldos 
Barnabás, Mátészalka: leveleiket 
lapunk anyagához felhasználjuk.

Földvári József, Szolnok; Brez- 
nay István, Vác; Dénes Vince, 
Gyékényes; Stengerwald László, 
Pécel: leveleiket illetékes helyre
továbbítottuk.

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból - a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő-

26*. számból: 107 418/1978. Az
üzemfőn ökségek VSZT ügyintézé
sének szervezeti és működési sza
bályozása.

27. számból: 107 368/1978. „Be
szolgáltatások ismétlése" c. szigo
rúan elszámolandó nyomtatvány 
rendszeresítése.

28. számból: 107112/1078. A mun
kaidőről, a munkaközi szünetről 
és a készenlétről.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest, Vili. ke

rületben levő két szobás, 80 négy. 
zetméteres, gázfűtéses, komfortos 
lakásomat másfél szobás, 40—45 
négyzetméteres komfortok tanácsi 
lakásra. Érdeklődni 8—16 óra kö
zött a 173—982. sz. telefonon.

Nagyméretű másfél szoba össz
komfortos, kertes, földszintes 
MÁV szolgálati lakásom elcserél
ném egy pesti vagy soproni ta
nácsi lakásra. Levélcím: Horváth 
Béla, 1387 Budapest, Pf. 32.

Elcserélném szentesi, négy laká
sos társasházban levő két szobás, 
komfortos, kerttel, garázzsal, mel
léképülettel kiegészített lakásomat 
hasonló szegedire. Esetleg eladásá
ról is lehet szó, elfogadható áron. 
Érdeklődni a 06 il-39-es üzemi te
lefonszámon. Levélcím: Posztós
János, 6600 Szentes, Felszabadulás 
utca 25.

A  Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIO meg
bízásából a vasutas-szakszerve
zet volt a házigazdája a IX. 
nemzetközi vasutas férfi úszó
bajnokságnak. A  küzdelmekre 
július 15-én és 16-án az • idén 
fennállásának félévszázados 
jubileumát ünneplő Nyíregy
házi Vasutas Spartacus SC 
rendezésében Nyíregyházán, a 
festői környezetben épült Sós
tót uszodában került sor. A  
bajnokságon tíz ország —  
Belgium, Bulgária,  Csehszlo
vákia, Finnország, Hollandia,  
Lengyelország az NDK ,  Ro
mánia, a Szovjetunió és Ma
gyarország — legjobb vasutas 
versenyzői mérték össze tu
dásukat.

A  kétnapos rangos sportese
mény, július 15-én, szomba
ton délelőtt az előfutamokkal 
vette kezdetét. A legnépesebb 
mezőny —  tizenkilencen áll
tak rajtkőre —  a 100 méteres 
gyorsúszásban rajtolt. Egyéb
ként már a délelőtti előcsatá- 
rozásokból kitűnt, hogy a 
szovjet és az NDK vasutas-vá
logatott egyaránt jó képessé
gű úszókat vonultatott fel. A 
szovjet versenyzők például 
minden előfutamban győztek és 
döntőbe kerültek.

A  nemzetközi vasutas, úszó- 
bajnokság ünnepélyes meg
nyitójára egyébként szomba
ton délután került sor. Az 
uszodában felsorakozott csa
patokat Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
köszöntötte. Bevezetőjében 
utalt arra, hogy az 1946-ban 
megalakult szövetség a vasu
tasok közötti sportbarátság 
elmélyítését tűzte zászlajára. 
Arra kérte a résztvevőket, hogy 
a kétnapos versenyen ennek 
szellemében küzdjenek a baj
noki címért és a helyezésekért. 
Felhívta a vendégek figyelmét 
arra is, hogy a versenyek 
után a szabadidő kellemes el
töltése céljából szervezett 
programokon ismerjék meg 
egymást. Nyíregyháza és a 
környék neveztességeit.

Molnár György  rövid beszé
de után Hugó Fusch, a Nem
zetközi Vasutas Sportszövet
ség képviselője megnyitotta a 
versenyt.

A kétnapos küzdelmek iga
zolták az elődöntőben látotta
kat. A szovjet és az NDK vasu
tas úszók szinte minden szám
ban a dobogóra kerültek. A  
magyar vasutas-válogatott tag
jai egyéniben dr. Szentirmai 
István, a B-VSC egyky.l válo
gatott úszója kivételével nem 
értek el dobogós helyezést, így

Rajtol a 200 méteres mellúszás mezőnye

a magyar együttes csak köze
pes teljesítményt nyújtott

Eredmények: 100 méter
gyors: 1. Nyeszterov (Szovjet
unió) 56,1, 2. Aliabjev (Szovjet
unió) 56,2. 3. Georgiev (Bulgá
ria) 56,7, . . .  7. Hajós (Magyar- 
ország) 58,2. 200 m pillangó: 
1. Bobrov (Szovjetunió) 2:09,2 2. 
Podlesznij (Szovjetunió) 2:10,2 
3. Rees (NDK) 2:15,0. 200 m 
hát: 1. Stern (NDK) 2:12,8, 2. 
Zugaj (Lengyelország) 2:12,9 3. 
Podlesznij (Szovjetunió) 2:17,9, 
. . .  7. Márton (Magyarország) 
2:28.2. 100 m mell: 1. Quaas
(NDK) 1:09,2, 2. Medvegyev
(Szovjetunió) 1:10,3, 3. Strelez 
(Szovjetunió) 1 :10,6. 200 m
vegyes: 1. Bobrov (Szovjetunió) 
2:13,9, 2. Klahn (NDK) 2:16,2, 
3. Janas (Lengyelország) 2:18,2. 
1500 m gyorsúszás: 1. Kusch- 
pelen (Szovjetunió) 16:18,8, 2. 
Jeroschenkó (Szovjetunió) 
16:50,0, 3. Karsten (NDK)
17 r04,2. . . .  7. Fekete (Magyar- 
ország) 18:10,3. 4x100 m
gyorsváltó: 1. NDK (Stem. Ja
kab, Lorenz, Klahn): 3:50,2, 2. 
Lengyelország (Piekava. O l. 
szevski, Bonoch, Zugoj): 3:51,7, 
3. Magyarország (Sunyovszki. 
Márton, Hajós, dr. Szentirmay) 
3:53,2.

A második versenynap 
eredményei: 100 m pillangó: 1. 
Bobrov (Szovjetunió) 59,3, 2. 
Podlesznij (Szovjetunió) 1:00.9, 
3. dr. Szentirmay (Magyaror
szág) 1:01,2, 100 m hát: 1. Stern 
(NDK) 1:01,9, 2. Zugaj (Len
gyelország) 1:02,4. . . .  5. Már
ton (Magyarország) 1:05,1, 6.
Kiss (Magyarország) 1:05,3. 400 
m vegyesúszás: 1. Klahn
(NDK) 4:47,9, 2. Francuzov
(Szovjetunió) 4:51,2. 3. Schrei
ber (NDK) 4:58,7, 4. Sunyov
szki (Magyarország) 5 :07,9. 
200 m gyors: 1. Kuschpelev
(Szovjetunió). 1:57,7. 2. Geor-

giev (Bulgária) 2:01,8, 3. Petkov 
(Bulgária) 2:02,9, . . . 6 .  Hajós 
(Magyarország) 2:08,1. 200 m 
hát: 1. Quaas (NDK) 2:31,7, 2. 
Strelez (Szovjetunió) 2 :32,9, 
3. Medvegyev (Szovjetunió) 
2:34,2, . . . 6 .  Varga (Magyar- 
ország) 2:56,9, 7. Mészáros
(Magyarország) 2:58. 400 m
gyors: 1. Kuschpelev (Szov
jetunió) 4:9,8. 2. Jeroschen-
ko (Szovjetunió) 4:16,3, 3.
Karatén (NDK) 4:18,8, . . . 8 .  
Fekete (Magyarország) 4:36,7, 
4x100 m vegyes váltó: 1. 
Szovjetunió (Aliabjev, Med
vegyev, Bobrov, Nyeszterov) 
4:07,6, 2. NDK (Stem, Quaas, 
Leopold, Prizbylski) 4:09,8, 3. 
Lengyelország (Janas, Zugaj, 
Kos tűk, Olszovszki) 4:15,02. 4. 
Magyarország 4:21,9. 4x200
gyorsváltó: 1. Szovjetunió
(Fancuzov, JevaSenko. Nyesz
terov, Kuspelov) 8:11,0, 2. 
NDK (Matthes, Rees, Jákob, 
Klahn) 8:23,1, 3. Bulgária
(Szlavcsev, Duncsev, Perov, 
Georgiev) 8 :29,1, . . .  5. Ma
gyarország 9:27,4.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. A 28. vasutasna

pon került átadásra. Ü3. A fej 
legmagasabb pontja. 14. Egy tár
saság gyülekező helye. 15. . . .  ná
ció, kisugárzás. 16. Végtelenül ká
rál. H8. ...Tam ás (1644—1906) 
esztétikus, történet író. 19. Du
nántúli borvidék. 20. Európai or
szág. 22. Szappan márka. 26. 
Könnyen becsapható ember. 24. 
. . .  kaffer, néger törzs. 25. Nem 
sztereofónikus hanglemez. 26. 
Gyűrűalakű korallszigét. 26. Be
tűpótlással szovjet város. 30; Tok

a nyílvessző számára. 32. üzlet. 
33. Közelmúltban hazánkban járt 
uralkodó. 35. Kevert pult. 36. 
Régi űrmérték. 37. Napraforgót 
feldolgozó üzem. 39. Dunántúli 
C3a torna. 40. Orosz helyeslés. 41. 
Lendület, lelkesedés (francia). 42. 
Csecsemőápoló. .44. Tinó páratlan 
betűi. 45. Ilyen vásár is van. 47. 
Szibériai folyó. 48. É. M. 50. 
Csati. 51. I. A. H. 53. Személyes 
névmás. 55.. Épület maradvány. 
57. Az USA egyik állama. 60. 
Eocén magánhangzói. 62. Mérta

1

~

P□HT 6 7 S 9 to n a
¡TT "5F

/ /
■

n 74

20 2J m 22
\  ■

2$

“
1 S §§

m 28
.

79 : -  -*■-
So 31

S3 94 ' •-.v w j ç ;
Se

97 38 I F

¡Égi 4* 43
&3Ç 44

kJm 47 n .

"FF
m

&

~

*57! S2
Ü l Mg

&

5* SB SV
«SSL

6o or

ü
es

?i
es

06 97], \ Û4

Ï71 ¡g|t
. □

ni test. 64. Nyelvcsap. 65. Visz- 
szahívó! 66. Arany latinul. 68. 
Nem megy. 69. Attila máskép
pen.

Függőleges: 1. Seb szélei. 2. 
Francia gyarmati gyalogos kato
na. 3. Geometriai tudomány. 4. 
Igevégződés. 5. A hét vezér 
egyike. 6 Nyerő, kártyája. 7. 
Japán nemesi osztály tagja volt. 
8. Fiatul szarvasmarha. 9. Mód..., 
olasz város. 10. A kobalt vegy- 
jele. u . Nyelvújító. 12. Férfi 
név. 17. Eszméletét vesztett, 19. 
Francién festő. 20. Ez is a vas
utasnapon nyílt meg Nagycenken. 
21. Cell hangtalanul. 23. Sétáló 
szerszám. 27. Finom szalonna. 26. 
Északafrikai város. 29. Vissza: 
homokdomb. 31. Élenjáró. 33. 
Fordítva a Kis-Szunda szigetek 
egyike. 34. Iható folyadék. 37. 
Az olajfa termése. 38. Vizenyő, 
vízkór. 41. Csapadék. 43. Be
cézett női név. 46. Afganisztán 
fővárosának lakója. 49. . . .  ál,
hangnemet változtat. 51. Vissza: 
egy pestmegyei helység lakója. 
52. Hallja vala. 54. Tessék, ez a2 
(francia). 56. Egyik könyv
kiadónk. 56. Ló, egyes vidékeken. 
59. A mai nap. 00. Mókusféle 
állat. 61. Korog a gyomra. 63. 
Munka kezdet. 65. Az SZTK 
elődje. 67 Római 1500 69. Ige
kötő.Beküldendő: vízszintes 1. és 
függőleges 20.Beküldési határidő: 1978.
augusztus 19.Az előző keresztrejtvény he
lyes megfejtése: A géprevár ás ok 
csökkentése. A vágányzára^ rövi
dítése.Egy-egy könyvet nyertek la
punk 13. számában megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejté
séért: Orosz Papp Bndréné, Kom
ló Kossuth u. 101. IV/4. 7300..
Hegedűs József. Klsvárda, Sza
badság Út 27. 4600.. Révész Lász- 
lóné. Tuzsér, Presszó, 4623., Kel
ló János, Budapest.Bertói u. 139. 
1172., Gelencsér József, Ségesd, 
Kosuth u. 70. 7562.

A szakkörök bemutatkoznak
A  „Győri nyár”  műsorprogram keretében kiállítás nyílik 

augusztus elején a vasutasok Arany János Művelődési Házá
nak nagytermében. Az egy hónapig látható kiállításon a kul- 
túrház szakköreinek munkáit mutatják be. Az évenkénti, las
san hagyománnyá váló bemutatkozón a fotó, a háziipari sző
nyegszövő. a honismereti, az éremgyűjtő, a bélyeggyűjtő és a 
vasútmodéfiáező szakkörök közel kétszáz tagjának alkotásait, il
letőleg gyűjtését láthatják az érdeklődők.

— Véradás. A kecskeméti 
gócállomás Vöröskeresztes 
szervezete a közelmúltban 
véradónapot szervezett. 116- 
an összesen 42 liter vért ad
tak térítésmentesen a kecske
méti kórház vérkonzerváló 
állomásán. A debreceni építé
si főnökség és gépálloiíiásá- 
nak Vöröskeresztes Szerveze
tei ‘ is rendeztek véradónapo
kat. A  két szolgálati helyen 
160-an 54 liter vért adtak.

— Küldöttértekezlet. Nagy
kanizsán a Kodály Zoltán 
vasutas művelődési házban a 
körzeti üzemfőnökség meg
alakításával összefüggésben 
küldöttértekezletet tartottak 
és megválasztották az üzem
főnökség partnereként műkö
dő szakszervezeti bizottságot. 
A titkos szavazás eredményei 
ként az új testület elnöke 
Csonka József, titkára pedig 
Tóth János lett.

— Szolidaritási nagygyűlés. 
A celldömölki építési főnök
ség gépállomásának nagyter
mében július 17-én ciprusi 
szolidaritási nagygyűlést tar
tottak, amelyen a csomópont 
150 dolgozója jelent meg. A 
nagygyűlés szónoka Puskás 
Sándor, az Országos Béketa
nács tagja, a Vas megyei If
júságvédő Intézet vezetője 
volt.

— Nyugdíjasok találkozója. 
A közelmúltban találkozót 
rendezett a győri csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja, amelyen 
320-an vették részt. Hajnal 

'Gyula elnök üdvözölte a 
megjelenteket, majd beszá
molt az eddig végzett munká
ról. Utána a vasutas művelő
dési ház zenekara és tánckara 
szórakoztatta a vendégeket.

— Vasutasok kitüntetése. A 
28. vasutasnapon Kiváló ha
tárőr állomás címmel tüntet
ték ki Murakeresztűr állo
mást. Ezen kívül Kiváló ha
tárőr jelvényt kapott Toronyi 
László állomásfőnök, továbbá 
Pánker Antal és Jakopánecz 
Lajos vasutas is. A kitünteté
seket Tóth Imre vezérőrnagy, 
a határőrség országos pa
rancsnoka adta át.

— Évzáró. A békéscsabai 
vasúti csomóponton tanévzá 
rőt tartottak a kihelyezett ál
talános iskola hetedik osztá
lyos tanulói részére. Huszon
kilencen vizsgáztak eredmé 
nyesen-. Az 1978/79-es tanév 
ben 45-en kezdik meg tanul
mányaikat a nyolcadik ősz. 
tályban.

— Társadalmi munka. A 
28. vasutasnap tiszteletére égj 
nap társadalmi munkát vál 
lalt Hatvan állomás Hámá 
Kató női szocialista brigádj 
Józsefvárosban — Kovács 
zsef raktáros irányításával 
vagonkirakást végeztek. E 
nap alatt háromszáz má 
árut mozgattak meg.

Meghalt 
Zu bor István
Hosszú, súlyos betegség után, 

Sí éves korában elhunyt Zu- 
bor István, a MÁV Jármű
ipari, Üzemszervezési-Munka
szervezési és Technológiai Iro
da műszaki-gazdasági tanács, 
adója. Vasutas pál valutását 
lakatos tanulóként Miskolcon 
kezdte. Onnan Dorogra került, 
ahol a fűtőházban mozdony
lakatos volt. 1953-ban, fiatalon, 
került a vasutas-szakszervezet 
központi apparátusába, politi
kai munkatársnak. Tehetsége; 
és szorgalma révén 1960-ban a 
közgazdasági osztály vezetőié-i 
vé nevezték ki. Ebben a beosz
tásban 1969-ig dolgozott. Köz
ben elvégezte a politikai főis
kolát.

Már a hatvanas évek végén 
sokat betegeskedett. Megrom
lott egészségi állapotára való 
tekintettél helyérték a JÜMTI- 
be műszaki-gazdasági tanács
adónak. Munkáját, amíg 
egészsége engedte, lelkiisme
retesen végezte. Érdemeit több 
alkalommal szakma!. Illetve; 
kormánykitüntetéssel ismerték! 
el.

Zubor István hamvait július 
24-én a Farkasréti temetőben' 
helyezték örök nyugalomba.

— Verőcemaroson, az ifjú 
sági kulturális- és sportnapo
kon a MÁV • Hídépítési Fő
nökség tíz fiatallal képvisel 
tette magát. Az ott rendezet 
VIT-szellemi vetélkedői
mindannyian jól szerepeltek 
s oklevelekkel, jutalmakká] 
tértek haza, megelőzve kivált 
helyezéseikkel a nagy létszámú 
küldöttségeket is.

ünnepélyes díjátadás

Az országok közötti pont
versenyben első a Szovjetunió 
203, második az NDK  162, har
madik Lengyelország  105, ne
gyedik Magyarország 72 pont
tal.

A kétnapos bajnokság be
fejezése után Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára fogadást adott a 
versenyzők, szakvezetőik és a 
meghívott vendégek tisztele
tére. Másnap, hétfőn a baj
nokság részvevői Tokaj és Sá
rospatak  nevezetességeivel is
merkedtek.

MAGYAR VASUTAS
a -Vasutasok Szakszervezetének 
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Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 
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a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszámlaszámunk:
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78—3060 Szikra Lapnyomda 
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A  vasút júliusi szállítási teljesítménye:

2 5  m illió 937ezer utas 
és 11 m illió 137 ezer tonna áru

Sok a  géprevárás és a vonatácsorgás -  Tovább növekedett 

a kocsiforduló idő —  Romlottak a minőségi mutatók

A vasút júliusban 25 millió 
937 ezer utast szállított. Ez
zel utasszállítási tervét 97,4 
százalékra teljesítette. A  bá
zishoz képest 3 százalékos a 
¡csökkenés. A z utaskilométer 
teljesítése a bázishoz viszo
nyítva 97, a tervhez képest 
pedig 96,6 százalék.

55,2, illetve 38,4 százalék
kal volt kedvezőtlenebb a 
bázisnál, a vonatfeloszla
tások száma pedig közel 
kétszeresére emelkedett.

Az üzemi munka minőségé
nek romlását egyrészt az ál-

a gőzvontatásnál 1, a vil
lamos vontatásnál 6, a 
nagy dízelmozdonyok ese
tében 6, a kis dízelmoz
donyoknál ' pedig 10 kilo

méterrel csökkent.

Júliusban a vasút nemzet
közi teherkocsi-gazdálkodási

11 millió 137 ezer tonna 
volt. Ezzel a vasút a bá
zishoz és a tervhez viszo
nyítva 102,9, illetve 99,6 

í  zúzalékos

mmetrendKerűsége^O iT'&záza- landÓ3uH munkaerőhiány és a ¿zintje> mivel az idegen teher- 
menetrenaszerusege u,ö szaza SZOmszed vasutak nem kielé- kocsik átlagos tartózkodási ide-¡Krsfe*illllW¡¡És
35,1 percre csökkent. részt a. dízelmozdonyok ja vita- csak kedvezőtlenebb volt, mint

, sát akadályozó alkatrészhiány, 1977 azonos időszakában.
A  júliusban elszállított áru valainint a nélkülözhetetlenül Az elkövetkező időszakban

szükséges pályakorszerűsítéssel mind a belföldi, mind az ex- 
együttjáró vágányzári érák port forgalomban erőteljes 
nagymértékű emelkedése idéz- szállításnövekedéssel kell szá- 
jte .elő. molni. Fontos feladat tehát a

, .. . , fennálló nehézségek —  elegy-
Az üzemmenetet akadályozó torlódások, gépre várások, vo-

_| nehézségek kedvezőtlenül be- natácsorgások, vonatfeloszia-
teljesítést ért el. A  bázishoz íolyásolták a tehervonati moz- tások — felszámolása és ezen 
képest a belföldi forgalom 0,3, donyok kihasználását is. A  keresztül a teherkocsi-, és 
az export 1,6, a tranzit 5,9, az mozdonyok átlagos napi hasz- mozdonypark maximális ki- 
injport küldemények mennyi- nős futása «"bázishoz képest használásának biztosítás^.

százalékkal ___  ’ T ‘ ........ .......................'
nőtt.
t  A  tervet alapul véve a bel- 
•jföidről-belíöldre feladott kül
demények mennyiségé 0,3, az 
exportforgalom 6,8 százalékkal, 
a tranzitált áruk volunfene pe
dig 0,3 százalékkal csökkent, 
iáig az importforgalom 4,1 szá- 
ialékkai haladta meg a terve
zett értéket.
| A  teherkocsiigényes áru
forgalomban a legfontosabb 
tömegáruk ‘közül júliusban 
szénből, cementből és műtrá
gyából 1,9, 6,9 és 8,8 százalék
kal többet, kőből, kavicsból, 
téglából, mészből, cement
gyártmányokból és tűzifából 
Viszont kevesebbet szállított, a 
vasút mint 1977 azonos idő
szakában.

A  tényleges áruszállítási 
igény az elszállított áruvolu- 
ment lényegesen meghaladta.
Ezt tükrözi, hogy

á vasút júliusban közel 63 
ezer teherkocsit nem tu
dott a rakodásokhoz ki

állítani.

A  kocsi ellátási zavarok első
sorban az építőipari alapanya
gok . szállítását akadályozták.
Az időszakos teherkocsihiány 
elsősorban a vasúti munka mi
nőségére utaló mutatók rom
lásával függ össze. Így például 

I a kocsifordúló idő, a gépre 
várások és vonata csorgások 

I száma

Augusztus 20., az Alkotmány ünnepe

A TETTEK  BESZÉLNEK

Hiúságunk méltó 
a társadalom bizalmára

Az alkotmány 52. paragra- ennek a feladatnak, ha követ- 
fusa alapján a Magyar Nép- kezeteken támogatást kap az 
köztársaság különös gondot idősebbektől, mindenekelőtt a 
fordít az ifjúságra, a fiatalok pártszervezet, a szakszervezeti 
képzésére és nevelésére. Tár- bizottság tagjaitól, illetve a 
sadalmúnk ezt megtisztelő fel- szakvonali vezetőktől, mind
adatnak tekinti. Ennek viszont annyiunktól, 
az az eredménye, hogy az if- Ezek a gondolatok jutottak
júság zöme becsületes, igyek- eszembe az Alkotmány ünne- 
vő, munkáját és tanítóit, egy- p@ közeledtére, s csak azért 
ben az idősebbeket tisztelő vetettem ezeket papírra, hogy 
fiatal. ezúton is kifejezzem elismerés

Hosszú szakvonali pályafu- semet a fiatalod iránt, akik- 
tásom alatt magam is tapasz- sok évi szolgálatom alatt
taltam, hogy a vasútnál egyet
len fiatal nevelése sem re
ménytelen ügy, csak meg kell 
találni a közös hangot, és jó 
példát kell mutatnunk szá
mukra.

A  munkában tanúsított 
szorgalom, a fegyelmezett ma
gatartás, a hivatástudat mind 
olyan tulajdonság, ami hat az 
if  júságra, s többet ér mindén 
ékes szólásnál. A  KlSZ-szer- 
vezetek elsőrendű feladata, 
hogy bevezessék a fiatalokat 
a  közösségi életbe, ám a 
KISZ csak akkor felelhet meg

együtt dolgoztam.

Varga József 
nyugdíjas

KIS ÁLLOMÁSOK

a Balaton északi partján
Gyenesdiás, Vonyarcvas- Vonyarcvashegyre. A  nap még

hegy, Balatongyörök, Ederics. melegen süt, az állomás is 
Kisforgalmú vasútállomások a kellemes benyomást kelt. A  
Balaton partján, ösnádasok, forgalmista már kevésbé. Nem 
zseridas falvak, lankás dom
bok őrzik a balatoni romanti-

hajlandó nyilatkozni, azt 
mondja keressem a főnököt, 

kus tájat. A  július végi nyár otthon van, majd ő beszél az 
kedvezett a strandolóknak. állomás életéről Sajnos nem 
fiatalok csoportja, siet a hűsítő volt. szerencsém, a főnök el-

Munkatársa 
őrizte „tit- 

és gyanakodva szemlélte

vízhez. Egy sínpárt néhány ment valahová, 
pad, barátságos állomásépület pedig szigorúan 
fogadja az ide látogató utast kát’
Lázár Károly jegykiadóőr is az újságírót. Nem volt mit
szívesebben ülne most a víz
parton.
‘ — Állomásunk Keszthelyhez 

tartozik —  mondja izzadó 
homlokát törölgetve. — Váltó
társammal, Szép Lajossal min
den munkát egyedül végzünk 
itt. Nyáron naponta 15—20

tenni, elindultam Balatongyö
rökre.

Csinos, tiszta állomásépület, 
a fogadtatás is kedvesebb. Az 
ajtóban egy szolgálatban levő 
vasutas áll, nézi a kikötő és a 
strand nyüzsgését 

— A főnök otthon van, ló-
személyvonat áll meg Diáson. togassa meg — mondja udva- 
Száz—százötven jegyet adunk riasan és megadja a címét, 
ki naponta. Tizenkét éve, Elindulok. A  főnökkel, ponto- 
amióta itt dolgozom, tulajdon- sabban Tollár János állomás
képpen semmi sem változott kezelővel a családi ház udva- 
ezen a szolgálati helyen. Hat rán találkozom. Éppen indul
óra húszkor kezdem a mun- na meggyet szedni. Leülünk 
kát, takarítok, eligazítom az egy kicsit beszélgetni, a meggy 
érdeklődő utasokat. Kezelem még érhet a fán. Égy óra múl- 
az expresszárut, menesztek va kitört a vihar. A  zápor el

áztatta a virágágyásokat, meg-
A 
A

szürkülő ég alatt még beszél- 
Másnap veszem a horgászbo- getttink egy kicsit Tollár Já- 
tot, aztán irány a nádas. Fog- nossal.
tam már tíz kilós tőpontyot — Huszonnyolc éve élek 
is. A z idén nincs szerencsém, ezen a tájon — mondja elgon- 
Még keszeg is alig akad a ho- dolkozva. — Harmincöt éve 
rogra. Talán majd ősszel... viselem a vasutas egyenruhát.

Délután öt órakor érkezem Dolgoztam Keszthelyen és

Edericsen is. ö t  éve vállaltam 
el Balatongyörök állomás ke
zelését. Négyen váltjuk egy
mást a szolgálatban. Váltó
társaim : Horváth István, Lé
ránt Ferenc, Dénes Károly, 
tapasztalt vasutasok. A  szol
gálatot én is takarítással kez
dem. Aztán kiadom a jegyet, 
kezelem az aruC Náporífa ot-— 
hatszáz utas fordul meg az 
állomáson, Közel van a hajó
kikötő ÍS.:

— Mivel tölti a szabad
időt?

— Szeretem a természetet. 
Dolgozgatok a szőlőben, ápo
lom a gyümölcsfákat. Ez meg
nyugtat, kikapcsol. Van egy 
unokám, vele is sokat foglal
kozom.

Lassan sötétedik. Az állo
máskezelő pihenni megy, mert 
holnap ismét szolgálatban 
lesz.

Szatmári Jenő István

néhány tehervonatot. Tizenki 
lene' óra negyvenkor ér véget ijesztette a strandolókát. 
a szolgálat, aztán hazasétálok zivatar gyorsan elvonult. 
mert itt lakom Gyenesdiásdon

A  munkaerőhiány szorításában

Báré ts ég von a  ttal 
a Szovjetunióba

Augusztus 11-én elindult a Keleti pályaudvarról az a 
Barátságvonat, amelyen ismét 340 munkában élenjáró 
vasutas, szocialista brigádvezető és brigádtag utazott a 
Szovjetunióba. Az elmúlt tíz év alatt közel háromezren 
vettek részt ilyen jutalomutazáson.

A  Barátságvonat utasait gazdag program várja a 
Szovjetunióban. Megismerkedhetnek majd többek között 
Kijét?, Ltningrád, Moszkva nevetességeivel, láthatják a 
hatalmas ország gazdasági, kulturális és tudományps fej
lődésének eredményeit. A  tizenkét nap alatt látogatást 
tesznek több vasúti tizemben, és kicserélik tapasztalatai
kat a szovjet v?utasokkal.

A  Nyugati pályaudvar látképe, a Marx tér átépítése miatt elterelt villamosforgalommal 
Riport az 5. oldalon (Tenta György felvétele)

Tapasztalatcsere
Karcag állomás dr. Csanádi 

György szocialista brigádja a 
közelmúltban találkozót ren
dezett a vasút hasonló nevű 
brigádjai részére. A  találko
zón megjelentek a budapesti 
kikötő MÁV kirendeltségének, 
a budapesti Masped raktár, a 
M ÁV Tervező Intézet és a 
KPM  11/c. szakosztály dr. 
Csanádi brigádjainak ve
zetői, illetve tagjai.

A  brigádvezetők beszámol
tak munkájukról, vállalásaik 
teljesítéséről és gondjaikról, 
terveikről. A tapasztalatcserét 
kultúrműsor és a berek-fürdői 
kirándulás tette még emléke
zetesebbé. A  brigádok elhatá
rozták, hogy kapcsolatukat a 
jövőben is ápolják, gazdagít
ják.

KI. M I N E K  
A  M E S T E R E ?

Ezzel a címmel tartottak 
szakmai-politikai vetélkedőt 
július 25-én Tapolcán a körze
ti üzemfőnökség létszámába 
tartozó fiatal dízelmozdony
vezetők részére. A  vetél kelő 
célja a fiatalok szakmai-poli
tikai ismereteinek a bővítése 
✓ olt. A  vetélkedő győztese 
Tüttő Zoltán lett. Második 
Simon II. László, harmadik 
pedig Horváth III. György. 
Az első két helyezed részt 
vesz az augusztusban Szom
bathelyen sorra kerülő terüle
ti középdöntő versenyén. A 
zsűri hat versenyzőt összesen 
4590 forint jutalomban része
sített.
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Nem születhet érdemi döntés 
bizalmiak megkérdezése nélkül

M egtartotta beszámoló bizalm i-küldöttértekezletét 
a debreceni területi bizottság

A  vasutas-szakszervezet deb- rült 12 700 vasutas meghatá- 
recéni területi bizottsága jú- rozója volt az elért eredmé- 
lius 25-én a bizalmi küldőt* nyéknek. A  szocialista brigá- 
tekkel együtt tartott ülésén dók rendszeresen kiemelkedő 
adott számot a IX. kongrész- termelési eredményeikkel, 
szus óta végzett munkáról. Az politikai állásfoglalásaikkal 
ülésen részi: vett Molnár szilárd bázist képeztek a szol-
György, a Vasutasok Szak- gálati helyekre háruló szállí-
szervezete központi \ vezetősé
gének titkára, Nagy Istvánná 
alelnök, Zsurovits Sándomé, 
a Szakszervezetek Hajdú-Bi- 
har megyei Tanácsának titká
ra, Szabó Zoltán, a megyei 
pártbizottság munkatársa és 
Fényes József vasútigazgató- 
helyettes.

Fekete Sándor elnök meg
nyitója után Volosinovszki 
János, a területi bizottság tit
kára adott számot az 1975. 
augusztus 29-i választás óta 
végzett munkáról, a kongresz- 
szusá határozatok időarányos 
végrehajtásáról.

Tál a felkészülés 

időszakai
A  területi bizottság irányí

tása alá tartozó 38 szakszerve
zeti bizottságnál megalakult 
az szb és a bizalmiak együt
tes fóruma, amely az üzemi 
demokrácia egyik legjelentő
sebb formáját testesíti meg. 
A  területi tanács mellett ha
sonlóképpen bizalmi-küldöttek 
részvételével történik döntés, 
az igazgatóság nagyobb cso
portjait érintő kérdésekben. 
Az új helyzetnek megfelelően 
a területi bizottság és a szak- 
szervezeti bizottságok egyik 
legfontosabb feladatát képez
te a bizalmiak felkészítése és 
alkalmassá tétele a megnöve
kedett feladatok ellátására. 
Ezt a feladatot a vezető szer-..

a társadalom javára végzett 
munka és a magatartás alap
ján ítéli meg a dolgozókat.

vek- fő i hajtották? végre.
Bizonyltja e z f az is, hogy szolgálati helyeken olyan köz- 

szinte mindenhol fellendült a szellem alakuljon ki, amely 
bizalmi-csoportok élete, erő
södött a bizalmiak nevelő, 
szervező, . mozgósító munkája 
és felelősségük a csoportjuk
ba tartozó dolgozókért. Mind
ez ösztönzőleg hatott az üze
mi '̂ és\a szakszervezeti demok
ratizmus fejlesztésére.

A  beszámolóban hangsúlyt 
kapott a szakszervezeti moz
galom termelést segítő tevé
kenysége, a termelési, szállítá
si és átrakási feladatokra irá
nyuló szervező, mozgósító 
munka.

A  debreceni vasú tigazgató

ság, melyben az egyik társel
nök! funkciót mindenhol szak
szervezeti tisztségviselő tölti 
be.

A  szervezeti életet értékelve 
a beszámoló a szakszervezeti 
csoportok és a bizalmiak ja
vuló munkáját emelte ki. A 
bizalmiak ma már mindenhol 
gyakorolják jogkörüket. A  bé
rezés, jutalmazás és a külön
féle juttatások odaítélése ve
lük egyetértésben történik. 
Szükséges viszont az ellenőr
zési és a véleményezési jog
körök érvényesítésének foko
zottabb gyakorlása, az akti
visták még jobb felkészítése 
ahhoz, hogy feladataikat vá
lasztóik megbízásából még 
eredményesebben lássák el.

A  legteljesebb 
elismerés

A  beszámolót követő vitá
ban tizenhatan szólaltak fel és 
mondtak véleményt, tettek ja
vaslatot a további munkára. 
Elismeréssel szóltak a küldöt
tek azokról az erőfeszítések
ről, amelyeket az élet- és 
munkakörülmények javítására, 
a nő- és ifjúságpolitikai hatá
rozatok végrehajtására tett a 
szakszervezet. A  hozzászólók 
nemcsak a saját szubjektív 
véleményüket mondták el, ha
nem bizalmi-csoportjuk, vá
lasztóik álláspontját is tol
mácsolták.

A  szakszervezet központi 
tikai célkitűzések eredményes vezetősége nevében Molnár 
teljesítését. A nevelés legfon- György titkár értékelte a te- 
tosabb területének a munka- rületi bizottság munkáját, ki- 
helyeket tekintették. Ezen be- emelve azokat az új felada- 
lül is jelentős szerepet szán- tokát, amelyek nagyobb köve- 
tak a bizalmi-ósoportoknak és telményeket támasztottak a 
a szocialista brigádoknak. A  szakszervezeti szervekkel 
nevelőmunkában elsősorban szemben a beszámolási idő- 
azt szorgalmazták, hogy a szakbapr. Szólf a^-.bizataíalf

tási és termelési feladatok 
megoldásában.

A  beszámoló az elismerő 
szavak mellett felhívta a f i
gyelmet a fogyatékosságokra 
is. Elsősorban a munkafegye
lem javításában, a személyi 
és tárgyi balesetek megelőzé
sében kell minden szinten 
többet tenni mind a gazdásá
gi, mind a szakszervezeti ve
zetőknek. Előrelépésre van 
szükség a brigádok kulturális 
jellegű, a tudatformálást elő
segítő, közgondolkodást erősí
tő vállalásait illetően is.

A beszámoló és annak mel
lékletei részletesen elemezték 
azokat az eredményeket, 
amelyek az élet-és munkakö
rülmények javulásában követ
keztek be.

Nevelés,
közművelődés

Fontos részét képezte a te
rületi bizottság munkájának 
a dolgozók nevelése. Arra tö
rekedett, hogy megfelelő egy
ségbe ötvöződjön a  közműve
lődési, a közoktatási és a po
litikai tömegmunká, és mind
ez segítse elő a gazdaságpoli-

jog- és hatáskörének növeke
déséről, a szakszervezeti és 
üzemi demokrácia fejlesztésé
ről, majd a tennivalókat is
mertette. Itt kiemelte a sze-

A  demokratikus fórumok mélyi balesetek kedvezőtlen 
létrehozása és továbbfej leszté- alakulását és hathatós intéz- 
se, a politikai tömegoktatás kedéseket sürgetett. Összessé- 
rendszere.iép agitációs és pro- gében eredményesnek értékel- 
paganda wZközök változatos te a területi bizottság munká- 
formái, a művelődési intézmé- ját.
nyék és klubkönyvtárak bizto- Felem élőén szép befejező
sították a keretét annak, hogy aktusa volt a küldöttértekez- 
a nevelőmunka tovább kor- létnek, amikor Molnár György
szerűsödjön.

A  közművelődési munka 
végrehajtásának segítésére, a 
vasútigazgatósággal

titkár Szilágyi Dezsőnek, a te
rületi bizottság nyugdíjas 
szakbizottsága vezetőjének, 70. 

egyetér- születésnapja alkalmából 
Szakszervezeti Munkáért arany

A zene varázsa elmondha
tatlan' érzés. Akit hatalmába 
kerít, kevésnek találja a szót, 
az érzelmet kifejező gesztuso
kat, a költészet belső harmó
nia világát. A  lélek legrejtet
tebb érzéseit, a természet, a 
bennünket körülvevő' világ 
szavakon, színeken túli rétege 
nem érhető el, csak a zene 
útján. Ennek a varázslatnak 
misztikuma lengte körül azt a 
beszélgetést, amit Eperjes Fe
renccel, a M ÁV Szimfoniku
sok nyugalomba vonuló igaz
gatójával folytattam.

Aki

— időW k tésben* 23 szolgálati helyen 
mindhárom évében eleget tett oiafcult közművelődési, bízott- fokozatú kitüntetést adott át. 
a népgazdaság által támasz
tott személy- és áruszállítási 
feladatoknak., A szakszerveze
ti bizottságok és a területi 
bizottság aktívan részt vesz
nek a tervfeladatok kialakítá
sában. Érvényesítették jogkö
rüket mind a közép- mind az 
éves tervek meghatározásánál 

A  tervek megvalósításának 
egyik leghatékonyabb segítő 
eszköze a szocialista munka- 
versenymozgatom volt, mely
nek szervezése, irányítása és 
ösztönzése egyre jobban a 
gazdasági irányító munka 
szerves részévé vált. Ebben a 
munkában fontos szerep jutott 
a szakszervezeti bizottságok
nak is. Különösen kiemelkedő 
eredmények születtek a Nagy 
Októberi Szocialista forrada
lom 60. évfordulójának méltó 
megünneplésére kibontakozott 
jubileumi versenyben.

Meghalt Csizmazia József
Július 27-én, 81 éves koré- Nyugállományba vonulása 

bán váratlanul elhunyt Csíz- után sem fejezte be aktív 
mazia József, a vasutas-szak- közéleti tevékenységét. 1057- 
szervezet nyugdíjas szervezője, ben a vasutas-szakszervezet 
1897, november 14-én született nyugdíjas szervezői teeftdői- 
Füzesabonyban. Édesapja ci- nek ellátásával bízták meg.
pész volt. A  munkásmozga
lomba 1918-ban kapcsolódott 
be. Mint katona, részese volt 
a tengerészlázadásnak. Lesze
relése után a Tanácsköztársa
ság idején lakásügyi biztos és 
a direktórium tagja volt Fü
zesabonyban. A  Tanácsköztár
saság leverését követően . el-

1961-ig dolgozott itt. A  végle
ges nyugdíjazás után pedig 
társadalmi munkában látta el 
a szervezői teendőket haláláig, 
Tagja volt a nyugdíjas szak
bizottságnak.

Csizmazia József mint szak- 
szervezeti vezető politikai el
hivatottsággal szolgálta a dol-

fogták és húsz hónapra inter- gozók és a nyugdíjasok érde- 
nálták. keit. Eredményes munkásságát

1927-ben került a vasúthoz töt) kitüntetés is fém jelzi Tu- 
pályamunkásnak. A  felszaba- lajdonosa volt a Munka Ér- 
dulás után -belépett a Magyar demérem, a Munka Érdem- 
Kommunista Pártba. Rákos- rend ezüst fokozata és a 
szentmihályon főbizalminak Szakszervezeti Munkáért arany 
választották. 1946-tól 1950-ig fokozat kitüntetéseknek, 
társadalmi üb. elnök, majd Temetére augusztus 11-én 
függetlenített szb-titkár lett. vodt a rákoskeresztúri közte- 
1957-ben vonult nyugdíjba, metőben.

Vasutas képzőművészek 
alkotásaiból állandó kiállítás 

•nyílt Szombathelyen
A  szombathelyi járműjavító káját,. mely olyan alkotókat 

üzem egykori és mai dolgozói- 'adott az országnak, mint Né-
nak képzőművészeti alkotásai
ból nyílt állandó kiállítás 
Szombathelyen, a Haladás 
Művelődési Otthonban. A me
gyeszékhelyen harmincöt év
vel ezelőtt, 1943-ban hozták
létre a járműjavító Haladás . r__. -  . . _y . , -
Dal- és önképző Egyesülete a lto s o k a t Jaksa István fes-

meth Mihály szobrászművész, 
a mozdonyosztály egykori la
katosa és Cs. Kovács László 
festőművész, az egykori esz
tergályos.

Az ünnepségen az értékes

kebelén belül a képzőművé
szeti szakosztályt, amely ki-

tőművész, a szakkör volt ve
zetője adta át Nagy Lajos-

sebb, nagyobb megszakítások- nák, a járműjavító igazgatóján
kai mindmáig működik.

A  szakkörben kiváló szak
emberek foglalkoznak azokkal 
a munkásokkal, akik kedvet, 
tehetséget éreznek a képző
művészet iránt.

nak, aki viszont minden mű
vészbarát figyelmébe, pártfo
gásába ajánlotta a tárlat gaz
dag anyagát.

A  tervek szerint a tárlat 
anyagát tovább gazdagítják, a

hőt S S 5 i »  ^példásan  mühödá
azoknak a képzőművészeknek sz^kk°r gjainak alkotasai- 
az alkotásaiból állt össze, akik va**
fizikai J'-munk|jds£^v-^fezdték 
pályafutásaikat; ír  Jáftíföjaví-, 
tóban, de ''munkahelyi éra-
ik kellő időben felismerték te
hetségüket, s gondoskodtak ar
ról, hogy a Képzőművészeti 
Főiskolán tanulhassanak to
vább vagy más módon fe j
leszthessék képességeiket. A 
28. vasutasnap alkalmából va
lamennyien —, az üzemből 
már elkerült vagy még ma is 
ott dolgozó képzőművészek —■ 
egy-egy alkotásukat ajánlot
ták fel áz állandó kiállítás 
létrehozásához.

A  megnyitón, a bensőséges 
hangulatú ünnepségen Jaki 
Tibor, az üzem pártbizottságá
nak titkára mondott köszön
tőt, méltatta a szakkör mun-

Léránth István

Kitüntetés
szakszervezeti munkáért

A vasutas-szakszervezet elnöksé
ge Bánhegyi Istvánt, a Dunakeszi 
Járműjavító Üzem technológusát, a 
szakszervezeti bizottság tt. elnökét, 
nyugállományba vonulása alkal
mából, több mint húsz éven át 
folytatott eredményes társadalmi 
tevékenysége elismeréseként a 
Szakszervezeti Munkáért ezüst fo
kozata kitüntetésben részesítette.

A kitüntetést augusztus 4-én, a 
vasutas-szakszervezet székházá
ban Molnár György titkár adta át.

Baráti
együttműködés

Méltatta a beszámoló azt a 
jó  együttműködést, amely a 
szovjet és magyar vasutasok 
között a határforgalmi ver
seny során kialakult. A  jubi
leumi versenynek ugyanis je
lentős eseménye volt 1977 áp
rilisában a Csap, illetve Zá
hony határállamásokon kom
munista szombat keretében 
létrehozott Barátság-park, 
melynek fái és virágai évek 
múltán is emlékezetessé teszik 
a közös munkát.

A  debreceni vasútigazgató- 
ság területén és a járműjaví
tó üzemben a munkaverseny-, 
mozgalom élenjárói és kezde
ményezői a szocialista brigá
dok. Az 1344 brigádba tömő-

a szíveve hegedű
Beszélgetés Eperjes Ferenccel, a M Á V  szimfónikusok 

nyugalomba vonult igazgatójával

történt átszervezése lehetővé vészeti főiskolai hallgatóként
tette, hogy Debrecenben fel
vegyék. Ez a zenekár játszott 
többek között a Csokomay 
Színházban is, s a fiatal Eper-

sepregetett az akkori András- 
sy úton, de csakhamar irodá
ba került, hiszen jól tudott 
gépelni és a gyorsírással is

Igazgatói iroda 
és próbaterem

jes Ferenc közreműködhetett megbirkózott. A  hivatalnok
élet sem tudta elvonni élete 
igazi értelmétől, a zenétől, 
amely mellett akkor már vég

élete első opera előadásán. A  
Toscát tanulták be és adták 
elő, vezényelt: Komor Vilmos,
akit később már mint igazga- érvényesen döntött, jóllehet az 

A  szerény igazgatói szóba tó a MÁV Szimfonikusokhoz öboázást abba kellett hagynia, 
próbateremnek is beillik, sőt, meghívott. Jóllehet, egy év *"* AhT ■|j|jfi ifi fijfiHfil 
ezt a funkciót is ellátja, hi- múlva folytatta tanulmányát, 
szén amikor beléptem, éppen egyéves zenekari munka
gyakorolt: az állványon kotta 
(Mozart egyik kamaraműve) 
kezében hegedű. Hétéves korá
ban indult el a zenei ¡pályán.

A  hegedűvel kísérletező kis
diák később mégis a Zene

döntő fordulatot jelentett a 
számára.

A z érettségi után még egy 
megingás: beiratkozott az
Iparművészeti Főiskolára öt
vös és zománcfestő tanulónak. 
Öröklött tehetsége volt a kép

mert füle nem bírta a vissza
szorított levegőt. Játszik a 
vasutasok szimfonikus zene
karában, szóló estet ad az 
Opera Szalonban, kamarazenéi 
s ismerkedik d zeneirodalom 
kimeríthetetlen kincsestárával.

művészeti Főiskola oboa tan- ^művészetekhez, hiszen a 
szakára iratkozik be. Miért? nagyapa Őtvösmestér, apja 
Mert ennek a hangszernek réklámfestő volt. S ha anya
lágy, meleg és felettébb érzel
mes hangja érzékenyen hatott 
a még serdülő fiú érzelmek
kel telt lelkivilágára. De a va
lós élet gondjai már korán 
próbára tették a zene iránti 
elkötelezettséget. Édesanyja 
súlyos betegsége miatt a négy 
középiskola után kereső fog
lalkozás után kellett néznie.

A gördülő operától 
a nagy zenekarig.

S a zene segítette át Eper- 
giak miatt egy év után a fő- 3«* Ferencet a fogság négy 
iskolát fel is kellett adnia máig nehéz esztendeje ̂ alatt is. Bach 
kedvelt szórakozása a kisplasz
tika.

Vasutas pályáját 
munkásként kezdte

1939. július 3-áift került a 
vasúthoz munkásként. Érett-

A  katonazenekarok 1933-ban. ségizett diákként és zenemű-

híres d-moll kettős verseny
műve hallatszott ki egy ab
lakból, távol a hazától, s ezt 
olyan átszellemült áhítattal 
játszotta, hogy felkeltette a 
kísérő őr, majd a parancsnok 
figyelmét, s nem sokkal ké
sőbb mára fogolyzenekar kar
mestere lett

1949-ben jött haza, s még

abban az évben megbízták a 
M ÁV Szimfonikusok vezetésé
vel. A vidéki zenei életet szol
gáló gördülő operáiból néhány 
év alatt az ország legnagyobb 
és legszínvonalasabb szimfo
nikus zenekarát fejlesztette ki, 
amely az Állami Hangver
senyzenekar és a Magyar Rá
dió és Televízió Zenekara 
mellett a harmadik legkivá
lóbb nagyzenekari együttes. 
1951-ben Eperjes Ferenc ve
zetőkarnagyként Lukács Mik-  
lósí szerződtette, (napjainkig 
az Állami Operaház. vezetése 
mellett is ellátta ezt a beosz
tást). majd a MÁV lakatosból 
az ország legkiválóbb basszis
tájává fejlődött Fodor Jánost 
művészeti vezetővé, akivel ha
láláig együtt dolgozott. S hogy 
az életmű folyamatossága biz
tosítva legyen, ugyancsak ő 
hívta haza Berlinből Óber- 
frank Gézát, az Európaszerte 
ismert karmestert, hogy a 
MÁV Szimfonikusok új vezető 
karmesterévé tegye.

A zenélésnek 
nem mond búcsút

A  vasút és a szakszervezet 
vezetői június 30-án köszön-

A  szálkái 
szb-titkár
Erdei László élete több 

mint harminc éve össze
forrt Mátészalka állomás 
életével, s úgy látszik ez 
így marad még jó néhány 
évig.

— Bizony régen volt az. 
amikor eljegyeztem magam. 
a vasúttal — pergeti vissza 
az idő kerékét gondolatban 
Laci bácsi. — Eóesapám is 
vasutas volt. a pályafennk 
tartásnál dolgozott, m i péf; 
dig mint gyerekek nyáron 
gyomláltunk a vasúti pá
lyán és a patkán. 1947-ben 
megvalósult gyermekkori 
álmom. Felvettek órabéres 
kisegítő vonatfékezőnek.

Ez az év más szempont
ból is meghatározta életét. 
Tagja lett a szakszervezet
nek és a Magyar Dolgozók 
Pártjának. Kezdettől fogva 
céltudatos önszorgalom
mal képezte magát, bőví
tette szakmai ismereteit. A 
harminc év alatt volt vo
natfékező. jegyvizsgáló és 
vonatvezető, s közben 
szakszervezeti bizalmi és a 
pártszervezet agít-prop. 
titkára. Később végleg a 
szakszervezetben vállalt 
munkát. Négy évig volt a 
szakszervezeti bizottság 
munkavédelmi felügyelője, 
majd előbb társadalmi, 
1975-től pedig függetlení
tett szb-titkár.

— Társadalmi munkában 
nehezebb volt az szb-titká- 
ri teendők ellátása, mint 
most — mondotta. — Har
mincöt szolgálati hely tar
tozik hozzánk, közel ezer 
dolgozóval^ S mivel nincs 
Önálló nyugdíjas csoport, 
így a 240 nyugcAjas és a 
107 vasutas özvegy gohdjá- 
val-bajával is m i foglalko
zunk.

Eddig több mint harminc 
dolgozó kérését teljesítet
ték. Egyes nyugdíjasoknak 
pedig hallókészülékek meg
rendelésében.' segédkezett a 
•titkár: Munkáját a- társadal
mi szervezetek is elismer-: 
ték. A  Szakszervezeti mun
káért kitüntetés arany fo
kozatát már korábban 
megkapta. Ezen kívül több 
más kitüntetésnek is a tu
lajdonosa.

— Szakszervezeti bizott
ságunkhoz négy mühelybi- 
zottság. három főbizalmi 
és negyvenhat bizalmi tár- 
tózik. Helytállásuk, áldo
zatkész munkájuk nélkül 
az állomás termelési ered
ményei is szegényebbek 
lennének — mondotta Er
dei László.

Zsoldos Barnabás

ték meg a hazai kultúra nagy
lelkű szolgálatát, de nem búr 
csúztak el Eperjes Ferenctől. 
Mert a vasúttól nyugalomba 
lehet vonulni, az igazgatói szé
ket át lehet engedni, de a ze
nét nem lehet abbahagyni. 
Már augusztusban a margit
szigeti operaelőadásokon, majd 
ősztől a téli hangversenyeken 
továbbra is ott ül majd a 
primhegedűsök sorában. Egyik 
koncertje során a Német Szö
vetségi Köztársaságban Thais 
közismert Meditation című he
gedű-darabját játszottta olyan 
belső átéléssel, hogy a közön
ség tomboló tapsa közepette a 
karmester csak ennyit mon
dott neki: „Művész úr, maga 
a szivével, nem a hegedűjével 
muzsikál”.

Eperjes Ferenc valóban szí
vének minden rezdülésével 
szereti a zenét.

★
A  nyugalomba vonult Eper

jes Ferenc helyébe, a MÁV 
Szimfonikus Zenekar új igaz
gatójává Lévai Zsigmondai 
nevezték ki, aki eddig a 
Vasutasok Szakszervezete 
Központi Hivatalok és Intéz
mények Szakszervezeti Taná
csának titkára volt. Az ő sze
mélyében is zeneértő, a zenét 
szenvedélyesen szerető ember 
került a zenekar élére. Lévai 
Zsigmond ugyanis hosszú éve
ken át tagja volt a vasutas- 
szakszervezet központi szim
fonikus zenekarának. Az új 
igazgató június 30-án történt 
beiktatásán jelen volt Koszo
rús Ferenc, szakszervezetünk 
főtitkára is.

Dr. Csillag Ferenc
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Képeslap Balatonkeneséről
Kétezer-három száz kisiskolás nyári vakációja 

szakszervezetünk korszerűsített gyermeküdülőjében

Családos üdültetés
A budapesti vasútigazgatóság balatonkenesei családi üdü- 

lojében május 30-tól szeptember 18-ig nyolc turnusban üdül- 
hetitek a beutaltak. Az önköltséges üdültetést a nyári vaká
ció ideién különösen sok olyan család veszi igénybe, ahol 
iskolás korú gyermekek vannak.

A  gyerekek minden délben kétféle menüből választhatnak

Szikrázó napfény, árnyat 
adó' fák, rózsakert és amed
dig a szem ellát a kék éggel 
egybemosódó víztükör. Ilyen 
páradicsomi környezetben pi
hennek, szórakoznak a vas
utasszakszervezet balatonkene
sei gyermeküdülőjének vendé
gei. Nyaranta 2300 gyermek 
tér innen vissza felejthetetlen 
¡élményekkel, emlékezetükbe 
zárva a balatoni tájat, a já
ték, a fürdés, a csónak ázás 
$rörnét. A  két hét alatt szö
vődött baráti kapcsolatok pe
dig a hazulról írt képeslapok 
és levelek soraiban élnek to
vább.

A  tizenkét hektárnyi terüle
ten fekvő üdülőnek hosszú 
'története van. Jó ismerője en
nek Csöndes János, a répce- 
szentgyörgyi M ÁV nevelőott
hon igazgatója, aki húsz éve 
táborvezető itt Kenésén, és 
Vágó István üdülővezető.

—■ Nemrég ajándékoztak ne
kem egy képeslapot, amely 
1932-ben készüli — mondja 
tyágö István.' ' fénykép
ezt a helyet ábrázolja. Akkor 
egy vasutas cserkészcsapat 
üdülője volt. Be is ragasztot
tam az üdülő fejlődését, épí
tését nyomon követő képes al
bumba, hogy az utódok is lás
sák: nem mindig volt ez az 
üdülő ilyen szép. Az évtize
dek során sok vasutas társa
dalmi munkával alakította, 
csinosította ezt a területet. A  
munkából még erre az évre 
is jutott. | Az üdülő dolgozói 
ősszel ötezer köbméter földet 
mozgattak meg a parkosítás 
során társadalmi munkában. 
Ez a gyönyörű rózsákért kár
pótol bennünket a fáradság
ért.

a kényelmes szobákat, sport
pályáidat, valamint az irigy
lésre méltó játék- és sportfel
szereléseket. Az örömbe azon
ban egy kis üröm is vegyül. 
Kedvét szegi a gyerekeknek és 
a 46 felügyelő pedagógusnak 
az Utasellátó által üzemelte
tett büfé. A  minden igényt ki
elégítő, korszerű hűtőgépek
kel felszerelt büfében ugyan
is kevés az üdítő ital: Ha van, 
az is langyos, mert éjszakára 
—  ki tudja miért — kikap
csolják a hűtőket. Nem, lehet 
kapni olcsó édességet, képes
lapot — egyszóval: a szolgál
tatás elmarad a gyermeküdül-, 
tetés színvonalától.

—  A  büfé elvileg 9 órától 
délután öt óráig van nyitva* 
a gyakorlatban azonban ne
hezen lehelnie meghatározni a 
nyitás és zárás rendjét — 
jegyzi meg a táborvezető.

A  gyerekek a Balatonban 
keresnek és találnak kárpót
lást. Vidáman lubickolnak a 
hűsítő hullárttökban, természe
tesen. gondos felügyelet mel
lett. A Testnevelési Főiskola 
minden évben elküldi ide két 
hallgatóját, akik úszóoktatást 
is tartanak a gyerekeknek. A  
tábor vezetői játékos vetél
kedők szervezéséről sem fe
ledkeztek meg. Vannak kü
lönféle sportrendezvények, 
szórakoztató kultúrműsorok és 
még szobatisztasági verseny is. 
A jutalmat táborzáráskor ad
ják át. A  győztes raj nem ke
vesebb. mint száz szelet tor
tát kap.

A  szórakozást, a . pihenést 
ügyesen kapcsolják össze a ne
veléssel. Ezt bizonyítja az is>, 
hogy minden reggel, a napi

szik a gyerekek igyekezetét, 
mert ők is sikerélményekre 
vágynak. Ennek az emléke a 
későbbiekben is befolyásol
hatja magatartásukat. .

A  vízparton sétálunk to
vább. Az árnyat adó szomö-r 
rúfüzek alatt pattog a labda, 
száll a tollas, távolabb éppen 
csónakázni indul egy csoport. 
A tízéves Nádas Zsuzsa napo
zik. Maglódról jött, az édes
apja vonatfelvevő.

— Négyen vagyunk testvé
rek ~  mondja. — Én még 
nsm nyaraltam eddig. Itt na
gyon jól érzem magam, soká
ig emlékezem majd erre a 
két hétre.

Juhász Mariann már na
gyobb. ö  az ősszel hetedik 
osztályos tanuló lesz. Az édes
apja váltókezelő. Három test-; 
vére van.

— Már nyaraltam egyszer 
Fonyódligeten, de az nem volt 
ilyen kellemes — magyarázza 
társainak.,

Most jött ki a vízből a ti- 
zenkétéves Havasréti Zoltán 
és a kis Orsós Csaba. Jólesett 
a délutáni lubickolás, most 
már az uzsonnát várják, mert 
nagyon megéheztek.

A  parton idegen szót is hal
lani. Gsereüdülés keretében 
nyarat itt tizennyolc szovjet 
és ötven NDK-s diák. A  szov
jet csoport vezetője Ludmilla 
Szefranöva és Alexandr Szá
sa. Ludmilla tanárnő, Szása 
pedig a brianszki járműjavító 
csoportvezető j e.

— Csodálatos a Balaton, 
nagyon jó l érezzük itt ma
gunkat — mondja Ludmilla. 
Kitűnő a magyar konyha is, 
A gyerekek a tegnapi vacso
rából kétszer is kértek. Moz
donyvezetők, pályamunkások 
lányai, fiai vannak itt juta
lomüdülésen. Megbarátkoztak 
a magyar pajtásokkal, köny- 
nyen megértik egymást.

— Csak egy gondunk van — 
mondja mosolyogva Szása, 
aki a moszkvai vasúti főis
kolán több magyar kollégával 
kötött barátságot. — Este alig 
tudjuk kicsalogatni a gyere
keket a vízből. Relméljük, az 
időjárás is kegyes lesz hoz
zánk és tovább tart a kániku
la.

Gerd Guddat, az NDK- 
csoport vezetője:

— Én még nem jártam Mar 
i gyaroszágon. A  szívélyes * • fo
gadtatás és eii a gyönyörű 
üdülő az új étteremmel le
nyűgözött .minket. A gyerekek 
gyorsan kapcsolatot teremtet
tek egymással. Remélem ez a 
barátság hosszan tarló lesz. ..

Ezekben a hetekben sok ba
latonkenesei képeslapot továb
bít a posta. KüldeneK belőle 
a határainkon túlra is. A  sze
retettel írt sorok őrzik a vas
utas gyermeküdülő jó hírét, 
nehezen felejthető emlékét.

(Kaszala)

A KÖLTSÉGEKET A SZAKSZERVEZET TÉRÍTI

A  beutaltak már kora délelőtt elindulnak a vízpartra

Vadrédi Lajos, a MÁV Központi Szertár targoncavezetője 
családjával a stégen

(Terta György felvételei)

Fürdés után a vízparton folytatódik a vidám játék
(Tenta György felvétele!)

tagú Vanda család

— Húsz évvel ezelőtt itt az 
Iroda helyén még Balaton 
volt — emlékezik Csöndes 
János. — Nádasok, vadvizek 
gyűrűje vette körül kis tábo
runkat. Akkor sátrakban lak
tak a gyerekek. Egy-egy éj
szakai esőzés után söprűnyél
lel emeltük meg a ponyvát, 
hogy a víz lecsorogjon róla. 
A Balaton feltötése, a nád ir
tása itt a parton 1961-ben 
kezdődött. Az üdülő múltjáról, 
fejlődéséről filmet is készítet
tem. Le szoktuk vetíterii a gye
rekeknek. hogy tudják, meny
nyi fáradság árán született ez 
a kincset érő telep.

Hogy valóban milyen kin
cset ér ez a gyermekbiroda
lom, arról én is meggyőződ
hettem. Kísérőim büszkén 
mutatják a tavaly átadott új 
éttermet és az ezer adag étel 
főzésére alkalmas konyhát,

parancs-hirdetésen dicsérő ké
peslappal jutalmazzák azokat 
a tanulókat, akik előző napon 
kiválóan viselkedtek vagy ki
fogástalanul látták el a napos
szolgálatot. A  képeslapot el
küldik a szülőknek. A  hátol
dalán ez olvasható: „Kedves 
SzülőI Értesítjük, hogy . . .  
nevű gyermekét jó  magatar
tásáért az üdülő gyermekkö
zössége előtt dicséretben ré
szesítettük” Aláírás: a tábor
vezető. Augusztus 3-án példá
ul Dichter Anna Mária, Bar
nái Melinda, Magyar Ágnes 
és Punger Erzsébet kapott 
többek között ilyen lapot. 
Gyakran kedves hangú levél 
érkezik a szülőktől. A  tábor- 
naplóban. láttam az egyiket: 
„örömmel olvastuk lányaink, 
Kovács Csilla és Erika dicsé
retét. Köszönet illeti a tábor 
vezetőit azért, hogy, észreve-

Bogláron
—  Ha Bogláron jár, feltét

lenül látogassa meg a Vanda 
családot — mondta Plestyák 
István, a M ÁV Gépjavító 
Üzem szakszervezeti, bizottsá
gának titkára. — Nagy szó, 
hogy egy nyolcgyermekes csa
lád együtt üdülhet. Én beszél
tem rá Lajost, hogy menje
nek el nyugodtan. A  szakszer
vezet váltói ja a költségeket. 
Neki csak a gyerekek ruháit 
¿éli becsomagolni. Tavaly 
ugyan voltak már a vállalati 
üdülőben, de akkor csak ön
ellátó beutalót tudtunk nekik 
szerezni, az meg egy kicsit 
költséges egy ilyen népes csa
ládnak. Most legalább az 
asszonyka is tud pihenni, hi
szen teljes ellátást kapnak. 
Megérdemlik. Lajos igen jó 
munkaerő, többszörös újító. 
Mint bizalmi, a szakszervezeti 
bizottságnak is tagja.

Ragyogó napsütés fogadott 
Bogláron, a vasutas-szakszer
vezet üdülőjében. S kalauzom 
is akadt az egyik Vanda fiú 
személyében.

— Apukám ott pingpongo
zik az asztalnál — mondja 
Robi, amikor megtudta, hogy 
édesapját, Vanda Lajost kere
sem.

Az édesanya egy pléden ül
dögél a kicsikkel. A  kis Zsol
ti, aki ősszel lesz három éves. 
az autójával játszik. Péter, 
Annamária és Tamás napoz
nak. Kedves, beszédes gyere
kek, jól érzik magukat és egy
más szavába vágva mutatják 
be a nagy családot.

üdül a tíz
A z édesapa a két nagyobb 

fiúval pingpongozik, Lajossal 
és Zoltánnal. De jöttömre 
csatlakoznak hozzánk. Kati, 
aki hatodikos, a legmerészebb, 
már többször megmártózott a 
Balatonban. A  fiatal apa és 
anya csendesen ad egy-két 
utasítást a gyerekeknek. De 
látszik, hogy nem szükséges 
különösebb fegyelmező szó. A  
gyerekek j ólneveitek.

— Nagyon kedves család — 
erősíti meg állításomat Mustos 
László, a balatonbogüári üdü
lő gondnoka. — Amikor ta
vasszal a vendégeket telefo

non egyeztettem az üdülési 
felelőssel, nem akartam hin
ni a fülemnek: kettő plusz
nyolc személy, ez egy család? 
Ez az első eset, hogy ilyen 
nagy család nyaral üdülőnk
ben. Az étteremben a szülők 
mellett ül a két kicsi. Ami
kor vége az ebédnek, egyszer
re állnak fel az asztaltól.

A  tíztagú Vanda család éle
tében nagy örömet jelent ez a 
nyaralás a bogiári új üdülő 
első 100 személyes épületében, 
amelyet július 6-án adtak át 
rendeltetésének.

gunkat az útra, de mindenki 
segített — mondja Vanda La
jos. — A  Déli pályaudvar 
szakszervezeti bizottsága azt is 
elintézte a mieink kérésére, 
hogy külön fülkében utazhas
sunk. Ilyenkor, a turnusváltás 
napján rengetegen utaznak. 
Nekünk azonban nem kellett 
aggódni a helyfoglalás miatt 
De jöjjön, tekintse meg a 
„lakosztályunkat” — invitál 
kedvesen.

A  kétszintes új üdülőépület 
földszintjén szállásolták ©1 
őket. összesen négy helyiség
ben. a  szobák hangulatosak, 
bennük kényelmes heverők, 
egy-egy fotelággyal. Kis asz
talka a pipere és egyéb sze
mélyi holminak. A  gyerekek 
és a szülők büszkén mutatják 
szobáikat. Egy szobában van 
a tizenöt éves Lajos, á nyol
cadikos Zoltán, és a hetedi
kes Róbert. Kati ás Annamá
ria foglalta el a másik szo
bát. A  hétéves Péter és a 
négyéves Tamás alszik a szü
lők melletti szobában, a pici 
Zsolt pedig a szülőkkel.

Az egyik szobában televí
zió is van. Egyébként ez min
den szobatutójdonosnak jár.

Délután Vandáné a vízpar
ton ülve kézimunkázott és né
ha rápillantott a kicsikre. Az 
édesapa pedig Tamással és 
Péterrel csónakba szállt. A  jú
liusi nap, magasan úszott a 
fejük felett, bearanyozva a 
magyar tengert.

Szalai Mária

—  Nehezen szántuk rá ma-

A  Vanda család az étteremben
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Közlekedéspolitika:

A koncepció egy évtizede
A mikor Széchenyi István a múlt század közepén 

felvázolta a magyar közlekedés fejlesztésének 
irányát — ezzel az első hazai közlekedéspoliti

kai koncepciót alapozta meg. Ennek megvalósulása
ként rajzolódott ki már a századforduló előtt az a csil
lagszerű vasúti és közúti hálózat, melynek középpont
jában Budapest állt, s mely mindmáig csaknem min
den vasúti fővonalnak és főközlekedési útnak kezdő 
vagy végpontja.

Ezt a közlekedésföldrajzi helyzetet tekintette ki
indulópontnak a tíz évvel ezelőtt, 1968-ban az Ország- 
gyűlés által elfogadott, a mai politikai, társadalmi és 
gazdasági viszonyok követelményével számoló közleke
déspolitikai koncepció. E koncepció alapelve a népgaz
daság közlekedési és szállítási szükségleteinek gazda
ságos, pontos és megbízható kielégítése, a személy- és 
áruszállítás növekvő feladatainak megoldása, a közle
kedés különböző ágazatainak egységes fejlesztése, op
timális munkamegosztás a vasúti és közúti fuvarozási 
ágazatok között, a gyengeforgalmú, gazdaságtalan vas
útvonalak felszámolása és a forgalom közútra való át
terelése, ahol erre a feltételeket megteremtik.

E nagyszabású elképzelés lényegét tekintve he
lyesnek bizonyult. A z élet azonban, mint min
den más területen, itt is bizonyos módosítást, 

* változtatást diktál. Gondoljuk el, hogy a közlekedés 
teljesítményei 10 év alatt csaknem megkétszereződtek. 
A  személyszállítás 90 százalékkal, az áruszállítás 78— 
80 százalékkal emelkedett 1968-hoz viszonyítva. Ez 
nagyjából azt jelenti, hogy hasonló teljesítmény-növe
kedéssel számolhatunk a következő 10 esztendőben is. 
Sajnos ugyanakkor a közlekedés fejlesztésére fordítha
tó anyagi eszközök nem növekednek ilyen dinamiku
san. Ezért kell bizonyos feszültséggel számolniuk a ter
vezőknek. Várható, hogy a közlekedésben is el kell v i 
selni olyan ellentmondásokat, melyek a fejlődő techni
ka és az azt kezelő ember ismeretei között fennállnak.

A z elmúlt 10 évben nagy lépéseket tettünk a fejlesz
tés érdekében. Elég, ha ezek közül csak az autópálya 
programot, a metrót és a tömegközlekedési eszközök 
fejlesztését, a vasút villamosítását és a dízelesítést em
lítjük meg.

Alapvető, strukturális változás elsősorban a közle
kedés munkamegosztásában történt. Felmerül a kérdés, 
célszerű-e a különböző vállalatok, termelőszövetkeze
tek, és más, a közlekedési tevékenységen kívül eső ál
lami és szövetkezeti termelőegységek saját szállítóka
pacitását gépjárművek beszerzésével létrehozni? Ha
talmas kapacitás ez, ha tekintetbe vesszük, hogy ez a 
gépjárműállomány az ország teljes közúti szállítókapa
citásának felét teszi ki és ezzel a  közúti szállítás 40 
százalékát teljesítik. A  VOLÁN, amely a tehergépko
csik másik 50 százalékának birtokosa, a közúti szállí
tások 60 százalékát teljesíti. A  vállalatok és szövetke
zetek szállítási igénye viszont a népgazdasági tervek
b e »-  kapcsolódik,, azok vpóráváltásápttk^: része. Ezért 
e kapacitások fenntartása' ■— gazdasági kiha.s*náiásuk 
esetén -— feltétlenül helye». Igaz, hogy a közúti fuva
rozás." költsége a vasúiénak közéi tízszerese, bizonyos 
rakományoknál mégis kifizetődő. Gyorsan romló áruk 
és átrakásra érzékeny áruk esetén feltétlenül az.

Tíz évvel ezelőtt azonban egyes szakemberek, 
elsősorban a tőkésországokban lebecsülték a 
vasutak szerepét és azt hirdették, »hogy a fuvaro

zási tevékenység főleg a közútra teréWdik. Azóta be
bizonyosodott, hogy ez nem helytálló elképzelés. A 
nagytávolságú és nagytömegű áruk szállításánál a vas
út továbbra is alapvető fuvarozási eszköz marad. Per
sze .ezt is gazdaságosabbá kell tenni a pályák és a ko
csipark korszerűsítésével, a vonóerő pedig ma már több 
mint 90 százalékban nagyteljesítményű dízel- és villa
mosmozdonyból áll.

A  közlekedéspolitikai koncepció a magyar közleke
désügy egységes fejlesztésének terve. Nem szabad el
felejteni, hogy a népgazdaság összes eszközállományá
nak egyötödét a közlekedés működteti, az összes be
ruházások 14—15 százaléka a közlekedés fejlesztését, 
szolgálja és éppen az elmúlt 10 évben technikai kor
szakváltásnak lehettünk tanúi.
, Vasúton és közúton — a városi közlekedést Is be

leértve — naponta 2 m illió tonna árut fuvaroznak, 5 
millió utas elszállításáról kell gondoskodni, a mtmká- - 
bajárók ingázó utazásával együtt naponta 8 és félmillió 
utazással kell számolni.

I lyen körülmények között hallatlanul megnőtt az 
egyes közlekedési ágazatok (például vasút—köz
út) egymásrautaltsága. A z árufuvarozás és sze

mélyszállítás nem egyszerűen a közlekedési nagyvál
lalatok feladata, hanem a népgazdaság újratermelési 
folyamatának egy igen fontos láncszeme.

A  közlekedés ugyanakkor tekintélyes nemzetközi 
feladatokat is ellát. Hazánk* részese az urópai szállítási 
munkamegosztásnak, és a tranzitszállításoknak fontos 
devizakitermelő szerepük is van. A  nemzetközi forga
lom az elmúlt 10 évben, az 1968. évinek két és félszere
sére nőtt és zömmel az ország 9 vasúti és 16 közúti, 
határátkelő helyén, állomásán bonyolódik le. Ezek fej
lesztése kiemelt állami feladat. A  záhonyi vasúti át
rakókörzet fejlesztésére nem kevesebbet mint évente 
1 milliárdot fordítanak.

A  tíz évvel ezelőtt felvázolt tervek fokozatosan 
megvalósulnak. A  gyengeforgalmú vasútvonalak közül 
1400 kilométer hosszúságú vonal megszűnt, a további 
600 kilométerre nézve a népgazdaság időközben vál
tozott igényeit és a távlati terveket figyelembe véve. 
hoznak döntést.

A közlekedés —  nagy erőfeszítésekkel ugyan — 
képes teljesíteni a feladatait, a vele szemben 
támasztott igények és a lehetőségek viszonyla

gos egyensúlyban vannak. Nem látszik célszerűnek 
olyan tartalékkapacitások létrehozása, melyek az esz
tendő nagyobb részében kihasználatlanok volnának. 
Csak a működő a mindennapi feladatok megoldásá
hoz nélkülözhetetlen kapacitások megteremtését tartja 
indokoltnak a kormányzat. A  közlekedésben is át kell 
térni az extenzív fejlődésről (eszköz- és létszámnöve
lés) az intenzív fejlődésre, a kapacitások jobb kihasz
nálására, a gazdaságosabb munkaszervezésre.

Bermann István

Hivatást választottak

Szakközépisko lások, 
üzemi gyakorlaton

A  vasúti munka sajátos jel
legéből adódóan a MÁV-nál 
nincsenek „forgalmi ipari ta
nulók” vagy 18 éven aluli 
alkalmazottak, mint a szolgál
tatás és az ipar más terüle
tein. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy itt nem találunk pá
lyaválasztás előtt álló ifjú em
bereket. Üde színfolt volt 
több állomáson is a jegyzetei
ket forgató, érettségi-, illetve 
vizsgatételeket kidolgozó fia
talok jelenléte, igyekvő érdek
lődése a forgalmi iroda, a 
személypénztárak dolgozói, a 
váltókezelők, térfelvigyázók, 
kocsirendezők munkája iránt. 
A  fiúk a tolatómozdonyra is 
felmentek, megnézni a gép 
műszereit, a dübörgő motor 
működését.

Más-más indíttatás
Rákoscpalota-Űjpesten öten 

töltötték gyakorlati idejüket, 
a Kvassay Jenő Üt-, Híd-, Vas- 
útépítési és Közlekedési Szak
középiskola forgalmi tagoza
tának tanulói közül: Puszta
Edit, Blasics Magdolna, Hor
váth Ilona. Asztalos Péter 
harmadik, Pállfy Róbert pe
dig második osztályos.

Arról kérdeztem őket, miért 
ezt az iskolát, miért a vasutas 
hivatást választották. Hogy 
tetszik az üzemi gyakorlat, s 
mik a terveik az érettségi 
után?

— Az úttörővasútnál szol
gáltam négy évig — válaszol
ta Horváth Ilona —• Felvált
va, sokféle munkakört ellát
tam. Voltam személy pénztáros, 
váltókezelő, forgalmista. Az F 
1-es jelzési utasítást úgy kel
lett ismernünk, mint az ábé
cét .. . Az úttörővasutasokkal 
többször külföldre is eljutot
tam: Két alkalommal Romá
niában, egyszer pedig Fran
ciaország fővárosában, Párizs
ban voltam tapasztalatcserén, 
jutalomképpen. Ismerkedtünk 
az emberekkel, vasútokkal. 
Természetesen, amit úttörő
ként megtanultam, az töredé
ke sem volt annak, amit a 
szakközépiskolába el kell sa-i 
játitanunk, de ahhoz elég volt, j 
hogy ott az egyszerűsített I 
szolgálatot ellássam, és a vas
utat megszeressem. Ezek után 
nem okozott gondot, hogy mi
iven pályát válasszak az álta
lános iskola elvégzése után.

Ilonka tavaly Rákosrendezőn 
volt gyakorlaton. Ügy érzi, 
hogy most,' Ráköspalota-Üj- 
p esten többet tanulhat, mi
vel ez kisebb állomás, s job
ban áttekinthető, hogy mit, 
miért kell csinálni, s a dolgo
zókkal is könnyebb az ismer
kedés." Az érettségi után for
galmi szolgálattevő szeretne 
lenni.

Blasics Magdolna hasonló
képpen vélekedik, majd a kö
vetkezőket mondja:

— Szüleim, ismerőseim kö
zül senki sem vasutas, sőt 
úttörővasutas sem voltam. 
Inkább a véletlen irányította 
érdeklődésemet erre a pályá
ra. A z általános iskola elvég
zése után híradástechnikai 
szakközépiskolába jelentkez
tem. Oda nem vettek fel, de 
átirányítottak a közlekedési 
szakközépiskolába. Itt azután 
a közlekedési földrajz, a sze
mélyszállítási és árufuvarozá
si díjszabás, az egyéb közleke
dési és forgalmi ismeretek 
megszerzése közben feltá
madt bennem a vágy a vas
utas hivatás iránt. Az érettsé
gi után szívesen vállalnék for
galmi szolgálattevő-gyakorno
ki szolgálatot, vagy a nem
zetközi jegypénztárban sem 
lenne rossz. Igaz, ahhoz 
az idegen nyelveket még job
ban kellene tanulnom. ..

Játékvasúttól 
az igazihoz

Puszta Edit —  Blasics Mag* 
dolnához hasonlóan — elő
ször ugyancsak a híradástech
nikai szakközépiskolába je
lentkezett, s átirányítással ke
rült közlekedési, szakra.

— Egy osztályba jártunk az 
általános iskolában is — szólt 
mosolyogva —. A szakközépis
kolában elsősorban a forgalmi 
tantárgyakat szerettem meg.

Jó, összetartó az osztályunk, 
közvetlen a légkör, így nem 
bántam meg, hogy idekerül
tem. Az állomási gyakorlatot 
is a barátnőmmel töltöm el. 
Az érettségi után forgalmi 
munkakörben szeretnék dol
gozni. Persze, messze van még 
az érettségi...

Asztalos Péter az édesapját 
követve választott pályát.

— Apám húsz éve forgalmi 
szolgálattevő Rákosrendező 
pályaudvaron, előtte pedig kö
rülbelül tíz esztendőt szolgált 
Budapest-Ferencvárosban — 
jelentette ki büszkén. — így 
tehát az éjszakázás, a vasár-  
és ünnepnapon végzett mun
ka s&m idegen számomra. A  
vasutasok mindennapi életét, 
godjait édesapám elbeszélései
ből ismerem, de a tananyag el
sajátításnál semmi előnyöm 
nem volt a többiekkel szem
ben. Meg kellett tanulnom a 
szakkifejezések pontos értel
mezését is.

Péter bevallotta, hogy gyer
mekkorában még autószerelő, 
vagy katonatiszt szeretett vol
na lenni, de végül is nem bán
ta meg, hogy a közlekedési 
szakközépiskolába jelentkezett, 
ahol felkészülhet apja példá
jának követésére.

Pállfy Róbertét az utazás 
varázsa mindig vonzotta.

—  Az ajándékba kapott el-

A  vasúti közlekedésben oly 
fontos távközlő- és biztosító- 
berendezéseket fenntartó és 
üzemeltető műszerészek és la
katosok munkájáról viszonylag 
ritkán esik szó. ök  áltálában 
akkor kerülnek reflektorfény
be — mondják —, ha valami 
hiba adódik. Most róluk szól a 
híradás, nem azért, mert hi
báztak, ellenkezőleg: jó l vég
zik munkájukat.

Szomba’helytől

Ágfalváig
A  többszörösen kitüntetett 

szombathelyi biztosítóberende
zési fenntartási főnökség „«Szé
chenyi”  szocialista brigádja 
mindössze hattagú. A  kollek
tíva a Szombathely—Sopron— 
Ágfalva közötti 64 kilométer 
hosszú vasútvonal biztosító- 
berendezéseinek üzemeltetését 
és karbantartását végzi. Szék
helyük Bük, a mind népsze
rűbb nyugat-magyarországi 
fürdőhely.

A  11 éve együtt levő brigád 
még a régi, hagyományos 
elektromechanikus, vágányutas 
berendezésekkel dolgozik, de a 
tudományos-technikai forra
dalom szele már hozzájuk is 
elért. A  most átépítés alatt álló 
vonalon hamarosan megjelen
nek az önműködő, a vonat ál
tal vezérelt fénysorompók. 
Sopron GYSEV állomáson — 
ami szintén hozzájuk tartozik 
—* Integra dominó rendszerű 
biztosítóberendezés segíti majd 
a forgalmat. Ezek a változá
sok új fejezetet nyitnak a bri
gád életében.

A  brigádtagok már készül
nek az új technika fogadására.

ső játékvasutamat is Őrzöm 
még — mondotta. —  Talán 
ennek köszönhetem, hogy 
mindenféleképpen valami 
közlekedési szakmát kívántam 
tanulni, s hogy végiilis felvet
tek a vasútforgalmi tagozat
r a . . .

Róbertnek sportkapcsola
tai is vannak a vasúttal: a
BVSC ifjúsági kerékpáros 
csapatának a tagja. Régebben 
az Újpesti Dózsában kereke
zett, de ott megszűnt a kerék
páros szakosztály. Ezek után 
természetesen a vasútasklubot 
választotta. Az érettségi után 
mozdonyvezető szeretne lenni.

Am i rajtunk múlik...
Az öt fiatallal folytatott 

beszélgetés — az elhivatottság 
érzékeltetésén kívül — azt is 
bizonyítja,' hogy jó  a közép
iskolák átirányítási rendszere. 
A  legdivatosabb, „lerohan- 
tabb” szakmák iránti nosztal
giát, a gyakran téves elképze
léseket helyesen befolyásolják, 
a szakiskolák pedig képesek, 
alkalmasak a választott hiva
tás elmélyültebb megismerte
tésére és megkedveltetésére.

A  többi azután már csak 
rajtunk fiatalokat fogadó 
szolgálati helyeken, azaz va
lamennyi vacutadon múlik ...

Pelsőczy István

Egyéni tanulással, tanfolyamon 
sajátítják el a tudnivalókat 
Nagy segítséget kapnak ehhez 
a főnökség vezető szakembe
reitől, akik előadásokat tarta
nak számukra.

A  brigád fő feladata a fenn
tartás, de emellett külön mun
kákat is el kell végezniük. Kü
lönösen most, hogy az évek óta 
tartó vonalrekonstrukció az ál. 
lomásukon folyik, és ez a szak- 
szolgálatra is nagy feladatokat 
hárít Váltókat, jelzőket he
lyeznek át, csatlakozó vezeté
keket szeréinek. Mindezt jó 
összhangban végzik a pálya
építőkkel, s a közreműködő 
vállalatokkal.

Tóth József művezetőnek 
nem könnyű a munkát koordi
nálni a celldömölki építési fő
nökséggel, a gépesített mozgó 
pályamesteri sikkasszál, a 
Győri Betonútépítő Vállalattal 
és a Soproni Vízmű Társulás
sal, különösen úgy, hogy a 
munkaidőt jó l kihasználják. 
Márpedig a szocialista brigád
nak ez az egyik fő erénye, tö
rekvése. Például, amikor az 
átépítéssel kapcsolatos biztosí
tóberendezési munkákat elvég
zik. egyúttal a fenntartási te
endőket is ellátják

Kihasználva 

a munkaidőt
A  dolgok természetesen ma

guktól nem mennek ilyen „ola
jozottan” . A  brigád jó össz
hangja, egészséges munkaszel
leme segíti át őket a nehézsé
geken. A  sok pluszmunkát pél
dául csak úgy tudják elvégez
ni, hogy gondos, megelőző

Kis állomás

—  nagy feladatok

Helvécia állomás áruforgal
ma évről évre emelkedik. A  
községben levő állami gazda
ság, a tsz-ek és más üzemek 
fejlődése hatással van a vas
út áruszállítására is.

—  A gazdaságok és az üze
mek egyre több munkát ad
nak nekünk — tájékoztatott 
Kovács András állomásfőnök. 
— A  két vonatfogadó és egy 
rakodóvágánnyal rendelkező 
állomásunk régen kinőtte már 
a forgalmat. Tavaly havonta 
400— 450 vasúti kocsit raktunk 
meg, az idén ennél többre lesz 
szükségünk. Nehézséget okoz, 
hogy rakodóvágányunkon egy
szerre csak 13— 14 kocsi fér el, 
az igény azonban jóval több 
lenne. így is többször előfor
dult, hogy 18—19 kocsit is 
megraktunk, sőt fogadtunk 
már üvegáruval és göngyöleg
gel megrakott irányvonatot is.

Legnagyobb szállítópartne
rük az állami gazdaság, amely 
főként palackozott és hordós 
bort szállít, főként exportra.! 
Évi fuvarozási igényük 1500 
vagon, ebből mintegy 400—500 
kocsit gyümölccsel raknak 
meg. Á gazdaság új palacko
zója az elmúlt év végén ké
szült el, ez az állomás munká
ját évi 800 kocsi feladásával és 
ezer kocsi fogadásával növel
te. Léadásként főleg műt rá
gva, építőanyag, bor. üvegáru 
és göngyöleg érkezik a gaz
daság címére. A  korlátozott 
rakodóhely miatt nagyobb tö
megű árut nem tudunk fogad
ni, így a közelmúltban a gaz
daság részére érkezett ezer 
vagon tőzeget is K^cskemét- 
Alsó állomáson rakták ki.

A  nehézségek ellenére vég
zett eredménves munka az ál
lomáson dolgozó vasutasok 
helytállásának köszönhető. Az 
állomáson hatan dolgoznak, 
kereskedelmi munkakört be
töltő dolgozóink n.in'vs, pedig 
igen sok a mérlegelés, 'a da
rabszámlálás és az egyéb ke
reskedelmi munka is. Evek 
óta szocialista brioádbam. dol
goznak. Munkájukért*az el. 
múlt húsz év alatt 16 alkalom
mal kaptak elismerést. Leg-j 
utóbb az Élenjáró szolgálati 
hely címet kapták meg.

(Gellert)

karbantartást végeznek, így a 
gondjaikra bízott berendezé
sek kifogástalan állapotban 
vannak. Tíz év jó munkája 
érik most be. Három éve biz
tosítóberendezési hiba miatt a 
szakaszon nem késett személy- 
vonat. Ez mindennél nagyobb 
dicséret, amit számos kollek
tív és egyéni kitüntetés is iga
zol. Ürrá tudnak lenni az időn
kénti alkatrészellátási nehéz
ségeken is, hisz a szakaszukon 
lévő biztosítóberendezéseket 
már nem gyártják, s fáradt, 
öreg, felújított berendezésekét 
kell üzemképes állapotban tar
taniuk.

Értik egymást
A brigád tagok kamatoztat

ják gazdag tapasztalataikat és 
vasútszeretetüket. Tóth József, 
a többszörösen kitüntetett mű
vezető 1942 óta vasutas. Har
minc éve ■ a szakszolgálatnál 
dolgozik. Jó szakemberek sora 
nőtt fel mellette. A  brigád 
vezetője. Horváth József is 
nagy tekintélynek örvend. 
Hallgatnak a szavára, „men
nek utána". Oktatja, neveli a 
fiatalokat, az utánpótlást.

Nemrégen két fiatal került a 
kollektívába, akik új színt, a 
ma emberének' jó-rossz stílu
sát, világát vittek be a meg
szokott, középkoriakból álló 
brigádba. Azóta jól fcüleszked- 
tek. s frissítő hatásuk érezhető 
a közösségi szellemben E2 a 
munkán kívüli idő egy részé
ben is együtt tartja a brigádot.’ 
Társadalmi munkákat végez
nek, segítik egymást tanuld 
nak, művelődnek.

Sz. T.

Rivaldafényben a megállóhely
Mostanában sokat beszélünk a takarékosságról. Minden 

okunk megvan rá, hiszen nagyon drága az energia. Ezt azon
ban nem mindenütt veszik figyelembe. Gyakran találkozunk 
pazarlással. Több esetben továbbítottam a P/450-es postavo
natot, ami éjjel 2—3 óra körül halad Gödöllő felé. Ebben az 
időszakban személyszállító vonat egyáltalán nem közlekedik. 
Gödöllő Állami Telepek megállóhelyen mégis közel 60 neon
cső olyan világítást áraszt, ami egy színház kivilágításának 
is becsületére válna.

Ügy„ gondolom, hogy csupán egy kis figyelmesség, egy 
kapcsoló szabályszerű kezelése elég volna ahhoz, hogy ha
vonta pár száz forint villanyszámlát megtakarítsunk a vas
útnak és a népgazdaságnak.

Sepsi Gyula 
mozdonyvezető

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZEK

Készülnek az új technika fogadására
Szakaszukon évek óta nem késett miattuk személyvonat
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A munkaerőhiány szorításában (2)

A Nyugatiban a létszámhoz igazítják a technológiát
S O K  A  V Á N D O R M A D Á R  -  IR O D A  T A K A R ÍT Á S  T Á R S A D A L M I M U N K Á B A N  

-  H A  N IN C S  T O L A T Á S V E Z E T Ő , „ B E U G R IK "  A  K O C S IM E S T E R
Nyugati pályaudvar, délután két óra. Ostromlott várhoz 

hasonlít az utascsarnok, a lebontott falak körül porfelhő leteg. 
A  vágányokhoz vezető utak, folyosók zsúfoltak. Az utasok 
többször is megkérdezik a kapust* hogy hányadik vágányról, 
mikor indul a vonat. A  nyári csúcsforgalomban itt kétszer ne- 
hezebb a vasutasok dolga. Kijácz József állomásfőnök irodája 
is a „hadiállapotokra” emlékeztet. A  mennyezet öles gerendák« 
kai van’ aládúcolva, a túloldalon megrepedtek a falak. Ebben 
a környezetben beszélgetünk a legszorongatóbb gondról, a 
munkaerőhiányról.

A  tervteljesítés ára
Nem hangzik panaszként, 

amit mond. Számokat, ténye
ket sorol, amibe régen bele
törődtek. Nem keseregnek a 
több munka miatt, inkább 
a létszámhiányhoz próbálják 
igazítani a technológiát. En
nek a felfogásnak a helyessé
gét erősíti meg az elmúlt hét 
hónap mérlege is. Terveiket a 
kiváló csomóponti szintet 
meghaladó eredménnyel telje
sítették. De milyen áron, mi
lyen körülmények között? 
Jegyzetfüzetemből idézem a 
főnök szavait;

„A  létszámhiány szinte alig 
változik. A perspektíva sem 
kedvező, ötven jegyvizsgálóra, 
tizenegy kocsirendezőre, nyolc 
pénztárosra, tizennyolc rako
dómunkásra, hetven kocsitisz- 
Utóra lenne szükség. A  frek
ventált szolgálati helyekről 
körülbelül 48 vasutas hiány
zik. Emiatt sok a túlóra, a 
pihenőnap pedig lassan isme
retlen fogalom lesz. A  kocsi- 
mesternek és több váltókeze
lőnek havonta szinte egy nap 
pihenőt sem tudunk biztosí
tani.**

Az állomásfőnök igazát sta
tisztikai adatokkal teszi meg- 
rázóbbá Sághi Istvánná mun
kaügyi vezető.

— Az első félévben 66 ezer 
201 túlórát és pihenőnapot f i
zettünk ki a dolgozóknak. Ez 
huszonkét százalékkal több, 
mint tavaly. A  létszám is 45- 
mal csökkent 1977. első félé
véhez viszonyítva. A  nagy 
igénybevétel miatt gyakori a 
betegség, szaporodott a táp
pénzes órák száma. A kocsi- 
rendezők, ' váltókezelőit általá
ban 240 órát dolgoznak ha
vonta. Az idősebbek egyre 
gyakrabban dőlnek ' ki a sor
ból. Egészségi állapotukat 
rendszeresen eUen őriztetjük, az 
orvosokkal. Az elmúlt hónap
ban például három kocsiren
dező bizonyult csoportos 
munkakörre alkalmatlannak. 
A frekventált munkaterülete
ken a betegállományban levők 
száma eléri a 12 százalékot is. 
Emiatt az utazóknál a vesz
teségidő havonta húsz száza
lék. Ebben az évben hátvanan 
mennek nyugdíjba. A  helyzet 
tehát jövőre még rosszabb 
lesz.

Egyre kevesebben vállalják
— Milyen az utánpótlás? 

Kik jönnek dolgozni a Nyuga
tiba?

Az állomásfőnök összerán
colja a homlokát és nagyot 
szippant a cigarettájából.

— Mit mondjak? Ezer dol
gozóból 192 a harminc éven 
aluli. Nyolcvan százalékuk 
gyakran igazolatlanul hiány
zik, mert szombat-vasárnap 
nem szívesen jönnek be a 
munkahelyre. Aki az „igát'* 
húzza, az a javakorabeli vas
utas. Az új felvételesek nagy
része rövid ideig marad ná
lunk. Könnyebb munkahelyet 
keresnek. A  jelentkezők 85 
százaléka „vándormadár” 
vagy büntetett előéletű. A  
nyugdíjások pedig1 a kedvez
mények ellenére sem vállalják 
a továbbszolgálatot. Egy vál
tókezelő örül, hogy nem csi
nált balesetet, és ’’tiszta’* lap
pal mehet nyugdíjba.. Elhasz
nálódik itt a szervezet. To
vább szolgálni ilyen beosz
tásban. ..

A  Nyugatiból most 110 vo
nat indul és ugyanannyi ér
kezik huszonnégy óra alatt? A  
pályaudvar teljes terheléssel 
üzemel, a technikai berende
zések elavultak. Talán 1985-re 
elkészül az integra-dominó 
berendezés. Az enyhítené a 
Váltókezelő hiányt. Az építke
zés miatt megszűntek a csar
noki vágányok. A  meglevők 
is rövidek. Kettőn 11 kocsis,

Rénd kívüli
— Milyen munkaszervezés! 

intézkedésekkel próbálják 
enyhíteni a létszámhiány 
Okozta gondokat? kérde
zem ismét Kijácz Józsefet.

— Már nincs sok lehetősé
günk erre. M i is kimerítettük 
a tartalékokat. Egy dolgozó 
több munkakört is ellát. A 
raktári munkások például éj
szaka a vágányok közötti te
rületet takarítják. A  kapusok 
száma is a felére csökkent. 
Két évvel ezelőtt még önálló 
munkakör volt a Vonattábló- 
zás. Ma már ezt a feladatot a 
gépkísérők végzik. Pedig a 
munka több, mert a nemdo
hányzó kocsikat is jelölni kell. 
Irodáinkat az ott dolgozó nők 
takarítják, társadalmi munka-

hármon pedig csak nyolc ko
csis szerelvény fér el. Az uta
zószemélyzet panaszkodik a 
rossz forda miatt. Rövid tá
volságokra járnak és nem 
gazdaságos a munkaidő-ki
használás. Három óra alatt 
120 kilométert utaknak. Ez 
kedvezőtlen hatással van a 
bérezésre.

A  rakodógép-karbantartók 
jövedelme itt kevesebb, mint 
egy vállalatnál. Dolgoznak a 
Nyugatiban olyan szakembe
rek „ is, akikből az egész ország
ban kevés van. Például vésnök, 
zárlakatos (közismertebb ne
vén mackós), mérleg- és da
ruszerelő. Ha elmegy a mac
kós vagy- a vésnök, .szinte alig 
lehet pótolni Pedig a vasút
nak nagy szüksége van rájiík. 
A  vésnök bélyegzőket készít, 
a mackós páncélszekrények 
zárait szereli. Órabérük V0—20 
forint Egyéb pótlékot, 4 pré
miumot nem kapnak. Az 
egyetlen. vésnök tavaly fel
mondott a Nyugatiban. A 
vasút külső vállalattal végez
tette a munkát. Csillagászati 
árat fizetett érte. Szerencsére 
az idén sikerült betölteni ezt 
az állást. Egyelőre nincs te
hát .baj. A  mérleg- és daru- 
szerelők lakókocsikkal járják 
az országot. Rosszak a szociá
lis körülményeik, sokat van
nak távol a családtól. Egyre 
kevesebben vállalják ezt a 
munkát is.

helytállás
bán. Egy hivatali dolgozónak 
ma már nemcsak a toll és a 
ceruza a munkaeszköze, ha
nem a porszívó is... Talán 
megvalósítható lenne az is, 
hogy a kocsirendezők éjszaka 
segítenék a személykocsik 
vízzel való feltöltését. A  ko
csik belső takarítása is gondot 
okoz. Arra sincs ember, hogy 
tisztességesen kisöpörjenek. A 
portörlésről már nem is be
szélek. Az igazság az, hogy 
kívülről tiszták, belülről pedig 
koszosak a szerelvények. Dol
gozóink rendkívüli helytállá
sának köszönhető, hogy megy 
a vasút. Már ott tartunk, 
hogy az utazó szocialista bri
gádok társadalmi - -munkában 
is vonatot továbbítanak. A

nagy igénybevétel ellenére az 
elmúlt hét hónapban mégis 
csökkent a személyi- és tár
gyi balesetek száma, vonatké
sés pedig az állomás hibájából 
alig fordult elő.

A Nyugatiban nem sajnál
ják a fáradtságot egy-egy ú j
felvételes dolgozó megnyerésé
re. Ha az orvosi vizsgán meg
állapították, hogy nem alkal
mas annak a munkakörnek az 
ellátására, amelyre jelentke
zett, akkor rábeszélik, hogy 
próbáljon szerencsét egy má
sik beosztásban. Sajnos ennek 
ellenére sok a kilépő. A  fia
talok vándorolnak. Pedig a 
szolgálati vezetők türelmesek, 
elnéznek néhány fegyelmezel-

„A vasút az
Közben megérkeztünk a „te

lefonos’* őrhelyre. A  kis tég
laépületben Sill József ko- 
csiniesiter fogad. Huszonnégy 
éve vasutas. Azóta itt szolgál 
a Nyugatiban. Az újfelvétele
sekről rossz a véleménye. A 
magakorabeli vasutasokban 
bízik.

— Az utóbbi években sza
porodott a munka, de azért 
jól érzem itt magam — mond
ja. — Kevesen vagyunk. A 
tartalék általában három he
lyett két dolgozóval tolat. Ha 
nincs tolatásvezető, akkor én 
is besegítek. Nem szoktam 
szabadnapot kérni, még bí
rom a munkát. Valamikor'a 
feleségem is vasutas volt, 
megérti a sorsomat. Én már 
nem mennék másak munka
helyre, . mihez kezdenék ott ? 
A  vasút az én világom...

Megyünk tovább a vágá
nyok egymást keresztező, 
fénylő párhuzamosai között. 
Kerülgetjük a váltókat, néze-

„Az apám is
■f V  (ff. ->• • |

- Kqpáes István VezétŐ" váltó-f 
kezelőnek a „esengős” őrhely 
a birodalma. Berendezése: egy 
asztal, két szék és a kulcsos 
váltó kezelő-pultja. Hellyel 
kínál,, de ő percenként kisza
lad a helyiségből váltót állíta
ni, jelzést adni. Kísérőm, 
Becze Tibor fiatal vasúti tiszt. 
Látja, hogy ilyen munkatem
pó mellett estig sem tudnánk 
szót váltani. Elkéri tőle a vö
rös zászlót és néhány percre 
átvállalja a szolgálatot. Amíg 
beszélgetünk ő vágányutat ál
lít, telefonál, kezeli a kulcso
kat. Kovács István leül mel
lém az asztalhoz, de látom, 
hogy lopva kifelé tekinget a 
sínekre. Olyan nyugtalanul ül, 
mintha bármelyik pillanatban 
ránk dőlhetne az épület.

— Harmincnyolc éve dol
gozom ezen az őrhelyen — 
mondja jelentőségteljesen. . 
tíét vágány tartozik a fel
ügyeletem alá. Ismerem min
den négyzetcentiméterét en
nek a területnek. : Tizenhat 
váltózárat kezelek. Áz apám Is 
ezen az őrhelyen szolgáit ti
zenöt évig. Negyvenegy évet 
töltött a vasútnál. Nekem há
rom év van még a nyugdí
jig. Ha megérem, akkor negy
venkét éves vasúti szolgálat 
lesz mögöttem.

lenséget, nem büntetnek azon
nal.

— Az italozást azonban kö
nyörtelenül üldözzük — ma
gyarázza Becze Tibor sze
mélyszállítási vezető, miköz
ben az őrhelyek felé kísér. — 
Ha a szonda kimutatja, hogy 
valaki szeszesitalt fogyasztott, \ 
azonnal hazáküldjük. A  fiata
lok névelése a szívügyünk. Az | 
egyik toronyban dolgozik egy 
huszonhatéves fiatalember. 
Kezdetben sok baj volt vele, 
nehezen szokta meg a vasút, 
fegyelmét. Türelme-ek vol
tunk, nem küldtük el azon
nal. Most az egyik legjobb 
munkaerő. M ^  '^a-z' ották 
szakszervezeti bizalminak is.

én világom"
lődünk. A  sínek közé’ ében for
ró a levegő. A  „esengős” őr
hely köz síében találkozunk 
Födi István tolatásvezetővel. 
A  kettes túrban dolgozik. 
Harmincegy éve vasutas.

— Ez az első munkahelyem 
— mondja. —  Gödöllőn la
kom, hét gyermekem van. 
Négy lányom már férjhez 
ment. Régebben munkaidő 
Után egy sírkövesnél dolgoz
tam, mert kellett a pénz. 
Most már csak a - házkörüli 
munkával töltöm a szabad
időt. Havonta ötezerötszáz fo
rintot keresek, a feleségem 
bedolgozó. Elégedett vagyok. 
Itt sokat kell ugyan dolgozni, 
télen csúsznak az utak, nyá
ron meleg van, de megszokja 
az ember. Sokat futunk egy- 
egy szolgálatban, este már 
fájnak a lábaim, ö t év múlva 
megyek nyugdíjba. Mihez kez
denék a vasút nélkül? Olyan 
ez a munkahely, mintha ott
hon lennék.

itt szolgált"
m '< —  M i Mronzotta a  vasúthoz?

■ i_ , Talán, az apám példája. 
Pedig ő nem ragaszkodott ah
hoz, hogy vasutas legyek. Vas- 
és vegyeskereskedő szakmát 
tanultam, 160 pengő volt a fi
zetésem, mégsem éreztem jól 
magam. Vágyódtam az egyen
ruha után. 1940-ben vettek fel 
vasutasnak.

—  Sok itt a munka, bírja 
még?

—  Nappal nagy a forgalom 
és kevesen vagyunk. Hat év
vel ezelőtt ezen a helyen két 
ember dolgozott, most egye
dül vagyok. Az egészségre 
nem panaszkodhatott!, de azért 
este már .jólesik a pihenés. 
Az Ady Endre brigádnak va
gy ok a tagja. Szeretnék még 
három évig itt maradni. En 
már vidéki kisállomáson nem 
bírnám ki. Hiányozna ez a 
munkarttmus, meg persze áz 
ismerősök, „a kollégák...

Neki elhiszem, hogy táton
gó űr maradna a leikében, ha 
holnap el kellene hagyni a 
vasutat. Amit ő és hozzá ha
sonló társai tesznek a M ÁV- 
ért, azt nem lehet pénzzel, 
anyagi mértékkel mérni. Ha 
egyszer elmennek, nehéz lesz 
pótolni a hiányukat. Egykori 
munkatársaikat már most 
visszasírjuk!

Kaszala Sándor

Tísztltépz®  e l&tt
Sárándról rendelték Rákos- 

rendezőre a tiszti tanfolyam
ra készülő Mészár Jenőt, en
nélfogva három hónapig dol
gozott nálunk, az Űj Élet szo
cialista brigádban kocsirende
zőként. Talán mondanom sem 
kell, hogy az ifjú vasutas 
munkájával, szorgalmával igen 
meg voltunk elégedve, holott 
nem könnyű egy kis, középál
lomásról elkerülve beillesz
kedni egy nagy pályaudvar 
kollektívájába. Ezzel szemben 
a fiatal vasutas a következő
ket mondta;

—  Rákosrendezön mindenki 
segített, ezért egy pillanatra 
sem csalódtam a kirendeltség
hez fűzőit elképzeléseimben. 
Otthon forgalmi szolgálattevő 
munkakört láttam el, viszont 
Rákosrendezőn a szó szoros 
értelmében fizikai munkás let
tem. Nehézséget ez mégsem 
jelentett, mivel a munkát tel

jes egyetértésben végzik a 
rendezői vasutasok. Az állo
más régi dolgozói- sem válo
gatnak a feladatokban, legyen 
bármi a beosztásúk. A  magas 
teljesítményeknek ez az. egyik 
titka. Szállásunkat és az ét
kezési lehetőséget is körülte- 
kintőes biztosítják Rákosren
dezőn a kirendelteknek. Sza
bad időmben sokat olvashat
tam, és kényelmesen pihen
hettem. ..

Megkérdeztük a fiatal vas
utastól azt' is, hogy a tiszti 
tanfolyam elvégzése után nem 
voína-e kedve végleg állo
másunkra jönni, mire azt vá
laszolta, szívesen dolgozna ná
lunk továbbra, de otthon, il
letve a debreceni vasútigazga-, 
tóságnál ugyancsak számíta
nak rá, s nem szeretne hűtlen 
lenni.

Váradi Lajos
brigádvezető

V asú tv illam o s íiá s  
Kiskőrös té rségében

Néhány hét óta megváltozott Kiskőrös •állomás arculata. 
Hatalmas acéloszlopok néznek le. a várakozó és áthaladó vo
natokra. A  M ÁV villamos felsővezeték építői elérték Petőfi 
szülővárosát, most végzik az oszlopokon az utolsó járulékos 
munkálatokat, ezt követően jön majd a szerelő csoport és 
megkezdődik a felsővezetékek kifeszítése.

A  felsővezetéképítők Kunszeiitmiklós—Tass állomáson 
levő lakókocsikból és faházból álló „mini-falujában”  Fácska 
János építésvezető és Mikus János szb-titkár volt a kalauzunk. 
A  kicsi, de kényelmes lakószobákban mindenütt van rádió 
és hűtőszekrény. Külön-külön vagonban zuhanyoznak és ét
keznek. Egyszóval a szociális ellátást illetően kicsiben min
den ugyanúgy megvan a telepen, mintha üzemben dolgozná
nak.

Ottjárturikkor az építők nagy része Kiskőrösön tartóz
kodott. Az aznapi munka befejezéséhez közeledett. A  11 ko
csiból álló betonozó vonatot éppen anyaggal töltötték fel. A  
munkát Konyári Sándor, a Petőfi ezüst koszorús szocialista 
brigád vezetője irányította. Másnap már elhagyva Kisköröst, 
Kiskunhalas felé haladva folytatták az oszlopállítást.

A  felső vezetékesek gondosan berendezett telephelye Kun- 
szentmiklós-Tass állomáson

Papp Antal és Szunai János Kiskőrös állomáson a vezeték- 
tartó oszlop biztonsági földelését készíti elő

Konyári Sándor Petőfi brigádja anyagot készít elő a más
napi munkához

A  „betanvonat”  anyagokkal megrakva várja az engedélyt az
indulásra

Szöveg: Séra Sándor 

Fotó: övári Árpád
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Ötletpályázati hónap Szombathelyen
A z  eredm ény felülmúlta a vezetők várakozását

A  M ÁV Vezérigazgatóságá
nak egy korábbi rendelete 
alapján júniusban ötlethóna
pot tartottak a szombathelyi 
vontatási főnökségen és az ál
lomásfőnökségen.

A  vontatás és az állomás 
gazdasági vezetőinek, vala
mint a tömegszervezetek fel
hívása nyomán a főnökségek 
dolgozói közül igen sokan él
tek a lehetőséggel. A  vontatá
si dolgozók 222, az állomási 
dolgozók 56 ötletét juttatták 
el a bíráló bizottsághoz. Az 
eredmény minden várakozást 
felülmúlt.

Mind a két főnökségen egy 
hónap alatt csaknem annyi 
ötletet, illetve újítási javasla
tot adtak be a dolgozók, mint 
az elm últ félévben. A  vonta
tási főnökség dolgozói több 
mint kétszáz ötlettel járultak 
hozzá az újítómozgalom fel
lendítéséhez.

A  részvevők mintegy 65 
százaléka szocialista brigád- 
tag, a legtöbb ötlet a „Petőfi 
Sándor” újítóbrigád nevéhez 
fűződik: áz öttagú kollektíva 
összesen 94 ötletet dolgozott 
ki és ebből 17-e t díjaztak, 
mintegy 2000 F t értékben. 
Egyénileg legeredményesebb 
volt Purgai László lakatos, 18 
ötletével.

A  szolgálati helyek dolgozói
nak széles rétegét foglalkoz
tatták a célul megjelölt fel
adatok problémáinak feltárá
séra és megoldására vonatko
zó igények. Az ötletek nagy 
részét fizikai dolgozók adtákl 
be, akik a munka termeléke
nyebbé tételére, a baleseti ve- 
.szélyforrások csökkentésére, a 
technológia fejlesztésére, a 
gépesítésre, a nehéz fizikai 
munka könnyítésére tettek ja
vaslatokat.

Hozzájárult a hőnap sikeré
hez az is, hogy az elfogadott 
ötletek díjazása időben meg
történi. A  beadott ötletpályá
zatokból eszesen 103 újítás ke
rült felszínre, köztük olyanok, 
amelyek az ötletpályázati hó
nap nélkül talán évekig sem 
lettek volna benyújtva.

A  beküldött ötletekből a bí
ráló bizottság a vontatási fő 
nökségen 113-at, az állomásfő
nökségen 17-et fogadott el. 
Közülük a vontatásnál 91, az 
állomáson 12 Ötlet újításnak 
minősült.

A hasznosításra elfogadott 
ötleteket 100— 300 Ft-ig díjaz
ták. Az olyan ötleteket, ame
lyeket újításként is hasznosí
tani lehet, az ötletdíjon felül 
a javaslattevőt az újítási díj 
is megilleti.

Az ötletek díjazására fordí
tott összeg elérte a huszonkét- 
ezer forintot.

A  v szombathelyi tapasztala
tok is bizonyítják, hogy az öt
letnapok rendszeres megtartá
sát igénylik a dolgozók, sok 
helyen a vezetők is, annak el
lenére, hogy a beadott pályá
zatok, javaslatok nagy száma 
az értékelő bizottságnak is 
nagy gondot, illetve többlet 
feladatot jelentett.

Kezdetben a szakvélemé
nyezők ugyanis csak a több
letmunkát látták, ezért nem 
túlzottan lelkesedtek, de a

zsürielnök személye (vezető
mérnök és állomásfőnök) „ser
kentette” őket a többletmunka 
elvégzésére.

Az ötleteket értékelő bizott
ságba való felkérés azonban 
szakmai rangot is jelent, s 
nem kis mértékben befolyá
solta a kedvező hozzáállást. 
A gazdasági vezetők nemcsak 
felkarolták, hanem közvetle

nül is segítették ötletnapi te
vékenységüket.

Az ötlethónap csak egy a 
sok közül, mellyel az újítók és 
a feltalálók táborát szélesíte
ni lehet A  lehetőséggel azon
ban kevesen élnek, mert nem 
ismerték még fel kellőképpen 
az ötletnapok, illetve az újí
tómozgalom jelentőségét.

Dr. Gyón! Béla

Űj szociális létesítmény 
Tatabánya-Felső állomáson

Tatabánya-Felsőn a közel
múltban átadták rendelteté
sének az állomás új szociális 
épületét, amelyet 12 millió fo
rintért építettek. A  létesít
ményben kétszáz vasutas ré
szére rendeztek be fekete-fe
hér öltözőt. Van az épületben 
mosdó, zuhanyozó, betegszoba, 
oktatóterem, társalgó és 14 
szobában 48 személy részére 
kényelmes pihenőhely.

Mint Kerékgyártó László, az 
állomás üzemmérnöke el

m ondta: a tatabánya-felsői
vasutasok örülnek az ú j léte
sítménynek. A  November 7., 
a Május 1., a Béke forgalmi 
szocialista brigádok például az 
átadás óta parkosítják az épü
let környékét, létesítenek egy 
kis méretű labdarúgó pályát. 
Tekintettel a munkaerőhiány
ra a Hámán Kató kereskedel
mi női szocialista brigád pe
dig társadalmi munkában ta
karítja a szobákat...

.............  M

Az állomás új szociális épülete (Tenta György felvétele)

Kölcsönös tisztelet
A  közejjnúltban Székesfehérvárról utaztam Várpalo

tára az I$j46. sz. vonattal. Az indulás után egy fiatal jegy- 
vizsgálóno lépett a kocsiba és kérte a menetjegyeket. Az 
utasok mind „köszönöm” szóval kapták vissza jegyüket, 
ezután én következtem. Az arcképes igazolványommal 
együtt felmutattam a 30 évi szolgálat után járó szabad
jegyemet, mire az ifjú kartársnő nemcsak köszönömöt 
mondott, hanem katonásan tisztelgett is.

A  figyelmességnek, a megbecsülésnek ez a külső meg
nyilvánulása nagyon meglepett, ezért Várpalotára ' ér
kezve odamentem a jegyvizsgálónőhöz, és megkérdez
tem bemutatkozás után, hogy miért tisztelgett nekem. 
Erre azt válaszolta: „Akinek ilyen összvonalas szabad
jegye van, az mind idős vasutas. Engem is ilyen idős 
vasutasok tanítottak meg, tehát megérdemlik valameny- 
nyien, hogy mi, fiatalok tisztelegjünk előttük. Azok előtt, 
akik a mainál sokkal kedvezőtlenebb körülmények kö
zött is helytálltak, majd átadták tapasztalatukat a fia
taloknak.”

Azt hiszem, ez a kolléganő „kézenfekvő magyarázata” 
ellenére is megérdemli, hogy ideírjuk a nevét: Hegedűs 
Józsefné, honállamása Veszprém.

Varga József 
Várpalota

Nyugállományba vonuló vasutasok kitüntetése
A  Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa — nyugállományba vonu
lásuk alkalmából — több évtizeden 
át végzett kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként a

Munka Érdemrend 
arany fokozata

kitüntetésben részesítette: Túrba
Sándomé szakosztályvezető-helyet
test, KPM Vasúti Főosztály.

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata

kitüntetésben részesítette: Bajor 
Rezsőt, az államtitkár titkárát, 
KPM ; Gubinyi Sándor ügyintézőt, 
Bp. Vasútig; Steinecker Kálmán 
állom ás vezetőt, Aszófő áll.; K. 
Szabó János művezetőt, Szolnok, 
Jármüjav. Ü .; dr. Szednicsek Já
nos osztályvezető helyettest, KPM  
Vasúti Főosztály.

A
Munka Érdemrend 

bronz fokozata
kitüntetésben részesítette: Balogh 
Lajos főnökség vezetőt, Szekszárd 
Pft. Főn.; Bazsik László műveze
tőt, Bp. Keleti áll.; dr. Esztergá
lyos József oszt. vez. helyettest, 
BVKH; Gömöri Béla müsz. tud., 
gazd. ügyintézőt, VATUK I; Juhász 
Dezső szóig, főnököt, Bp. Keleti 
Műsz. Kocsiszolg. Főn.; Lángi Jó
zsefné munkást, Bp. M ÁV Vili. 
Felsővez. Ép. Főn.; Lengyel József 
művezetőt. Győr Vont. Főn.; Pi- 
tzer György belső ellenőrt. Pápa 
Pft. Főn.; Szabó József vonatveze
tőt, Debrecen áll.; Tóth Lajos vo
nalkezelőt, Vác Pft. Főn.; Tóth 
László forgácsoló csop. vezetőt, Bp. 
M ÁV Gépjavító U .: Zsibai Károly 
váltókezelőt, Szob áll.

A  közlekedés- és postaügyi mi
niszter

Kiváló Munkáért
kitüntetésben részesítette: Börzsei 
Gyula állomásfőnököt, Mosonma
gyaróvár áll.; Farkas József vonat
vezetőt, Miskolc-Tiszai áll.; Havasi 
György csop. vezetőt, M ÁVTI; Kiss 
János Ügyintézőt, Debrecen Vasút
ig.; Kogler József rakt. munkást, 
M ÁV Hidép. Főn. Rákosrendező; 
Perlaki Lajos csap. vez. előmun- 
kást, Szekszárd Pft. Főn.; Szabó 
Sándor TMK-lakatost, Bp. Hámán 
Kató Vont. Főn.; Szita István 
ihűsz.'-gazdi tanácsadót, KPM Vas-' 
útl ' Főöszt.; Tóth Jenő TMJC-főmü^

vezetőt, Székesfehérvár Jj. U .; 
Várszegi János csop. vezetőt. Sze
ged Vasútig.

Miniszteri Dicséret
kitüntetést kaptak: Bódls Imre.
mű vez., M ÁV Jobbparti BBFF; 
Cifra Zoltán vízvez. szerelő csop. 
vezetőt. Bp. M ÁV Épületfenntart. 
Főn.; Gyetvai Gyula rakt. vezetőt, 
Bp. M ÁV Hidép.' Főn. Rákosren
dező; Hőbe Endréné fertőtlenítőt. 
Pécs M ÁV  Tér. Egészségügyi 
Közp.; Imreh Ferenc ügyintézőt, 
Debrecen Vasútig.: Kiss Hedvig 
ügyintézőt. KPM  Vasúti Főoszt.; 
Kubi Lajos normatechnológust. 
Miskolci Járműjavító U .; Ludányi 
László szekrénylakatost, Landler 
Jenő Járműjavító U .; Németh Sán
dor oszt. vez. helyettest. Szom
bathely Vasútig.; Porcsalmi Ist
ván mozd. vezetőt, Békéscsaba 
Vont. Főn.; Terestyényi József 
áll. főnököt. Zalakomár áll;

A  M ÁV vezérigazgatója

Vezérigazgatói Dicséret
kitüntetésben részesítette: Apats
Gyula asztalos brlg. vezetőt. Duna
keszi Jj. Ü .; Abri Ferenc váltóőrt, 
Bp. Ferencváros áll;; dr. Árva Jó
zsef csop. vezetőt. Szeged Vasútig.; 
Blen Lajosné esztergályost. Land
ler Jenő Jj. U .; Bielohráczki 
György ács munkavez., Bp. M ÁV  
Hidfenntartó Főn.; Burián János 
ügyint. csop. vez., M ÁV Nyugdíj 
Hiv.: Demeter János vágánygondo
zót, Szolnok Pft. Főn.; Dolányi

László maróst, Északi Jj. U .;. 
Egyed Sándor segédvezénylöt. Hat
van áll.; Farkas József mozd. ve
zetőt, Dombóvár Vont. Főn.; Far- 
kasdy Dénes gőzmozd. vez.. Pápa 
áll.; Fényi István sorompóőrt, Deb
recen Pft. Főn.; Floderer Gusztáv 
ügyint., Bp. TBEF; Horpácsl An- 
talné jegyvizsg.. Szentes áll.; Ka
tona Bálint tolatásvez., Dorog áll.; 
Macsali Károly oktatótisztet. Ceg
léd áll.; Mag László diesel-mozd; 
vez., Miskolc Vont. Főn.; Mandl 
Károlyné utókalkulátort, Landler 
Jenő Jj. U .; Mester János hűtőko
csi-lakatost. Landler Jenő Jj. Ü .; 
Mikola György ügyint. csop. vez., 
Miskolc Vasútig.; MocsonoM Lász
ló raktámokot, Dunai-Finomító 
áll.; Molnár Gergely váltókez., ű j-  
fehértó áll., Négy esi Lajosné üze- 
rtii ápolót. Gyöngyös M ÁV Kitérő- 
gyártó Ü . ; Petrovics Jánosné után- 
fiz. pénztárost, Püspökladány 
áll.; Prokop György vez. álíomás- 
kez., Sárospatak-Sátóráijaújhely 
Üzemfőn. Kossuth tér; Spolmio 
Mihály lakatost, M ÁV BBFF; Ste- 
fanik György esztergályost, Bp. 
Építési Géptelep Főn.; Szaiai Ró
zsa átmenesztőt, Pécsbánya-rende*- 
ző áll.; Sztremi Sándor vonatvez.,. 
Balassagyarmat áll.; Szőke Bálint 
váltókez., Godisa áll.; Török 
György vágány gondozót. Debre
cen Pft. Főn.; Varga Béla műsze
részt. Északi Jj. U .; Varga József 
vonatvez., Szeged áll.; Velencei 
József mozd. vez., Dorog Vont. 
Főn.; Visnyei József áll. fönöfcöt; 
Tápiöszele áll.; Vörös Béla díszí
tőfestőt. Bp. Keleti Műsz. Kocsi- 
szóig. Főn.; Weibli Ferenc kőmű
ves csop. vez., Debrecen Ép. Főn.; 
Zsombok Zsigmond raktámokot, 
Bp. Nyugati áll.

D E B R E C E N :

VIT-juliális
A  KISZ Hajdú-Bihar me

gyei, Debrecen városi, az Al
földi Nyomda és a Kossuth 
laktanya KISZ-bizottságai 
szervezésében július 30-án 
VIT-juliálist rendeztek a Ve
ken tónál. A  MÁV üzemi 
KISZ-bizottság is csatlakozott 
a rendezvénysorozathoz és 
mintegy 100 fiatal családtag
jaival együtt részt vett az 
egésznapqs rendezvényen.

A találkozót Lukács Mária, 
a KISZ Hajdú-Bihar megyei 
bizottságának titkára nyitot
ta meg, majd megkezdődtek 
a kulturális és sportrendezvé
nyek. Irodalmi színpadok, 
ének- és zenei együttesek lép
tek fel. A  kispályás labdarú
góbajnokságban a debreceni 
vasutas fiatalok a legjobb 
nyolc között végeztek. Volt 
csónakverseny, légpuska lövé
szet, fejelőbal nokság.

Ifj. Kovács Béla

Vizit a baleseti sebészeten
A  M ÁV Kórház baleseti se

bészeti osztálya nyáron min
dig zsúfolt. A  kánikulában az 
emberek mintha könnyelműb
bek, figyelmetlenebbek lenné
nek. A  korszerűen berendezett 
vizsgálóban dr. Farkas Im re 
adjunktus éppen egy gerinc- 
sérültet kezel.

—  Az elmúlt hetekben gya
koriak voltak a töréssel járó 
balesetek — mondja. — A 
cseresznye- és meggyszüret 
után sokan kerültek a kórházi 
ágyra törött kézzel vagy láb
bal.

— Milyen balesetek a leg
gyakoribbak most a vasúton?

—  Elsőként a saruzás. vagy 
a kocsirendezés közben történt 
sérüléseket, zúzódásokat em
lítem. A  villamosított vona
lakkal együtt sajnos nőtt az 
áramütéses balesetek száma 
is. Nemrég távozott osztá
lyunkról egy huszonöt éves

villanyszerelő, aki a nagyfe
szültségtől olyan súlyos áram
ütést szenvedett, hogy mind
két kezét és egyik lábát am
putálni kellett.

—  Előfordul persze nem ti
pikus baleset is — kapcsoló
dik a beszélgetésbe dr. Ken- 
deressy István adjunktus. —  
Néhány héttel ezelőtt operál
tunk egy húszéves fiatalem
bert, aki otthon kisméretű 
ágyút barkácsolt magának. A  
veszélyes szerkezet sebbenzin
nél és gyufafejjel működött. 
A lövedék egy csavar volt, 
ami az alkarjába fúródott.

Elérkezett a vizit ideje. Az 
orvosokkal együtt én is végig 
járom a kórtermeket.

— Nemrég volt fizetésnap 
— jegyzi meg az egyik dok
tor. — Azokat a férfibetege
ket, akiket most lát majd. az 
alkohol juttatott a kórházi 
ágyra.

B. Zsigmonddal a folyosón 
találkozom. Harmincöt éves le
het. Az arcán jókora horzso
lás, a lábán járógipsz.

—  Hogyan történt a bal
eset?

—  A csúszós út volt az oka 
mindennek — bizonygatja. —  
Este, amikor kiléptem a lakó
kocsiból, megcsúszott a lábam. 
Ennyi volt az egész ...

Látom az arcán, hogy maga 
sem hiszi, amit mond. Amikor 
szóba hozom az alkoholt, fel
háborodottan tiltakozik:

—  Egy kortyot sem ittam!
A  kezelőorvosának más a 

véleménye.
K. F. pályamester. Vidékről 

hozták ide. Olyan súlyos al
koholmérgezése volt. hogy az 
orvosok az elmeosztályra való 
beutalását fontolgatták. Kel
letlenül. idegesen beszél. Az ő 
arcán is látszik a zúzódás 
nyoma. Munkába igyekezett,

amikor a baleset érte. Elesett 
a vágányok között és a fejét 
a peronszegélybe ütötte. A  
diagnózis: kisebb agyrázkódás. 
Tőle is megkérdezem:

—  Mennyit ivott előtte7 
Vörősödik, láthatóan zavar

ban van. Tiltakozni próbál, 
aztán két deci bort mégiscsak 
bevall, de bizonygatja, hogy 
ennek semmi köze az egész
hez. Bocsánatot kér, aztán 
gyorsan elindul a kórterembe 
csomagolná. Délután már ha
zamehet Szégyellt a történte
ket. de vajon tanult-e belőle?

Folytatódik a vizit. Az ad
junktus nem felejti el meg
kérdezni egyi betegtől sem:

—> Van-e kérése, kívánsága? 
Egy idős bácsi elmosolyo

dik:
—- Kérés? Inkább csak kö

szönet —  motyogja csendesen, 
aztán fejét elégedetten hajtja 
a párnára.

Palásti Marian ne

így is lehet, úgy is lehet
Amikor packáznak a hivatalban

Üjszász állomás szabályszerű záradékolásával kerestem 
fel július 24-én, hétfőn á budapesti vezérigazgatóság menet
kedvezményi csoportját, hogy 1978-ra érvényesíttessem a 
FlP-igazodványomat. A csoportvezetőnő —  aki közismert 
szaktudásáról és szolgálatkészségéről —  éppen szabadságon 
volt, ezért megértést és önfegyelmet tanúsítva tűrtem él a 
modortalan elutasítást, miszerint a M ÁV Nyugdíj hivatalhoz 
kellett volna mennem igazolásért.

Vigasztalásul hivatalos, pecsétes igazolást kaptam 40 éves 
vasúti szolgálatomról az igazgatóság személyzeti osztályától,* 
mire a menetkedvezményi csoportnál ismét összeszidtak, 
mondván, hogy ők a nyugdíjhivatalba küldtek engem.

Hetvenhét éves fejjel nem könnyű eljutni a Népköztár
saság útjára, de zokszó nélkül folytattam a kálváriát. A 
nyugdíjhivatalban kiderült, hogy hétfőn nincs félfogadás, 
mégis a legnagyobb előzékenységgel fogadtak, és kiadták ré
szemre az igazolást. Mikor azonban az előadó meglátta ke
zemben a FlP-igazolványt, megjegyezte, hogy annak érvé-. 
nyesítéséhez semmiféle igazolás nem kell. hiszen ez világos, 
logikus. Más a helyzet új igazolvány kiállításánál. Ügy lát
szik, a menetkedvezményi csoportnál egyesek nem ismerik a 
saját munkájukra vonatkozó előírásokat sem.

Akárkinek van igaza, nagyon bántott az udvariatlan és 
megalázó bánásmód, amelyben a menetkedvezményi csoport
nál részesítettek. Nem szeretném, ha más, idős vasutasok is 
így járnának. Ugyanakkor köszönöm a személyzeti osztály ét 
a nyugdíjhivatal dolgozóinak segítőkészségét.

Keszthelyi Béla, 
ny. főfelügyelő

FELVÉTELRE
KERESÜNK
Cegléd—Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas 
vasútvillamosítási munkáihoz 
kiskunfélegyházi telephelyre

KÖZÉPISKOLÁT VÉGZETT 

FIATALOKAT,

VASIPARI SZAKMUNKASOKAT, 

SEGÉDMUNKÁSOKAT, 

TAKARÍTÓNŐKET.

Állandó szabad szombat, térítéses étkezés, 
munkásszállítás és díjtalan vasúti utazás, 
térítésmentes munkásszállás.

Jelentkezés személyesen 
vagy levélben.

Cím;

M Á V  Villamos Felsővezeték 

Építési Főnökség
1106 Budapest,

Jászberényi út 42523/2. hrsz. 
(Porcelángyárral szemben).
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Bemutatjuk

Fazekas Lajost
MÁR N EM  PÁLYAKEZDŐ KÖLTŐ. TÚL VAN  

A BUKTÁTOKON. A  KÉTSÉGBEESÉS ÉS ÚTKERE
SÉS SZO R O N G A T Ó . GYÚJTÓ TISZTÍTÓTÜZEIN.
NEGYVENHAT ÉVES. 1956 TAVASZAN LETT V A S
UTAS. E D D IG  H Á R O M  VERSESKOTETE JELENT 

MEG. ELKÖTELEZETTSÉGÉRŐL VALLJA:

Azoknak írok, akik vállalják közös sorsunkat
A Kapós menti Regöly köz

ségben születtem 1932. augusz-  
I tus 4-én. Gyermekkori élmé-  
! nyeim forrása volt az a táj, 
I nem lehet elfelejteni. Szüle-  
lim földműveléssel keresték 
I kenyerüket, sajnos korán kel- 
] lett búcsúznom tőlük. Három 
i testvérem közül a nővérem is 
j meghalt 1962-ben.

Huszonnégy éve élek Buda
ipesten és több mint két évti

zede a vasútnál dolgozom. A 
M ÁV Központi Nyomtatvány
tárban kezdtem a munkát. 
Voltam raktári munkás, be
szerző és ügyintéző. 1971-ben 
kerültem a M ÁV  Központi 
Szertárba fizetőtisztnek. A  hi
vatali munka mellett folytat
tam tanulmányaimat. Az 
Eötvös Lőránd Tudomány- 
egyetem bölcsészkarán 1966- 
ban irodalom és történelem

A Z  Ú T
Áldott indulás, áldott érkezés.
Áldott légy út: sorsom, életem.
Akarom, hogy — mint anyám méhe — a föld, 
ahol nyugszom is, áldott legyenl

ARCOK
Mutasd meg arcodat, ember, az igazit, 
amit az élet barázdált, vésett; 
vagy halálodig viseled álarcaid, 
ha tekintetünktől arcodra égnek.

F Ö L D I J E I M
Itt járnak a metropolisban, 
olcsó aktatáskáikban hordják 
—-  országhatártól országhatárig —- 
s pályaudvar-zugban falatozzák 
útravalój ukat: Kenyeret, 'szalonnát.

A R E N D
Homályos, csöndes reggelekben járok.
S mikor a virradat fénye már dereng, 
rendezem magam körül a világot.
—  A  dolgokban kiteljesedik a rend.

A ki hazáját járja
A z utazók közt —  ahogy ez szokás — 
meg-megtörik a hosszú hallgatás. «
A  szó szót követ; s a világ felett 
eldörgik olykor az ítéletet, 
a szóbeszéd is egyre csak dagad, 
s időt görget, mint fát az áradat.

, —  Otthoni gondok, vidámság, kemény
harag, szerelem, öröm és remény 
keveredik a szavakban. S aki 
hazáját járja: ő tud vallani 
a hazáról —  a költő, ki a szó 
zenéjéből megérti a tájat, 
s úgy üti ő is a parolákat, 
mint aki —  tudja —  közülük való.

Falusi anyák
Földszinti, nehéz ruhákba öltözködnek,
— fiaiknak és lányaiknak 
útravalóul a napot babusgatják, — 
és a szemük: könnyező csillag.

Mozdulatukban tegnapi alázat 
s kapához szokott hajlongások.
— Lélegző, szabad, táblás mezőinken 
láthatatlan gyökerű virágok. —

Kötényükkel törlik le verejtékük
— és szemükből a sűrű könnyet, 
mikor városi fiaik, lányaik 
búcsúzáskor visszaköszönnek.

Vágta
Acélutak. — Micsoda vágta 

• nappalokba és éjszakákba! -

Minden célunk holnapba-vivő.
A  tegnap csak intésnyi idd.

Acélutak. — Elet-vonatok. — 
Csillagmezőn futunk át. Bagyog.

S utunk mellett főlzdgnak a fák, 
mint reggel az ébredd világ.

szakos tanári diplomát sze
reztem.

Életemet, sorsomat az iroda
lom iránti vonzódásom hatá
rozta meg. Első verseim 1953, 
nyarán jelentek meg a Ma
gyar Ifjúságban. Azóta költe
ményeimet több napilap, fo
lyóirat, illetve megyei lap kö
zölte. A  Magyar Vasutashoz 
szoros szálak kötnek. 1959-től 
hasábjain rendszeresen megje
lennek vasutastárgyú verse
im. Más oka is van azonban 
annak, hogy ez a lap annyira 
közel áll hozzám. Elsősorban 
az, hogy cikkei, riportjai annak 
a „közegnek” íródnak, amely
ben én is élek és dolgozom. 
A másik ok pedig az, hogy 
külső munkatársként vers
lektori munkát végzek a 
szerkesztőségnek.

Eddig félezernél több ver
sem és három kötetem jelent 
meg. Kereszt a hegyen. Tisz
ta kút és Találkozások cím
mel. A  negyedik kötetem 
most van a kiadónál. Részt 
vettem irodalmi pályázatokon 
is. 1957-ben például a MÁV  
Vezérigazgatóság által hirde
tett pályázaton a Vaserek cí
mű versciklusomat a bíráló 
bizottság második díjjal ju 
talmazta.

Munkahelyemen legutóbb az 
a megtiszteltetés ért, hogy en
gem választottak a közmüve- 
lődésügyi bizottság titkárává. 
Az jolpasómozgalom „ és a ta
nulás népszerűsítését, a kul
túra iránti igény felkeltését 
mindig kötelességemnek tar
tottam. Nem mindig sima a 
tollat forgató emberek útja. 
Én sem kedvelem a kitaposott 
utakat. Sikerek és kudarcok 
sora formálta bennem a köl
tőt, érlelte a mondanivalót, 
amely nekem az élet kitelje
sedését jelenti.

A  vasút számomra nem csu
pán munkahely. Több annál, 
lényegesen több. Bő forrása az 
élményeknek, az emberi kötő
dések felismerésének, egyszó
val: versek ihletője. Azoknak 
írok, azokhoz szólok, akik 
vállalják közös sorsunkat és 
jövőnk formálását.

fT o l  vannak már azok az 
idők, amikor okkal, ok 

nélkül jelmondatok köszöntek 
ránk? Tovatűntek, hál’ isten
nek. Ünnepi feliratok — mi
ként e napokban is — időn
ként feltűnnek ugyan, de 
csupán az ünnep ünnepélyes
ségét fokozandó. így van ez 
rendjén, így van jól. Most vi
szont egy hétköznapi feliraton 
tűnődöm, amely az egyik 
vasútállomáson — pontosab
ban: az állomás egyik árusító 
pavilonjának kicsiny kirakatá
ban — piroslik: „GYÖNYÖRŰ 
A  M I ORSZÁGÚNK P

Nézem a feHraitot, mustrál
hatom a kirakati portékát — 
van ott cigaretta is, meg nép- 
művészeti baba is —, és ke
resem az összefüggést. Ily mó
don kívánnák, elterelni a fi
gyelmet arról, hogy a boltocs
ka csupán magyar gyártmá
nyú cigarettákat és kozmeti
kai cikkeket kínál? Nem mon
dom, ennek kapcsán mereng
hetnék a rosszul értelmezett 
importkorlátozáson... de nem 
most, a nyár utolsó harmadá
ban, s nem e hasábokon. Vagy 
netán így akarnak tiltakozni 
a szomszéd utcában levő ma
szek bazár árukínálata ellen, 
mivel ő zömmel külhoni por
tékát forgalmaz —  pult alól? 
Ez sem álL

Töprengek: mégis milyen
következtetésre jussak? Mit 
takar e hont dicsérő megnyi
latkozás? ... Igaz, állítottak 
már ennél nehezebb válaszút

M eleg percek a nádas szélén
Motorkerékpárját köonye- 

dén. biztos kézzel vezeti. Útja 
sietős. Munkából jön éts oda
haza még dolgozni akar. Vá
sárhelyi Imrének megígérte, 
hogy estig elkészül egyenru
hájával, testre adj úsztál ja a 
túlzottan bő ruhát. Mtunkásőr- 
társa holnap szolgálatba megy, 
lötyögő dzsekiben mégsem je
lentkezhet. Imre kdspcirtoüit al
kat, karcsú, szélesvállú. De
rékban szűkíti majd dzsekijét 
és olyan lesz, mintha ráöntöt- 
ték volna.

Délután három óraikor Sze
gedről élénk a kifelé áramló 
forgalom. Kritikus percek ezek. 
Sietni kell, másként értékes 
perceket veszít, főként, ha le
eresztik a dorozsmai sorom
pót. Gázt ad a motornak. Még 
teheti! Alatta van a megen
gedett sebességnek: légáramlat 
bújik pólóinge alá. Hatása 
jóleső, olyannak érzi, mintha 
hűvös, bársonyos kezek lá
gyan simogatnák. Szerencséje 
van. Még magasban a sorom
pó, útja akadálytalan. De 
ahogy áthalad a vágányokon, 
osiliogelés hangzik, a sorompó 
megmozdul és lassan leeresz
kedik. így legalább negyed
órát megtakarít s hamarabb 
hozzáfoghat Imre ruhájához.

Autóbusz megálló mellett 
halad el. Szem-esarkáiból oda
pillant. Két személyt lát, egy 
karcsú nőt, és egy tagbasza
kadt férfit. Furcsán viselked
nek. Egymást ölelik, vagy du
lakodnak inkább? Közöttük a 
buszmegálló vasoszlopa szür
kéi lik. Szokatlan dolog! Vala
mi nincs rendjén! Bűncselek
mény készül? Meglehet! Ak
kor pedig nem hagyhatja! 
Gyorsan fékez, s visszakanya
rodik.

Különös látvány tárult elé. 
A férfi, görnyedtem, öles lép
tekkel hálád á nádas félé. 
Karjaiban tehetetlenül vergő
dik a törékeny nő. A  munkás- 
őr előtt minden világos. A  go
rilla külsejű férfi szándéka 
egyértelmű: erőszakoskodik a 

, nővel. Ezt nem teheti —  vil
lant át agyán —, néki köté- 
Ijessége közbelépniv De, sehol 
egy 'Telek1.' A  va^táUorhás is 
80—100 méternyire van. Bor
bély Ferenc motorját balra 
kormányozza. Keresztül hajt 
az árkon. Egyetlen cél vezérli: 
utolérni a támadót, mielőtt ál
dozatával együtt elnyeli a ná
das. Motorjának kerekei har
matgyenge füvön suhannak. 
Megcsúszik, de nem bukik fel, 
tovább hajt előre. Közei van 
már üldözöttjéhez, a gyerek
lányt cipelő Elvetemülthöz. Az 
nem érzékel veszélyt! Vad 
eksztázis uralkodik rajta, s 
csak aljas tervére összpontosít. 
Borbély lefékezi motorját, s 
bariton hangja elszabadul:

— Mit csinál ön?! Azonnal 
engedje el a lányt!

A  férfi megtorpan és lassan 
visszafordul. A  lányt föidre-

ejti, s Borbély felé indul. Ke- 
zefejed csaknem térdig lógnak. 
Termetéről látszik, rettenetes 
erő szorult belé. Izmos nya
kán szögletes fej, bronzvörös 
hajjal. Tekintetében gyilkos 
harag lobban.

— Zsaru volnál, békás? — 
kérdezi gúnyosain.

Borbély Ferenc előbbre lép, 
magatartása határozott:

— Munkásőr vagyok! Szol
gálatba helye. . .

A  szögletes fejű szavadba 
vág:

— Csiba te! K it érdekel az. 
Tűnj el a balfenéken, m ert. . .

Borbély nem vesz tudomást 
a fenyegetésről.

—  A törvény nevében fel
szólítom, igazolja magát!

Intézkedésének nem lett fo
ganatja. Miközben a gorilla 
külsejű durva szavakat mor
mol, keze ütésre lendül.

A  mumikásőr félrehajol, s 
közben ökle meglendül. A  
szögletes fejű térded megrogy
nák, feje előre bilién, s assze- 
csukflik. Szájából, orrából vér 
folydogál. Köhög egyet-kettőt, 
és előbb maszatos állára, on
nan a pázsitra fogak hulla
nak. Aztán nem mozdul. Bé-

A  Szovjetunióban minden 
esztendőben augusztus első 
vasárnapján tart ja jra  vasuta
sok napját. Ez adott okot arra 
a rögtönzött kis ünnepségre, 
amelyet 5-én a kora reggeli 
órákban tartottak a Keleti pá
lyaudvar érkezési csarnoká
ban. Az alkalmat kihasználva 
a budapesti vasútigazgatóság, 
a Keleti csomópont Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság tag
csoportjának tagjai és -KISZ- 
esei, valamint tíz egyenruhás 
úttörővásutas várta a Tisza, 
illetve a Budapest expressze-

Borbély Ferenc közben ész
re sem vette a mellette zoko
gó, megrémült kislányt. Kar
ján véraláfutások. Szavait hal
kan suttogja:

—  Köszönöm munkásőr bá
csi!

Közelükben hirtelen zizzeri 
a nád. Hegedűs István vasutas 
siet feléjük. Már messziről 
kiabálja:

— Látom, Feri! Nem kell a 
segítség. Meleg perceid lehet
tek. Ez ördög.. .
_ — Az, pajtás! Plútó szemé
lyesen, a poklok fenekéről! ’

Hozzájuk ér Hegedűs, az 
aláírtat mustrálja. Arcán meg
vetés. Aztán a munkásőrhöz 
fordul:

— Félreértettél Feri! Nem 
túlvilága beosztásáról beszél
tem én. hanem a nevét mond
tam: ördög Jánosnak hívják! 
Förtelmes allék. Hej, ha túlre- 
kedsz a sorompón.. .

Lábuk előtt a bűnöző moz
golódni kezd. Hozzálép a mun
kásőr, hangja parancsoló:

— Felkelni! Irány a vasút
állomás. Ott várjuk meg a 
rendőröket. Figyelmeztetem! 
Ne próbáljon szökni. mert 
újabb nézeteltérésünk tá
mad .. .

ken érkező szovjet kollégákat. 
A  két vonat személyzetét! a 
magyar vasutasok virágcso
korral köszöntötték. majd 
ajándékokat nyújtottak át ne
kik.

A  szovjet vasutasok viszo
nozták a magyar kollégák fi
gyelmességét. A  moszkvai K i
jevi pályaudvar állomásfőnö
ke a szocialista együttműkö
dés jelképeként, egy kilövés 
előtt álló rakéta makettjét 
küldte el a Keleti állomásfő
nökének.

(séra)

késen fekszik a füvön, 
ha napózna.

mimt-
Tihanyi János

Szovjet vasutasokat 
köszöntöttek a Keletiben

elé Is, amikor néhány eszten
deje egy rosikadásig zsúfolt 
élelmiszerbolt kirakatában hir- 
dették-közölték: „SZOLIDÁ
RISAK VAGYUNK A  SZA
BADSÁGUKÉRT KÜZDŐ 
ÉHEZŐK M ILLIÓ IVAL!” Az

meggyőződhet a saját szemé
vel ennek igazáról... aki vi
szont csak átutazik, meglehet, 
nem ért magyarul. Nem kéne 
töprengenem, ha más hatósá- 
gok-boltok-vállalatok mintájá
ra e kirakatban is azt olvas-

F E L I R A T

volt ám a nehéz döntés: mi
kor vagyok szolidáris; ha nem 
térek be az ABC-áruházba és 
csökkentve a napi húsadago
mat, magam is éhezni kezdek, 
vagy ha szolidaritásból több 
datolyát, narancsot, banánt 
(egykori nevükön: több
g y a r m a t á r u t )  vásárolok? 
Nemrég más feliratok jelentek 
meg élelmiszer- és italbolt
jaink kirakatában: kicsinyek, 
szerények voltak — az égetett 
szeszes italok árára utaltak. Az 
új árra.

Dehát most_ egy pályaudva
ri pavilon előtt toporgok és 
találgatom: mi ama költői
közlés indítéka, miszerint gyö
nyörű, nagyon gyönyörű a mi 
valóban gyönyörű országunk? 
Talán az idegenforgalomra, az 
átutazó külföldiekre gondol
nak? De hiszen aki idejön, az

nám, hogy: „A Z  ÉRTÉKSZEL
VÉNYRE A  BÉRLETTULAJ
DONOS TARTOZIK A BÉR
LET SZAMÁT TINTÁVAL, 
OLVASHATÓAN RÁVEZET
N I”, vagy: „A  VEVŐ TAR
TOZIK A MÁSHOL VÁSÁ
ROLT ÁRUT A PÉNZTÁR
N ÁL ELLENŐRZÉS VÉGETT 
BEMUTATNI” (...bemutatom 
az árut: marhafelsál... bemu
tatom az eladót: KováCsné
Mariska...), esetleg: „AZ
UTAS TARTOZIK AZ UTA
ZÁST A TÁRGYNAP 24. 
ÓRÁJÁIG MEGKEZDENI”. 
Ez világos, egyértelmű, meg
szoktuk. De minderről nincs 
szó.

Talán egy okkal elfeledett 
dalt idézett rövidítve, pontat
lanul a pavilon üzemeltetője, 
melv szerint: „SZÉP VAGY, 
GYÖNYÖRŰ VAGY MA-

GYARORSZÁG, GYÖNYÖ
RŰBB, M INT A  N AG YVI
LÁG ” ? Ezt is kétlem. Részint 
mert nagykorú, irredenta gőg
től mentes ország lettünk és 
saját szemünkkel győződhe
tünk meg arról, hogy Ma
gyarország bármily szép is, 
nem gyönyörűbb,- mint a 
nagyvilág — másrészt a nagy
világ is számon tartja, hogy 
Magyarország szép és gyönyö-. 
rű; ezért költik készségesen 
mind több dollárjukat, zloty- 
jukat, fontjukat, koronájukat. 
Azt pedig új fent kétlem, hogy 
éppen egy vasútállomáson, 
akarnák ily módon lebeszélni 
a világlátni vágyó honfitár
sainkat az utazásról.

További lehetőség. Arra fi
gyelmeztet a felirat, hogy ha 
gyönyörű a mi országunk, il
domtalan rontanom a város
képet viseltes öltönyben ? Lám, 
ez meglehet; hazafias köte
lességem a kifogástalan meg
jelenés. .. a  hang végülis nem 
kioktató, hanem meghitt, me^ 
lengető: a kirakati matyó ba
ba szép, a babát mellettem 
néző lányok csinosak, a vasúti 
sínpályán villamosított szerel
vény száguld, az augusztusi 
napfény aranyló fénnyel von
ja be mindezt, ej de szép nap 
a mai! Hamarjában nem is 
tudom, hogy mit mondjak a 
meghatottságtól.

Valami magasztos kívánko^ 
zik a toliam hegyére Megvan! 
Gyönyörű a mi országunk.

F. T.
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A  V Í V Ó  V B  V A S U T A S S Z E M M E L Kispályás labdarúgás

A BVSC négy vívója közül 
három aranyérmes lett Hamburgban

Ha a magyar vívás egészé
nek nem is, a BVSC vívó- 
szakosztályának feltétlenül si
keres volt az idei világbaj
nokság. Az egyesületnek négy 
versenyzője szerepelt ä ham
burgi VB-n, s közülük hár
man — Gerevich Pál, dr. 
Fenyvesi Csaba és Pap Jenő
— aranyéremmel érkeztek ha
za, csupán Maros Magdának 
nem sikerült érmes helyezést 
elérnie.

No persze, a gyengélkedő 
magyar vívósport egészéibe be
letartozik a BVSC. is, követ
kezésképp aiz értékelésnél nem 
szabad túlságosan különvá
lasztani a kettőt. Arról van 
szó csupán, hogy a vasutas- 
szakosztály — hasonlóan az 
elmúlt évekhez, évtizedekhez
— változatlanul az együk pil
lére, erőssége á sportágnak.

Amire még 
nem volt példa

A hamburgi Alsterdorf 
sportcsámokban lebonyolított 
világbajnokság egyébként nem 
a legjobban kezdődött szá
munkra. Férfi tőrözőinik ugyan 
a várakozásnak megfelelően 
szerepeltek — a hatodok he
lyen végzétt a csapat. Jóval 
nagyobb csalódást okoztak a 
női tőrözök ... Olimpiai és 
világbajnokokkal, világklasszi
sokkal felvonult együttesünk
— amire még soha nem volt 
példa — : csak a hetedik lett.

Kardozótnik az egyéni ver
senyben nyújtott mérsékeltebb 
teljesítmény után csapatban 
már jobban szerepelték és 
aranyérmesek lettek.

lusával végképp befutott a pár- 
bajtőrvívás nagyjai közé. Sors
döntő csörtékben győzött, el
sősorban okos taktikája, kizök- 
kenthetetlen nyugalma révén. 
„K i ez a vívó? — kérdezgették 
a külföldiek a döntő előtt.

Biztosak lehetünk benne: jö
vőre már nem teszik föl ezt a 
kérdést.. .

A  balkezes Maros Magda két
ségkívül a női tőrmezőny leg
jobbjai közé sorolható, mint 
ahogyan azt már nem egy ab 
halommal bebizonyította. Ham
burgban az egyéni versenyben 
kiemelkedően vívott, egészen 
addig, míg a küzdelem nem 
vált igazán élessé. Ekkor v i
szont, a nagy lehetőségek ka
pujában, nem tudott megbir
kózni a hatalmas lelki teher
rel : nyert állásból veszített,
majd a vigaszágon is kikapott, 
s kiesett a versenyből.

Ezen a világbajnokságon 
egyéb összefüggésre, érdekes
ségre; is föl kellett figyelnünk. 
Például arra, hogy a nemzet
közi mezőny egésze alaposan 
megfiatalodott. Szinte vala
mennyi résztvevő ország a 
moszkvai ’ csapatkeresés jegyé
ben állította össze együttesét. 
Ez a fölfrissítés gyakran még 
a pillanatnyi eredményesség 
rovására is. történt. Persze, 
akadtak olyan országok is, mint 
például Magyarország, ahöl 
gyakorlatilag alig történt fiata
lítás. Együttesünk átlagéletko
ra (30 év) tekintetében aligha
nem felülmúlta valamennyi ri
válisát. Kétes dicsőség ez ...

Persze, az is igaz, hogy v í
vósportunk hátterében pilla
natnyilag nincsenek, vagy

csak elvétve akadnak olyan 
fiatalok, akiket’ a szövetségi 
kapitány figyelembe vehetne 
válogatott csapat kialakításá
nál. Sajnos mindez a BVSC 
vívószakosztályára is vonatko
zik, hiszen az utánpótlás kér
désében dr. Nedeczky Lász- 
lóéknak is akad éppen elég 
gond juk-bajúk.

Nagyobb gondot
az utánpótlásra

A  vívás az utóbbi években 
elveszítette vonzerejét a fiata
lok körében. Hogy mindez m i-/ 
ért történt, arról számos, szé
pen hangzó elmélet kering, ho
lott valószínűleg csak arról 
van szó, hogy túluniformizál- 
tuk, túlságosan is merev kere
tek közé szorítottuk ezt a 
sportágat, amely éppen hogy 
játékosságával, sziporkázó fur- 
fangjaival,; ezernyi lehetőségé
vel ejtette rabul a. gyérekeket 
hajdanán. Most ott tartunk, 
hogy már a legfiatalabb kor
osztályok is valamiféle behatá
rolt követelményrendszer sze
rint, egyhangú,és nehéz edzé
sekkel készülnek a versenyek
re.

Dr. Nedeczky László azt is 
elmondotta, hogy a BVSC há
za táján már régebben felfi
gyeltek erre az ellentmondás
ra, s éppen ezért mindent meg
tesznek a fiatalok visszahódí- 
tásáért. B izo nyos értelemben 
ezt a célt szolgálja az egyik 
legjelentősebb hazai verseny, 
a BVSC által rendezett Tokaj 
Expressz is.

Pilhál György

Első a 
járműjavító

A  szofnbathelyi területi bi
zottság kispályás labdarúgó- 
bajnokságában az idén 28. csa
pat indult. A  csapatok hét 
csoportban küzdöttek az elő
döntőbe jutásért. Az, êlő
döntőbe jutott hat együttes 
július. 8-án, Szombathelyen 
körmérkőzéses rendszerben 
mérkőzött a döntőbe jutásért. 
A  döntőre július 9-én, a 28. 
vasutasnap központi ünnepsé
ge keretében került sor.

A  szombathelyi terület kis
pályás ; labdarúgó-bajnokságá
nak végeredménye: l. Szom
bathelyi M ÁV Járműjavító, 
2. Szombathelyi TBFF, 3. Cell- 
dömőlki Vontatási Főnökség,
4. Soproni Vontatási Főnökség,
5. Szombathelyi Vontatási Fő
nökség, 6. Zalaegerszegi Pá
lyafenntartási Főnökség. Az 
országos vasutas bajnokság 
döntőjében a szombathelyi 
járműjavító csapata képviseli 
majd a területi bizottságot.

A  szombathelyi területen ez
zel nem fejeződtek be a tö- 
megsportversenyek. A  vas
utasnap után megkezdődtek az 
asztalitenisz, sakk csapat és 
egyéni bajnokság elődöntői. A 
döntőt Szombathelyen rende
zik meg augusztus 12—13-án.

K. A.

Párbaj tőrbein dr. Fenyvesi 
Csaba legjobb napáira emlé
keztető vívással, sziporkázó 
furfamggal, taktikával vezér- H ÉT SPORTÁGBAN VETÉLKEDTEK,
egyénisége, húzóembere tudott 
lenini a csaoafcnak. S persze 
volt kikre hatnia .. .  Drámai 
küzdelemben, szoros verseny
ben nyert világbainQki címet 
párbajtőr-együttesünk!

Kevesebb siker született az 
egyéni versenyeken. Csupán 
egyetlen magyar résztvevője 
volt az egyéni döntőknek. Ge
revich Pál, aki egy évvel ko
rábban aranyérmet szerzett a 
Buenos Aires-i világbajnoksá
gon, most beverekedte magát 
a legjobbak közé. Kétszer is 
kezében volt a nagy lehetőség, 
karnyújtásnyira volt az újabb 
aranytól, ám végül-— holtver
senyek után — „csak” negye
dik lett.

Dr. Nedeczky László, a BVSC 
vívószakosztályának vezetője, 
aki maga is jelen volt a világ- 
bajnokságon, egyáltalán nem 
tűnt megelégedett embernek a 
küzdelmek befejezée után. 
Mértéktartóan beszélt a két 
aranyról, s önkritikusan ele
mezte a többi fegyvernem hal
vány szereplésének okait.

Pap Jenő 
végképp befutott

Gerevichről • és. dr. Fenyvesi
ről már szóltunk, de megér
demel néhány dicsérő szót Pap 
Jenő is. Ez a huszonhatéves, 
nyurga, szakállas fiú, a maga 
meghökkentő, naturalista stí-

Újjáalakult a
' A  GySEV Soproni Igazgató
ság tanácstermében július 
24-én tartotta alakuló közgyű
lését a Soproni Vasutas Sport
egyesület. Horváth István, az 
előkészítő bizottság elnöke kö
szöntötte a mintegy 60 spor
tolót és meghívottat, majd is
mertette a két napirendi pon
tot, amelyet a közgyűlés elfo
gadott.

Megemlékezett a régi SVSE- 
ről és a későbbi jogutód 
SKSE-ről, amely 1978. július 
1-vel megszűnt. Elmondotta, 
hogy a szervezeti változásokat 
a sportolók, a szakemberek és 
az anyagi erők centralizálása 
tette indokolttá.

Sopron város vezetői úgy 
határoztak, hogy a város 
sportjának előbbre lépéséhez, 
az utánpótlás biztosításához 
nagy segítséget nyújtó vas
út, ismét újjáálakíthatja az 
SVSE-t. Az új egyesület öt 
szakosztállyal működik; láb-

a
A szolnokiak végeztek az első helyen 

járműjavítók MHSZ és sportspartakiádján
Az idén második alkalom

mal került megrendezésre a 
járműjavító üzemek MHSZ és 
sportsp artakrf ád ja, amelynek
rendező házigazdája ezúttal a 
Landler Jenő Járműjavító 
Üzem volt.

A  kétnapos esemény ünne
pélyes megnyitására július 29- 
én, reggel 8 árakor került sor 
a Testvériség Sporttelepén. A  
megnyitón részt vett Molnár 
György, a Vasutasok Szak
szervezetének titkára, Orosz
vár y László vezérigazgató-he
lyettes, Kardos Tibor, a Vasúti 
Főosztály- 1. szakosztályának 
vezetője, a spartakiád fővéd
nöke; a kerületi pártbizottság, 
az MHSZ, á járműjavító üze
mek politikai, gazdasági szer. 
vednek, valamint a , Landler 
Jenő Járműjavító Üzemmel 
testvéri, együttműködési kap
csolatban álló szovjet katonai 
alakulat képviselői.

A  találkozó igazi értékét az 
adta, hogy ezt megelőzően a 
járműjavító üzemek rendezé
sében megtartott helyi sparta- 
kiádokon mintegy 7000 vasutas

Soproni VSE
darúgás, női kosárlabda, te
nisz, teke és sakk. Az egyesü
let színe lila-fehér, a Rákóczi 
Sporttelepen tártja edzéseit, 
versenyeit.

A  közgyűlés második napi
rendi pontjaként a héttagú 
elnökségre és a háromtagú 
számvizsgáló bizottság meg
választására került sor. Az el
nökség tagjai: Borsodi István 
(az SVSE elnöke lett), Baán 
Jenő, Bácskai Kornél, Bánhe
gyei Endréné, Edlinger János, 
Horváth Lajos és Keglovich 
István; a számvizsgáló bi
zottság elnöke Hammer Róv 
bért, tagjai: Landesz Lajos és 
Saly Jenő. A  közgyűlés egy
hangúan elfogadta a vezetősé
get

Az újjáalakuld: vasutas
sportegylet több lehetőségét 
biztosít a tömegsportban is a 
sportolni vágyó vasiitas fiata
loknak, időseknek egyaránt.

dolgozó vett részt a különböző 
sportágak csapat- és egyónd 
versenyein. így az országos 
döntőbe az üzemiek legjobbjai 
kerültek, akik hét sportágban 
— MHSZ-versenyek, atlétika, 
labdarúgás, asztalitenisz, te
nisz, sakk, horgászat — mér
ték össze erejüket és tudásu
kat.

Valamennyi csapat nagy lel
kesedéssel, fáradhatatlanul 
küzdött a helyezésekért. Ez 
önmagában is imponáló, nagy
szerű látványt nyújtott a szép
számú közönségnek. De ma
radandó élményt adott a ver
senyzőknek is, hiszen a játék 
szépségén és örömén túl le
hetőséget teremtett régi ba
rátságok megerősítésére, újab
bak megkötésére.

A  spartakiád elérte célját. 
Az elmúlt évben született kez
deményezés szakszervezetünk
nél is azért talált kedvező fo
gadtatásra, mert céljaiban 
megyezik, azzal a társadalmi 
törekvéssel, hogy mind többen 
legyenek azok, akik a tömeg
sport mozgalom adta lehető
ségekkel élve részt vesznek á 
testkultúra fejlesztésében, az 
egészséget mégóvó életmód ki
alakításában. De jó alkalom 
volt arra is, hogy gyarapod
janak a szeLL-emd * értékek*, is, 
amelyeket ez alkalommal a 
vasutas-szakszervezet képző- 
művészeti köreiben alkotó 
amatőr művészek sokszínű,

gazdag kiállítása, a bélyeg- 
gyűjtők bemutatója, és a szel
lemi vetélkedő reprezentált.

S végül, csak az elismerés 
hangján lehet szólni a házi
gazda tisztét . vállaló Landler 
Jenő Járműjavító Üzem poli
tikai, gazdasági vezetőiről, 
akik mind a szervezésben, 
mind a lebonyolításiban kitű
nő munkát végeztek, figyel
mességük és vendégszeretetük, 
körültekintő gondoskodásuk 
példás volt.

A  kétnapos találkozót ünne
pélyes eredményhirdetés kö
vette, melyen az egyónd és a 
csapatdíjaikat Kardos Tibor, a 
járműjavító szakosztály veze
tője és Révúy Sándor, a Va
sutasok Szakszervezetének osz
tályvezetője adta át. Kedved 
színfoltja volt a spartakiád 
befejező részének, amikor a 
díjaik birtokában a felsorako
zott csapatok a részvevő szov
jet fúvószenekar i nduló jára,
kitűnő hangulatban vonul
tak le.

A  versenyek, valamint a 
szellemi vetélkedő eredményei
nek összesített ponifcszámaí 
alapján a következő helyezé
sek születtek: 1. Szolnoki jár
műjavító, 2. Landler jármű
javító, 3. Szombathelyi jármű
javító, 4. Dunakeszi járműja
vító,' 5. Miskolci járműjavító, 
6. Északi járműjavító, 7. Deb
receni járműjavító, 8. Székes- 
fervári járműjavító.

Kardos Tibor és Révay Sándor átadják a díjakat

— Társadalmi munka. A  bé
késcsabai pályafenntartási fő
nökség szarvasi főpályaraeste- 
ri szakaszának Dózsa szocia
lista brigádja anyagtakarékos
sági tervét 110 százalékra tel
jesítette. Élen járnak a társa
dalmi munka végzésében is. 
Részt vettek például Szarvas 
úttörőháza környékének csino
sításában és kerítést építettek.- 
összesen nyolcvan óra társa
dalmi munkát végeztek.

—j Síremléket ápolnak. A
badácsópytördérhici . vasúti 
kertésze# Kossuth Lajos' szo
cialista brigádja az idén is 
vállalta a tapolcai temetőben 
lévő Batsányi házaspár, továb
bá Miltényi József, Kerék jár
tó Kálmán és Sándor Lajos 
vértanúk síremlékének ápolá
sát. A  brigádtagok virágot ül
tettek a sírokra és koszorút is 
hozattak.

—  Nyugdíjasok kirándulása. 
Berente csomópont szakszerve
zeti bizottságának nyugdíjas- 
csoportja július 26-án kirádu- 
lást szervezett a mezőkövesdi 
gyógyfürdőbe. A  díjmentes ki
ránduláson részt vett ,75 
nyugdíjas jól érezte magát a 
gyógyfürdőben. Elhatározták, 
hogy a jövőben js szerveznek 
hasonló kirándulást.

— Igazgatósági döntő. A  
miskolci vontatási főnökség 
műszaki klubjában augusztus 
1-én rendezték meg -a Ki. mi
nek a mestere vetélkedő igaz
gatósági döntőjét. AZ első há
rom helyezett képviseli majd 
a miskolci igazgatóságot az or- 
szágos döntőn. A  tíz legered
ményesebb versenyzőnek Her
nádi István igazgatóhelyettes 
összesen 16 ezer forint jutal
mat adott át.

— Hajókirándulás. A  nagy- 
kanizsai Kodály Zoltán Műve
lődési Ház nyugdíjas klubja 
balatoni hajókirándulást szer
vezett, Utána Keszthelyen meg
tekintették g Festetich kas
télyt és az ott rendezett kiál
lítást.

MAGYAR VASUTAS

.a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—4172. 
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
Csekkszá m la sz á m u nk:

MNB 215 — 11 859 
78—3273 Szikra. Lapnyomda 

/Felelős vezető:
. Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Téma a lencse előtt. A  
miskolci vontatási főnökség 
KISZ-szervezete fotókiállítást 
rendezett a közelmúltban az 
üzemi étkezdében. A  „Téma a 
lencse előtte című kiállításig 
24 fotó érkezett. Az életképe
ket ábrázoló alkotásokat a fő
nökség fiataljai készítették. 
Első IVácsy Csaba villanyihoz-' 
dony-vezető, második Móré 
József, harmadik pedig Sándor 
István villanymozdony-lakatos 
lett. Jutalmuk: fo|ólaboratóriu- 
mi felszerelés. f \... I

A  sz e rk e sz tő sé g  
ü ze n i

Varga József, Várpalota; Bognár 
Károly, Tapolca; Sepsi Gyulai 
Miskolc; .Keszthelyi Béla, Újszász; 
Várfalvi Gyula, Nagykanizsa: Bol
dizsár Gyula, Békéscsaba; Várad! 
Lajos, Budapest; ifj. Kovács Béla, 
Debrecen; Szentiványi Lajos, Saró? 
szentpéíer: leveleiket lapunk anya
gúhoz felhasználjuk.

Szántó Imre, Hódmezővásárhely^ 
levelét illetékes helyre továbbítot
tuk.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest XV. kerü

letben leVő 46 négyzetméter, cse
répkályhás lakásomat hasonló deb* 
receni vagy budapesti tanácsi la
kásra. Cím: Tóth, 1155 Budapest; 
Vásutash áz u. 3/4.

Elcserélném szentesi, négylaká
sos társasházban levő kétszobás 
komfortos, kerttel, garázzsal, mel
léképülettel kiegészített lakásomat 
hasonló szegedire. Esetleg eladnám 
elfogadható áron. Érdeklődni a 
06 11—39-es űzetni telefonszámon.; 
Levélcím: Posztós János, 6600 Széni 
tes, Felszabadulás u. 25.

Elcserélném nagyméretű, más« 
fél szoba összkomfortos, kertes; 
földszintes MÁV szolgálati lakásom 
egy pesti vagy soproni tanácsi la
kásra. Levé lc ím H orváth  Béla, 
>387 Budapest. Pf. 32.

Elcserélném Budapest Vili., kerül 
létben levő kétszobás,, 80 négyzet! 
méteres, gázfűtéses, komfortos la! 
k ásómat másfél szobás, 40—45 
négyzetméteres, , komfortos taná. 
esi lakásra. Érdeklődni' 8—Í6* Öli 
között a 173—982 sz. telefonon.

Eladnám másfél- szobás érdi há
zamat, 172 négyszögöles telekkel 
közlekedéshez közel. Azonnal bel 
költözhető. Érdeklődni lehet: Kel
resztes Lajosné, vl066 Budapest, Le| 
nin krt. 94. IV. em; 7.

Elcserélném Debrecen központjá
ban levő egy szoba összkomfortod 
lakásomat budapesti . hasonlóra. 
Érdeklődni: Balogh Jáhosné, 03—15 
—59 sz. telefonon, 7—15 óra kö
zött.

Elcserélném Budapest VTTL kerü
letben levő két szoba összkomfort 
tos. 92 négyzetméteres, nagy ud
vari. magasföldszinti, tanácsi, el
szeparált társbérleti lakásomat egy 
szoba, hallos, összkomfortos főbért 
létre, lehet 4—5. emeletig. Érdek
lődni: 184—822/24 telefonon Zb'rás- 
he.

V = uta
AZ UTASELLÁTÓ VÁLLALAT

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint:

1. Mozgószolgálathoz:
önálló szakács,
kézilegény vagy kézilány,
felszolgáló,
segédmunkás,
targoncavezető,
takarító,
gyors- és gépíró munkaerőket.

Jelentkezés: Budapest VI., Izabella u. 84.
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel.: 315-317).

2. KNP Igazgatóság területére:
pavilonkezelőt: Göd. Olló, Zebegény,
Csömör és Oroszlány,
üzletvezetőt: Dömös, Vác-hajóáHomás. Komárom, 
Herceghalom, Salgótarján,
kézilányt: Tata,. Vác 'állomásokon levő egységeibe 

Jelentkezés; Vili., Szentkirályi,u. 13. (Tel.: 140-803 v. 14-30) .

3. Budapesti Igazgatóság területére:
cukrász,
szakács,
kézilány,
segédmunkás,
pavilonkezelő,
■felszolgáló,
büfés.

.. pénztáros,
kereskedelmi eladó munkakörökbe.

Jelentkezés: V., Kálmán Imre u. 14. (Te!.: 310-770 v. 41-96).
___________________ _____________________i



SICCED:

Közvetlenebb lett a választók 
és a választottak kapcsolata
Tudósítás a területi tanács és a bizalmi küldöttek együttes üléséről

Együttes ülést tartott au
gusztus 10-én a vasutas-szak- 
szervezet szegedi területi ta
nácsa és a bizalmi küldöttek 
testületé a Petőfi Sándor Mű
velődési Házban. Annus Ist
ván, a területi bizottság elnö
ke üdvözölte a megjelenteket, 
közöttük Koszorús Ferencet, a 
vasutas-szakszervezet főtit
kárát, Bányai Sándort, a 
Szakszervezetek Csongrád me
gyei Tanácsa osztályvezetőjét, 
Lovász Lázárt, az igazgatóság 
vezetőjét és t3alogh Józsefet, a 
vasúti pártbizottság titkárát.

Ácsai Mihály, a területi bi
zottság titkára számolt be a 
választás;.. óta végzett munká
ról és a feladatokról. Beveze
tőjében hangsúlyozta, hogy a 
beszámolási időszakban 

a legfontosabb feladatnak 
a termelés segítését tartot

ták.
Az igazgatóság áruszállítási 
teljesítménye — a 
létszám ellenére — tavaly 
húsz százalékkal emelkedett. 
A budapesti pályaudvarok 
munkájának könnyítése céljá- 
ból elterelt vonatok a Baja— 
Bátaszék közötti vonal teljesít
ményét tavaly több mint 90 
százalékkal, a Kiskunhalas— 
Kiskunfélegyháza és a Fülöp-j 
szállás—Kecskemét vonalét 35 
40 százalékkal növelték. 1976- 
hoz viszonyítva tavaly 

több mint 300-zal csökkent 
a létszám, ezért növeke

dett a túlórák száma.
Az átlagosnál nagyobb arányú 
bérfejlesztést kaptak a pálya
fenntartási és biztosítóberen
dezési szakszolgálat fizikai ál
lományú dolgozói -és a terme
lésirányítók. Sajnos, ennek ha
tására sem stabilizálódott a 
létszám.

Az utóbbi években 
javult a dolgozók szociális 

helyzete.

részt. Az is igaz viszont, hogy 
az igazgatóság területén a dol
gozók húsz százalékának hi
ányzik az általános iskolai 
végzettsége.

A  szakszervezeti'demokrácia 
érvényesülésével kapcsolatban 
a területi bizottság titkára 
megállapította, hogy a koráb
bi évekhez képest fejlődés ta
pasztalható.

Növekedett a bizalmiak
önállósága, többségük
eredményesen gyakorol -

I I  Ja jogait.
g l Több szakszervezeti bizottság-

Ácsai Mihály beszédét mondja

A z ötödik ötéves tervben 48 
millió forint hitelt kapott a 

rcöifipTifi terület szociális beruházások- 
1 ra, további 38 milliót pedig az

újszegedi rendelőintézet építé
sére. A  pft és az építési szak- 
szolgálat dolgozói részére —- a 
munkásszállítás fejlesztése cél
jából — két mikro- és kilenc 
Ikarus-autóbuszt vásároltak. 
Naponta 700 vasutast szállít
hatnak így a munkahelyekre. 
1975-től 491 dolgozónak 23 m il
lió forint kamatmentes köl
csönt adtak lakásépítésre. Eb
ben az évben erre a célra 13,8 
millió forintot fordítanak.

A  szakszervezeti bizottságok 
1700 választott tisztségviselője 
fontos feladatának tartja a 
balesetmegelőzést.

Kilencszázan vesznek részt 
a munkavédelmi őrhálózat 

munkájában.
Ácsai Mihály ezután részlete
sen elemezte a politikai neve
lőmunkát és a művelődés ér
dekében tett intézkedéseket A  
politikai tömegoktatásban a 
dolgozók 30 százaléka vett

nál a korábbi műhelybizottsá
gi rendszert a főbizalmi rend. 
szer váltotta fel. Közvetle
nebb lett a bizalmiak és a tag
ság kapcsolata.

A  beszámolót követő vitá
ban a területi tanács tagjai és 
a bizalmi küldöttek ismertet
ték munkaterületük eredmé
nyeit és gondjait.

Nem kendőzték el a szol
gálati helyeken tapasztalt 

hiányosságokat.
Többen kifogásolták az egyre 
szaporodó adminisztrációt, a 
szervezetlenséget és a külön
böző elszámolások bonyolult
ságát. Megemlítették azt is, 
hogy az új bérbesőrolást nem 
mindenütt fogadták kedvező
en, mivel az nem tükrözi a kü
lönböző munkahelyeken dolgo
zók leterheltségét.

A vitában felszólalt Koszo
rús Ferenc főtitkár is. Értékel
te a területi bizottság munká
ját, és hangsúlyozta a jó mun
kakapcsolat szükségességét 
Beszélt ezenkívül a munkaerő
gondokról, a munkafegyelem
ről és a műszakpótlék beveze
tésének szükségességéről.

Az együttes ülés ezután el
fogadta a területi bizottság be
számolóját és a számvizsgáló 
bizottság jelentését, valamint 
a tb. második félévi feladat
tervét G. J.

M I S K O L C :  1

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Megvalósulnak a határozatok
Eredményes munkáról adott számot a területi bizottság

1 Augusztus 15-én tartották 
1 Miskolcon a vasutasok Vörös
marty Művelődési Házának 
¿agy termében a vasutas-szak- 
szervezet miskolci területi ta
nácsa és a  bizalmi küldöttek 
együttes ülését. Kovács Imre, a 
területi bizottság elnöke kö
szöntötte a megjelenteket és 
az elnökségben helyet foglalt 
Koszorús Ferencet, a vasutas- 
szákszervezet főtitkárát, Gu
lyás János vezérigazgató-he
lyettest, Tóth Józsefet, ■ az 
SZMT vezető titkárát, Makkái 
Lászlót, a MÁV miskolci párt- 
bizottság titkárát és dr. Pász
tor Pált, a miskolci igazgató
ság vezetőjét.

Zombori Lajos, a területi bi
zottság titkára számolt be a 
választás, illetve a IX. kong
resszus óta. eltelt két és fél év 
eredményeiről, gondjairól. El
ismeréssel szólt arról a sike
res erőfeszítésről, amelyet a 
szakszervezeti szervek, a tiszt
ségviselők fejtettek ki a gaz
dálkodás, a termelés, a szállí
tás segítése érdekében. Ered
ményesen képviselték a dol
gozók érdekeit. A  jó munkát 
tanúsítja többek között az is,

I hogy ez év első felében az 
igazgatóság 600 ezer tonnával 
több árut szállított a tervezett
nél. Javult a személyszállító 
vonatok tisztasága, a technikai 
berendezések minősége, az 
utazó- és a kiszolgáló sze
mélyzet fegyelme. Az eredmé
nyekben nagy része van az 
igazgatóság területén működő 
7515 tagot számláló 746 szocia
lista brigádnak.

A  jó munka elismeréseként 
tavaly 7,2 százalékkal emelték 
a bérszínvonalat, és több m il
lió forint jutalommal honorál
ták a kiválóan dolgozók mun
káját. Ez év július 1-től a 
MÁV-nál is bevezették a mű
szakpótlékot, amely az igazga
tóság területén 7100 dolgozót 
érint. Ennek anyagi kihatása 
20 millió forint.

A  területi bizottság titkára 
beszélt a gondokról is. A frek
ventált munkakörben például 
nagy a létszámhiány, ennek 
következményeként sok a túl
óra. Bár jó eredményeket ér
tek el a dolgozók szociális kö-

Az együttes ülésen felszólalt 
Koszorús Ferenc főtitkár is. 
Elismeréssel beszélt a területi 
bizottság eddigi munkájáról, a 
szakszervezeti aktivisták ered
ményes tevékenységéről és fel
hívta a figyelmet a legfonto-

rülményeimék mennyiségi és sabb tennivalókra.
minőségi javításában, de egyes 
területeken még bőven van 
tennivaló.

A  beszámolót követő vitá
ban 15 hozzászólás hangzott el. 
Többen szóltak az üzemi de
mokrácia erősödéséről, a szo
ciális gondokról, sérelmezték, 
hogy a sokszori ígéret ellenére 
elmaradt a Tiszai pályaudvar 
felvételi épületének újjáépíté
se.

Gulyás János vezérigazgató
helyettes á vasút legfontosabb 
feladatáról tájékoztatta az ülés 
résztvevőit. Ehhez kérte a 
szakszervezeti aktivisták segít
ségét.

Végezetül az együttes ülés 
tagjai állást foglaltak a Vas
utasok Szakszervezete IX. 
kongresszusa határozatainak 
végrehajtásával kapcsolatos te
endőkről.

Csorba Barnabás

MagyaP yasdTAS
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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Csúcsforgalom a Déliben
Naponta hetvenezer utas a vonatokon —* Egymillió forint bevétel 

A gépek helyett is dolgoztak — Az utasok bőrig áztak
Hamarosan vége a nyárnak, 

befejeződik az ̂ üdülési szezon. 
A  Déli pályaudvaron júniustól 
szeptemberig tart a csúcsfor
galom. Sok ezren utaznak in
nen a Balatonra, a Velencei - 
tóra és a Dunántúl melegvizű 
strandjaira. A  pályaudvar vas
utasainak mindig nagy erőpró
ba a ¡nyár.

— Milyen volt az idei csúcs- 
forgalom? — kérdezem Ker
esők István állomásfőnököt. — 
A  szeszélyes nyár alaposan 
próbára tett bennünket — 
mondja. — A z esős, hűvös idő 
sem csökkentette a balatoni

egymillió forintot, hétköznapo
kon pedig a hétszázezret. 'Az 
idén — az előzetes becslések 
szerint — tízmillió forinttal 
több bevételre számítanak, 
mint tavaly nyáron.

Éles Sándomé pénztárátadó, 
akinek feladata a pénztárak 
ellenőrzése is, elmondotta, 
hogy a júliusi-augusztusi for
galom idején számadási hiba a 
személy, a ruhatári és a pogy- 
gy ászpénztárakban nem for
dult elő. Pedig a pénztárfő
nökségen sok — kevésbé ta
pasztalt — fiatal dolgozik. A  
hétvégi kisegítő szolgálatban is

forgalmat’ Ha hét közben rossz példamutatóan helytálltak.
volt az idő, csökkent ugyan a 
forgalom, de a hét végén már 
nagy tömeg rohamozott ben
nünket. A legtöbben vasárnap 
reggel utaztak. Ilyenkor szin
te minden vonatot „erősíteni” 
kellett. Hétköznapokon négy
öt szerelvény gyermekvonatot 
indítottunk: Ez is növelte a 
forgalmat. Naponta 65—70 
ezer utast szállítottunk. A  téli 
menetrendhez viszonyítva na- , 
ponta nyolc pár vonattal in
dult több a pályaudvarról. 
(Kettővel több, mint az elmúlt 
nyáron). A  nyári menetrend 
tapasztalatai kedvezőek, min
den utast elszállítottunk.

A  helyjegyes vonatok már 
több gondot okoztak, mert 
nem jutott minden utasnak 
ülőhely. A jegyvizsgálók gyak
ran jelentették, hogy több el
adott ülőhelyet üresen talál
tak. Ennek az volt az oka, 
hogy az elővételben vásárolt 
jegyek tulajdonosai gyakran 
másik vonatra szálltak — je
gyüket pedig nem váltották 
vissza. A  távolsági vonatok 
egyébként kihasználtan közle
kedtek.

A rendkívüli forgalom pró
bára tette a személypénztáro
sokat is. A  csúcsforgalomban 
tizennyolccal kevesebben dol
goztak. Eifert Mihály pénztár
főnök sokat töprengett azon, 
hogyan ossza be szolgálatra a 
dolgozóit úgy, hogy lehetőleg 
minden pénztár nyitva legyen. 
Olyan vezénylési rendet dolgo
zott ki, amely végül az uta
soknak kedvezett. A  pénztáro
sok nagy munkáját a bevétel is 
bizonyítja. Ez több volt, mint 
tavaly nyáron. A szombati na
pokon a bevétel meghaladta az

Amikor a helytállásról van 
szó, nem szabad megfeledkez
ni a kocsirendezőkről, és a 
váltókezelőkről sem. A lét
számhiány szorítása náluk ér
ződik a legjobban. A  kocsiren
dezőknél 12, a váltókezelőknél 
9 dolgozó hiányzott. Ennék el
lenére hibájukból egyszer sem 
fordult elő vonatkésés. Elisme
rés illeti a pályaudvar takarító

személyzetét is. Sok dolguk 
vodt a nyári csúcsforgalomban. 
A  gépek helyett is dolgozni 
kellett, mert a Tenant nevű 
seprő-fel mosót — amely húsz 
ember munkáját végzi — 
nagyjavításra vitték. Helyet
te egy kisebb teljesítményű 
Rapid gépet küldtek a Keleti 
pályaudvarról. A  csarnokok, a 
peronok mégsem voltak sze
metesek, mert a takarítók kéz
zel pótolták a gépi erőt. Te
mesvári Henrik személyszállí
tási vezető és Simon György, a 
takarító brigád művezetője 
méltán büszke arra, hogy a 
Déli a nyári csúcsforgalomban 
is ragyogott a tisztaságtól.

A  csapadékos nyár okot 
adott a kritikára is. A  Déli
ben hiányoznak a perontetők. 
Leszállás, vagy felszállás köz
ben az utasok gyakran „bőrig’* 
áztak. Az új pályaudvarnak 
nem az egyetlen szépséghibája 
e z . ..

(Szász)

G Y O R S Í T A N I  A  M U N K Á T !

Átrakás helyett

Elkészült a szerelőcsarnok • Romániából érkeztek 
a forgóvázak • Kezdődhet már az őszi csúcsforgalom

A munkaerőhiány szorításában

Új eljárással kísérleteznek 
Záhonyban, amelynek célja a 
Szovjetunióból érkező áruk 
gyorsabb továbbítása. A  szé
les nyomtávú kocsik egy ré
széből nem rakják át az árut. 
hanem kicserélik a vagonok 
kerekeit. Ezzel a módszerrel 
gyorsabban kerül a  megren
delőhöz a cement, a gépkocsi, 
a papírfa és a többi külde
mény.

A  kocsiátszereléshez egy 
csarnokot alakítottak át a deb
receni építési főnökség és a zá
honyi vontatási főnökség v il

lamos műhelyének dolgozói. 
Romániából szerezték be azo
kat a forgóvázakat, amelye
ket a szovjet vagonok alá he
lyeznék. Naponta 50—60 te
herkocsit szerelnek át a csar
nokban. Ehhez hat szakmun
kásra és négy segédmunkásra 
van szükség.

A  kocsiátszerelő üzembe 
helyezése különösen az őszi 
forgalomban jelent majd nagy 
segítséget. Az ötletes kerék
cserével hat brigád munká
ját takarítják meg.

Suba Jenő

EU R Ó PAI SZÍNVONALON

Fejleszti szolgáltatásait 
a jugoszláv vasutak

Ferencváros személypályaudvara .(Riport az 5. oldalon)

Üzleti körökben magától ér
tetődő a tranzit jelentősége. 
Közép-Európa országai — 
Ausztria, Magyarország és 
Csehszlovákia — külkereske
delmi forgalmukkal a J2 fő
vonalaihoz, valamint az ad
riai kikötőkhöz orientálódnak, 
és mind több áru áramlik 
Lengyelországból, a Szovjet
unióból, Romániából és Bul
gáriából is Jugoszlávián át a 
tengerentúli országok felé.

Európának a Közel-Kelettel 
való erőteljesebb cserekap
csolatai, továbbá a Bosporus 
elégtelen kapacitásai feltétel
ként kínálják fel a Jugoszláv 
Vasutaknak a kombinált köz
lekedés fejlesztését, mint pél
dául a „Hucke-Pack” , a „Ken- 
rugu” vagy a „Ro-Ro” rend
szerű szállítási mód koncep
cióinak kihasználását.

A  szárazföldi tranzit útirá
nyok korszerűsítésével a Je- 
szenice-Gengyélija, a Sezsá- 
na-Gyevgyélija, a Subotica- 
Dimitrovgrad közötti útirá
nyokon viszonylag biztosított

a nagyobb sebesség. A  nagy 
kapacitású négytengelyes te
herkocsik, a korszerű villa
mos- és dízel vontatás, a jel
ző- és biztosítóberendezések, 
valamint a villamosított fővo
nalak a jugoszláv vasutaka: 
alkalmassá teszi turípai szín
vonalú tranzitszolgált&tásokra

A z adriai kikötők rövidítik 
a földrészek közötti távolsá
gokat. Koper, Rijeka, Bakar. 
Plócse, Bár, Split, Sibenik, Za- 
dar, stb. kapacitásaik révén 
valamint korszerű techniká
jukkal kedvezően kiegészítik: 
a vasúti tranzit-, valamint í  
behozatali-kiviteli szolgálta, 
sok lehetőségeit.

A  jugoszláv vasutak rend
kívül sikeres együttműködés* 
valósított meg a külkereske
delmi szervezetekkel, a kikö
tőkkel, valamint a szállítmá
nyozó vállalatokkal. Ez is hoz
zájárul a tranzitforgalom nö
vekedéséhez, ami egyben na
gyobb bevételt, gazdaságosabb 
üzemvitelt tesz lehetővé.
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Anyagi fedezet9amellyel
a tagság rendelkezik

A z alapszervezetek évi fel- taümas mu-nfca után járó pótlékot, tényleges katonai szolgálatból réseket a bizalmiak, illetve az 
adattervében fontos helyet E^dSEását? újítási díjat0 egyen- leszerel ők, a gyermekgondozó- aiapszeryezetek illetékes tiszt
foglal el a tagdijbesorolás. ruhám ég váltási díjat, veszélyes- sl segélyről, illetménynélküli ségviselői 
Érthető, hiszen a beszedett pótlékot (magassági, mély- szabadságról visszaérkezők, to-
tagdíj a mozgalmi feladatok * ¿szesedési alap terhére vábbá a iog^nntartói feltéte-
éllátásához szükséges anyagi fízetett juttatások közül: az ese- lek megszüntetésének egyéb

(titkár, gazdasági 
felelős, stb.) körültekintően 
tisztázzák és rendeztessék.

források közül a legjelentő- tankén ti jutalmakat, a törzsgárda- eseteiben a várható kereset-
sebb fedezetet képezi. Bár jutóimat, a tótüntótésekkei járó nek megfelelően kell a tag
minden év őszén — a követ jutalmat, a jubileumi jutalmat;

— a jutalmazási keret terhére
kező költségvetési év pénzügyi elszámolt jutalmakat
tervezése megalapozottságánál 
biztosítása érdekében — álta
lános tagdíj besorolásra kerül 
sor, az úgynevezett évközi 
egyedi besorolásokkal — új
felvételesek, áthelyezettek, il- 
letménynélküli . szabadságról, 
katonaságtól visszajöttek stb. 
—  alapszervezeteinknek egész 
évben foglalkozniuk kell.

— a mellékfoglalkozás és 
kalmi munkák utáni díjazást.

al-

Nyugdíjasok, 
kismamák, tanulók

díjfizetést megállapítani.
A z évi általános besorolás 

alkalmával minden szakszer
vezeti tagot be kell sorolni, 
függetlenül attól, hogy a sze
mélyes beszélgetés során

Egy bélyeg, 
havonta

A  tagdíjfizetés havonként 
csak egy bélyeggel történhet, 

az Ettől azért nem szabad eltér
ni, mert ez egyrészt lehetősé
get ad a tagkönyvbe t ö r t é i  

e&y- szabálytalan bélyegberagasztá
sokra, másrészt rontja a ter
vezett, , egy főre eső átlagtag-

A számítás alapja bélyegdara bszámmal történő
elosztása útján történik.

A  tagdíj besorolással kap-

előírt tagdíj kategóriát elfo
gadja-e vagy sem. A  bizalmi 
aknak egyébként — az egy 
szerűbb lebonyolítás érdéké 

A  nem osztályos tagdíjat fi- ben — csak azokkal a tagok 
zetők, úgynevezett jogfenntar- kai kell a besorolási ivet alá- ¿íj teljesítésének mérését, 
tók besorolásánál az alábbiak- íratniuk, akiknél az előző évi- melynek kiszámítása a bestze- 
ra kell figyelemmel lenni: hez képest a besorolás meg- dett tagdíjnak az értékesített

—  a nyugdíjasok besoroló- változik.
¿ónak alapja a nyugdíjazási Ha a beszélgetés során a

Nagyon fontos tehát, hogy határozatban megállapított tag a keresetének megfelelő ... ------------ -  r
az szb-titkárok és a gazdasági nyugdíj összeg, a 110 forintár- tagdíjosztályba való besoroló- csolatos sokirányú tennivaló 
felelősök a jó politikai élőké- kiegészítés nélkül. Ennek meg- nem fogadja el, alacso-  időben és kellő pontossággal
szítás érdekében sokoldalú iá- felelően besorolásuk 3—5—10 tagdijosztályba beso- történő elvégzését nagyban
jékoztatást adjanak a bizal- forint differenciált jogfenntar- roini nem szabad. Az aláírást segítheti, ha a számvizsgáló 
miaknak a lebonyolítás rész- tó tagdíjfizetéssel történik, esetlegesen megtagadókkal bizottságok, az aktivisták is 
leteinek megszervezésére, a 1500 és 2500 forintos nyugdíj- kapcsolatos problémáikat az bekapcsolódnak a részfelada- 
tagdíjlémaradások rendezésé- határok figyelembeveteléve.. alapszervezetek igyekezzenek tok megoldásába. Nélkülözhet 
re, s főleg az elmaradások A nyugdíjon kívüli egyeo meggyőző agitációval rendez- tetten segítséget tudnak nyúj- 
okainak feltárására. A három jövedelemnek a besorolásnál tani a tagkönyvek és tagkar-
hónapnál hosszabb ideig el-  nincs jelentősége. A  besoroláskor megállapí- tonok egyeztetésénél, valamint
maradókkal egyénileg kell be- A  már korábban besorolt ^ott tagdíjosztályt és a tagdíj az esetleges eltérések, szabály- 
szélgetni, helyzetüket körülte- nyugdíjas szakszervezeti tago- összegét a tagsági könyv meg- tálanságok tisztázásánál 
kintően mérlegelni. kát újólag besorolni nem kell. fejelő oldallapjára, valamint a A - x“ ^ | ’Az általános, évi tagdíjbe-

A  következő évre érvényes Üjabb besorolásukra csak az tagnyilvántartó kartonra fel sorolás kitűnő alkalom arra
hogy az illetékes szakszerve
zeti szerveik áttekintsék és ele-

általános tagdíjbesorolás alap- alapnyugdíj általános emelé- kell jegyezni. A  kartonok tag
ja az osztályos tagdíjfizetőkre se után kerülhet sor. Az éven- díjfizetési adatait gondosan-------- . ..... . . .  ¡¡H P
nézve az előző teljes év (tehát ként! rendszeres nyugdíj- egyeztetni kell a tagkönyv [nezz í̂c. a.
most az 1977. év) SZOT- emelés miatt a korábbi beso- adataival, a bélyegek átbé-
határozat szerint számított át- rolas nem változhat lyegzésével. áthúzással törté-
lagkeresete, melyet az illeté- ,7“ A  gyermekgondozás1 se- ng egyidejű érvénytelenítés

kenység minden részletkérdé
sét, s enek alapján megfelelő 
intézkedéseket tegyenek a

kés M ÁV szervek bocsátanak mélyen, illetménynélküli sza- meUett. Az egyeztetés alól szervezettség és a fizetési
az alapszervezetek rendelkezé- badságon levőket, idénymun- 
_a__ kásokat — e helyzetük ido-

... . ..... tartamára — 3 Ft-os tagdíj-
± A  nem osztályosg tagdíjfize- ¿ zetés.re kell besorolni. 
tok, f ehat a különböző jog- — A  munkaviszonyukat ön-
fenntartók besorolása külön hibájukon kívül (átszervezés, 
szabályozás szennt tortemk. 9. lndokolr családi körülmények,
■ A? osztályos tagdíjat fizetők stij j átmenetileg- szüneteltető^ 
besorolásának la p já t képező szintén 3 Ft jogfenntartói tag
havi átlagkereset megállapító- díjfizetésre sorolhatók be. E 
sához a táppénzes hónapokat Kedvezményes tagdíjfizetés 
nem kell figyelembe venni.

egyetlen tagkönyv sem ma
radhat ki! A z esetleges elté-

keszseg további javítására.
Semsei Károly

SZOMBATHELYI PÉLDA

Ezért ezek számával a 12 hó-
legfeljebb egy évig teljesíthe
tő.

napos osztószámot^ csökkenteni _  A  szakmunkástanulókat 
Táppénzes hónapnak mi- £s a felsőoktatási intézmények 

Ilos'4̂  minden olyan hónap, hallgatóit 2 Ft-os tagdíjfize- 
amelyben a tag egy napig is tésre kell besorolni. 
táppénzes állományban volt. Az évenként egyszer sorra- 

A havi átlagkereset kiszá- kerülő, minden szakszervezeti 
mitásánál a nyereségrészese- tagra vonatkozó általános tag- 
dés összegét minden esetben díjbesorolás mellett az alap- 
12-vel kell osztani. szervezeteknek különböző vál

tozások miatt évközi egyedi 
Korai fífítlalfíl besorolásokat is kell eszkö-
D v ív h f  pU livA U A  zölniük. Ilyenkor a besorolás

i j  „ nem az előző év átlagkerese-
A  besorolás alapját képező alapján történik, hanem 

áttegkereset megalapítása az g^yéb szempontokat kell a 
alábbi juttatások figyelembe- tagdíjfizetési kötelezettség 
vételével történik: megállapításánál figyelembe

a) a bértömeg terhére fi- venni. A  leggyakrabban elé
getett járandóságok, alapkere- forduló ilyen esetek a követ- 
setek, bérpótlékok, kiegészítő kezők:
fizetések. — ét? közben történő igen

_  . .. ,, jelentős és tartós kereset-
törvényes mun.Ku*döre járó mun- csökkenés esetén a tag a var- 
kabére, daraboéres és teljesít- ható keresetének megfelelően 
ménybéres keresete, munkadija és kérheti besorolásának módost- 
premiumos időbére, haviberes dől- . .  ... 
gozók alapbére (rang- és munka- tusai;
köri bére), különböző prémiumok —- egy hónap betegállo-
(balesetmentességi munkásminő- mányt követően a betegállo- ségi, központi, záhonyi, verseny- , . . . . .  .,
teljesítéstől függő, gkv-üzem- mány további; időszakára az 
anyagmegtakarítási, darukezelői, ét?i besorolástól eltérően a 
kocsirendezői, síktolatási, Irány- fánnéti? nwrpnpvpk mpaíplp- vonati, célprémium, járulék, stb.) osszegeneK megjeie
bértömeg terhére fizetett jutái- ío tagaijosztaly szennt kell Ji- 
mak, őszi csúcsforgalmi jutalék, zetni a tagdíjat. 
forgalomtól függő jutalék, ki- a  tartós külföldi szolgálatra

Lakásépítési támogatás 
a munkásfiataloknak

A z elmúlt esztendőben Az első félévben 86 lakás
ma jd nem kilencmillió forint ba költöznék be a tulajdono- 
összegű kamatmentes kölcsönt A  kölcsön zömét —  ha
adott a szombathelyi igazga- sonlóan a tavalyihoz —  eb- 
tóság a családi és társashoz- . „ «. „
építőknek. 142 vasutas család az évben }*. *  ta  ° '
jutott ezáltal otthonhoz. lUetve a munkások kapják.

Az idén 184 lakás vásárié- Az átadott és átadásra kerü- 
sához, illetve ház építéséhez 16 házak, lakások 70 század
adnak kamatmentes kölcsönt, ka is a fiataloké lesz.
Ennek összege 14 m illió 600
ezer forint lesz. SZ. J.

Munkavédelmi félév
A  miskolci voűtatási főnökség szakszervezeti bizottsága 

július 1-től a munkavédelmi félév keretében versenyt hirde
tett az üzemrészek dolgozói részére. A  verseny célja a szemé
lyi és tárgyi balesetek csökkentése, illetve elkerülése.'

A  munkavédelmi ügyintézők a főnökség szolgálati helyein 
munkavédelmi őrnaplót nyitottak, amelybe a dolgozók beje
gyezhetik a baleseti forrásokat. A  részlegvezetők naponta el
lenőrzik a bejegyzéseket és azonnal intézkednek. A  munka- 
védelmi félévet 1979. januárjában értékelik. A  legeredménye
sebb három üzemrészt öt-, három-, illetve kétezer forint juta
lomban részesítik.

DEBRECENI GÉPÁLLOMÁS:

4 6  géptípust javítanak
Távolról irigylésre méltó, takaros ütemnek tűnik a debre

ceni építési főnökség gépállomása. A  szerelőcsarnokot, amely 
már kicsinek bizonyul, ,a hozzá tartozó műhelyekkel és szo
ciális létesítményekkel együtt három éve adták át rendelteté
sének.

A  gépállomáson dolgozó, húsz szákmát képviselő szerelők» 
karosszérialakatosok, esztergályosok, építőgép-szerelők és vas
útgépészek, szinte valamennyien komplex munkát végeznek. A  
gépkocsik és a pályakarbantartó gépek mintegy 46 típusát ja
vítják. Így is előfordul, hogy egy-egy speciális munkához, 
mint például a Plasser-gépek javítása vagy karbantartása, 
hiányzik a szakember.

A  gépekkel zsúfolt nagycsarnokban szorgalmasan dolgoznak *
szerelők

Szállítószalagok érkeztek a gépállomásra. Lerakásukat kézi
erővel végzik

(Zelman Ferenc felvétele) ’

IS M E R E T B Ő  V ÍT É S

IFJÚMUNKÁS NAPOK
A  záhonyi átrakókörzet kön, kulturális és sportprogra- 

mintegy kétezer fiatal dolgo- mokon vehetnek részt. Foglal- 
zója részvételével augusztus- koznak a pályakezdőkkel, 
bán az üzemi KISZ-bizottság ezenkívül lehetőség nyílik az32 ¡É li I l i i  iS i i:,?**«■>■*■ ¡¡g

tek gyarapítására.

emelt forgalmi jutalék.
A bérpótlékok közé tartozik az távozó dolgozóknál a külföl-

utazószemélyzet kilométer- és óra- dl szolgalatot közvetlen meg- 
átalánya, az éjjeli pótlék, az előző hónapra megállapított
idénypótlék, a munkahelyi pótlék, (folvósított) alanhér a hér- a mankópénz, a műszakpótlék, s u^iyositOTj) aiapDer, a oer
egyéb pótlékok (csoportvezetői, jellegű pótlékok és kiegészítő
gépkocsivezetői, pótkocsivontatást fizetések, valamint a külföldi 

a1' készenléti szolgálatot.közvetlenül meg->ítési, korpótlék, stb.).
4zítő fizetés a SHPSSBHIP ,

díj, a fizetett munkaközi szünet előző naptan évben — janu
díja, a munkaszüneti nap díjazá- vár 1-tol december 31-ig — a
ea. a szénpernye és egyéb hulla- béralap terhére kifizetett ju-dék gyűjtéséért járó díj, az után . , 
fizetési és jegyeladás! jutalék, az talom.- prémium és év \jegi
üzemre veszélyes sérülések felfe- részesedés egy hónapra jutó 
dezéséért járó jutaléte egyéb le arAnvo,  rácra fi bevétenem dolgozott idők fizetett díja- aranyos re^ze figyelemDevexe-
zása, például állásidő, sorozás, lével kell a besorolást megal- 
izavazás tanúzás. munkásőrség, lapítani. Az érintettekkel a 
tanácstagként és népi ülnökként tagdíjfizetés módját külföldreeltöltött Idők díjazása. kötelező 
orvosi vizsgálat, úton töltött idő. 
felmondási idő. fizetett szabadság 
alapján járó bérek, tanfolyamok, 
stb.

b) A részesedési alap terhé
re fizetett év végi nyereség- 
részesedés.

c) A másodállás utáni kere
set.

távozás előtt meg kell beszél
ni. Az ennek elmulasztásából 
származó esetleges hiányossá
gokért a gazdasági felelőst és 
az szb-titkárt terheli a fele
lősség.

Nem kell az átlagkereset meg
állapításánál figyelembe venni az 
alábbi kereseteket, juttatásokat:

Beszélgetés 
a belépőkkel

A szakszervezetbe új tag-
a bértömeg terhére fizetett ként belépők, a más szakszer-

juttatások közül a túlórát, túlóra tartozó vállalattól érátalányt, a túlórapótlékot, a túl- vezeuiez tartózó vauaiattoi er
óra pótlékátalányt, egészségre ár- kező szakszervezeti tagok, a

ÁTSZERVEZÉS U TÁ N  BÉKÉSCSABÁN

Megfelelő partnert kapott 
a körzeti iizemfőnökség

Küldöttértekezlet választotta meg az új szb-t 
és a számvizsgáló bizottságot

Békéscsabán július 1. óta kárának Vajda Jánost, a terű- veteti munka céljai azonban 
működik a körzeti üzemrvfőnök- leti bizottság volt titkárhelyet- változatlanok. Erősíteni keld a 
ség. Július 20-án több, mint tesét, elnöknek pedig Grósz tömegkapcsolatot és a szak
kétezer dolgozó képviseletében Györgyöt választották. szervezeti demokráciát, szem
ült össze 99 küldött, hogy meg- Az ülésen felszólalt Molnár előtt tartva a dolgozók érdek
válassza az új szakszervezeti- György titkár is. Ismertette védelmét, és a szociális körül
és számvizsgáló bizottságot A  többek között az új gazdasági menyek javítását 
küldöttértekezleten megjelent egység létrehozásával együtt- Valkó Pál üzemfőnök beszélt 
Molnár György, a vasutasszak- járó szakszervezeti feladatokat, a szakszervezet és a gazdasá- 
szervezet titkára, Ácsai Mihály, Hangsúlyozta, hogy a körzeti gi egység egymást erősítő sze- 
a szegedi területi bizottság tűt- üzemfőnökség a meglévő tech- repéről, és a jó munkahelyi 
kára és Bocskai Mihályné, a ntkai berendezések, eszközök légkör megteremtésének felté- 
szakszervezetek Békés megyei birtokában jobban tud majd teleiről.
tanácsának titkára is. A  kül- gazdálkodni a rendelkezésére Az értekezlet Vajda János 
döttek a 15 tagú testület tit- álló munkaerővel. A  szakszer-  titkár zárszavával ért véget.

A  szakmai vetélkedőkön 
mozdonyvezetők, anyagmozga
tók, targoncavezetők és gép- 
járművezetők mérik össze tu
dásukat. A  szakszolgálati 
ágaknál K i minek mestere ve
télkedőket rendeznek. Egye
bek között villanyszerelők, ne
hézgépkezelők, esztergályosok» 
lakatosok, motorszerelők, moz
donyszerelők, kocsivizsgálók és 
kocsilakatosok versengenek az 
értékes jutalmakért. A jegy
vizsgálók részére „Kérem a je
gyeket” címmel szakmai mű
veltségi versenyt rendeznek. 
A forgalmi szolgálattevőknek 
„K i minek a szakértője”  cím
mel tartanak elméleti és gya
korlati versenyt.

Augusztus 11-én a fiatal mű
szakiak és közgazdászok ta
nácskoztak, és sor került az if
júsági brigádvezetők ülésére 
is. A  kulturális program kere
tében a háiyi művelődési ház
zal közöicí* rendeznek Író-ol
vasó talál . jzót, és megnyitják 
Szilágyi Elek festőművész tár
latát. *
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GONDOSKODÁS A D O L G O Z Ó K R Ó L

KÖVETKEZIK VESZPRÉM ÉS PÁPA
Busz viszi munkahelyükre a pályamunkásokat

A szombathelyi igazgatóság nagy erőfeszítéseket tett az 
utóbbi esztendőben a dolgozók szociális körülményeiért. Uj lé
tesítmények születtek Tapolcán, Szombathelyen, Várpalotán és 
jCelldömölkön. Korszerűsödött az elmúlt időben az üzemi 
konyha Zalaegerszegen. Százszemélyes konyhát létesítettek az 
oktatási főnökség részére a szombathelyi volt MTH-épületben. 
Korszerűsítések, felújítások történtek Keszthelyen, Alsóörsön, 
Fertőszentmiklóson, Veszprém var sány bán és Zalabér-Batykon. 
Két helyen, Bobán és Zalaegeszegen 30 személy ellátását biz
tosító, úgynevezett szociális konténert telepítettek. Ebben az 
előre gyártott építményben mosdó, zuhanyozó és öltözőszek
rénysorok kaptak helyet.

H-alakű épületben korszerű szállás
— Mi várható még a munka

helyi körülmények javításá
ban? ■— kérdeztük a MÁV 
Szombathelyi Igazgatóságán 
Biri Sándor igazgatóhelyet
testől.

—• A jövő esztendőben 
Veszprémben adunk át egy 
szociális épületet. A  városba 
vezető út mentén — közel a 
vasútállomáshoz — egy építé
szetileg is tetszetős, H-alakú 
épület készül. Ebben harminc 
nő és háromszáz férfi öltözhet, 
itisztálkodhat, étkezhet. Ehhez

méretezték az üzemi konyha 
főzési kapacitását is. Az épít
ményben a 46 ágyas laktanya 
és a 68 személyes munkásszál
lás is helyet kap. Az építkezés 
tervezett költsége 28 millió fo
rint. Ezt követi a pápai re
konstrukció, amelynek a ter
vét a MÁVTI már készíti. Ott 
az utascsamok jobb kihaszná
lásával javítjuk a vasutasok 
szociális körülményeit — mon
dotta az igazgatóhelyettes.

A  vasút területén — külö
nösen a pályaépítéseknél —

KITÜNTETÉS

A SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT
I .Alkotmányunk ünnepe al
kalmából a Szocialista Kultú
ráért miniszteri kitüntetésben 
részesítették:

Doma Sándornét, a Kelen
földi klubkönyvtár vezetőjét, 
Szabó Zoltánnét, a szegedi
„Petőfi Sándor” vasutas műve

lődési ház igazgatóját és Dré
gelyi Ferencnét, az Északi 
Járműjavító Üzem Törekvés 
Művelődési Házának könyv
tárvezetőjét.

A  kitüntetéseket augusztus 
18-án a SZOT székházában 
adták át.

Nyitott kapu 
mindenki előtt

Dr. Boda Lajos, az 5. 
szakosztály helyettes veze
tője még csak 43 éves. Ba
gón . született, ami egyúttal 
azt is jelzi, hogy ez a szor
galmas nép lakta Galga 
menti falu indította el ifjú 
korában az aszódi gimná
zium felé. A  vasút iránit! 
érdeklődése pedig abban az 
időben, bejáró diákként tá
madt fel 'benne. Valamikor 
sok bejáró tanuló válasz
totta hivatásul a vasúti 
szolgálatot.

— Nálunk, ahol sok vas
utas lakik — mondja —, a 
legtöbb családban szinte 
mindig akörül forgott a be
széd, hogy a papát véglege- 
sítik-e, vagy hamarosan fel
mondanak neki. Akkoriban 
a véglegesítés; a rendszere
sítés egy egész életre szóló 
megnyugvás, boldogulás,
biztonság volt a családnak.

A  fiatal, érettségizett Bo
da Lajos Túra állomáson 
nyitott kaput a vasútra. 
Felvétele után első lépéseit 
dr. Hasznos József, Gödöllő 
későbbi állomás főnöke óv
ta.

|f§ Azt hiszem, a vasút 
szeretetét, fegyelmét a vas
utasok mindig idősebb 
munkatársaiktól és felette
seiktől kapják, akiket év
tizedeken át számontarta- 
nak, példaképüknek emle
getnek. Én is így vagyok 
ezzel — vallja a szakosz
tályvezető-helyettes.

1955-ben Budapest—Ke- 
lenföldön teljesített szolgá
latot, aztán katonaság, majd 
a vasúti tisz-tképző követke
zett.

— Amikor forgalmi és ke
reskedelmi tartalékos let
ten — folytatja—, tudtam, 
hogy a tanulásban nem sza
bad megállni. Már csak 
azért sem, mert a tartalé
kosnak mindenhez értenie 
kell. . .

Kőbánya—Felső állomás 
létszámába tartozott, ami
kor beiratkozott az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
állam- és jogtudományi ka
rára, s az ott töltött évek 
után esti tagozatosként dip
lomát szerzett.

— Nem tanulhattam vol
na a munkatársaim segít
sége nélkül— mondja erről 
az időszakról,—  Igaz, hogy 
a helyettem mások által 
végzett munkát minden 
esetben vissza kellett ad
nom, de mégiscsak azt je
lenti ez, hogy társaim, kol
légáim nélkül nem tehet
tem volna egy lépést 
sem ...

Immár huszonöt éve uta
zik naponta Bag és Buda
pest között. S nem volna 
teljes a portié, ha csak a 
szakmáról és az egyéni vá
gyak teljesüléséről esne 
szó. Boda Lajos a diákköri 
ifjúsági mozgalomtól indult, 
s egészen fiatalon lett párt
tag. Eveken át dolgozott 
alapszervezeti titkárként. 
Jelenleg ugyanabban a kör
ben propagandista, ezenkí
vül sokáig volt munkásőr, 
községének pedig jelenleg 
is — immár tíz esztendeje 
— tanácstagja.

— Ha a falumban megál
lítanak az emberek, és el
mondják gondjaikat, én an
nak örülök — szól csende
sen. — Ha pedig a vonaton 
szólít meg ismerős kolléga, 
akkor úgy érzem, hogy is
mét együtt dolgozunk vala
melyik állomáson, a sínek 
birodalmában. Gyakran 
persze jogi tanácsot kémek 
az emberek, de olyankor is 
úgy érzem, hogy bár a jog 
csakugyan segít eligazodni 
az igazság dolgaiban, de a 
belső töltést, a cselekvés 
indítékait ma is a forgal
mi szolgálat jelenti szá
momra .. .  meg a távlato
kat, amelyek körvonalai ott 
vannak mindenki előtt. A 
vasútnál egyébkén három
ezer fajta beosztás található.

Dr. Boda Lajos szerint a 
143 000 vasutas közül min
denki „valaki” a maga be
osztásában. Valaki, aki ér
ti és végzi a vasúti munkát, 
aki térben és időben mér 
mindent, mert a menetrend 
erre szoktatta, többnyire 
nehéz éveken át.

V. Szabó Béla

nagy munkálatok szemtanúi 
lehetünk. A  pályamunkások 
többsége távol lakik, s időn
ként utazik haza.

— Mit tudnak az érdekük
ben tenni?

Fürdő, mosdó, 
hűtőszekrény

— Nehéz kérdés és nagy 
gondunk ez. Feladatunk min
den munkahelyen megterem
teni a legelemibb egészségügyi 
feltételeket, a fürdés, a kézmo
sás, az ételhűtés, illetve a me
leg étellel való ellátás biztosí
tását, különben nem is tud
nánk az embereket megtartani. 
Gondoskodunk ezenkívül a 
munkásszállításokról. Erre 
igyekszünk felkészülni.

jelenleg két mikrobusz, öt 
Robur teherautó és 10 Ikarusz 
fuvarozza a pályaépítések dol
gozóit. A jelenlegi szállítási 
kapacitás ötszáz fő, de feladat 
a fejlesztés és a meglevő' szál
lítási, kapacitás minél gazda
ságosabb kihasználása.

Az igazgatóhelyettes szólt a 
tervek megvalósítását akadá
lyozó nehézségekről is.

Az étkezési normák költsé
gének a megállapításánál a 
nyersanyag értéke a döntő.

Rugalmasabb 
szabályozást!

— Ezt viszont nem lehet 
alapul venni egy vidéki ven
déglőnél, pedig kénytelenek 
vagyunk gyakran vendéglők
ben étkeztetni — más megol
dás híján — a dolgozókat. Az 
igazgatóság szívesen áldozna 
anyagilag is többet a nehéz fi
zikai munkát végzők étkezte
tésére, de a' fennálló rendel
kezések értelmében ehhez kü
lön engedélyt kell kérni. Mire 
az megjön, már tovább kell 
menni . . . J ó  lenne valamilyen 
rugalmasabb szabályozó... — 
feiezte be, a , beszélgetést Biri 
Sándor igazgatóhelyettes.

Sz. Jakab István

PERMETEZŐ ELVEN MŰKÖDIK A  PORLASZTÓ

A jő  ötlet sokat ér
Újítás, sőt találmány is lehet belőle

Az elmúlt hónapokban több 
szolgálati helyen ötletpályázati 
hónapot tartottak. Ennek cél
ja, a jobb munkaszervezés, a 
termelékenység és a hatékony
ság növelése, a kulturált uta
zás színvonalának javítása, a 
baleseti veszélyforrások csök
kentése.

Világos célt kitűzni!
Ezeket a feladatokat csak ad

minisztratív intézkedésekkel 
nehéz megoldani. A dolgozók 
ötletei reálisabbá teszik ezek
nek a céloknak az elérését.

Egy-egy ötlet sokszor újítás
nak is minősülhet, sőt talál
mánynak is lehet az alapja, 
Bánki Danát és Csonka. János 
benzinporlasztójának az ötletét 
például a virágot permetező 
lány adta.

A hazai újítómozgalom kez
detétől a vállalatok' és a vas
úti szolgálati helyek eredmé
nyes ötlethónapokat, ötletna- > 
pokat szerveznek. Jó ötletek 
csak úgy születhetnek, ha a 
dolgozók ismerik a termelést 
akadályozó gondokat, ha azok
ra felhívják a figyelmüket.

Az ötletnap, ötlethét, vagy 
ötLethónap időpontját legalább 
egy hónappal korábban célsze
rű meghirdetni. A szocialista 
brigádok között is lehet ötlet
versenyt kezdeményezni. Az 
újítási feladattervhez hason

lóan „ötletnapi témák” címen 
az egyszerűbb termelési, mun
kavédelmi feladatokat össze 
kell gyűjteni, hogy azokat a 
dolgozóik is megismerhessék. 
Az üzemek, főnökségek szako
sított ötletnapokat is szervez
hetnek: például munkavédelmi 
vagy takarékossági ötletnap.

A  KlSZ-szervezet is kezde
ményezhet ötletnapokat.

A díjazás
Az újításnak minősülő ötle

teket naplózni kell. A  legered
ményesebb dolgozóknak, vagy 
brigádoknak az értékelő bi
zottságvezetője igazolást adhat 
a hasznos ötletek elismerésé
ről. Az ötleteket pénzzel, 
tárgyjutalommal, illetve vá
sárlási utalvánnyal lehet díjaz
ni. A „legjobb munkavédelmi 
ötlet” például a szakszervezet 
különdíját, a „legötletesebb fia
tal” pedig a KISZ-szervezet 
ajándékát nyerheti eL

Fontos az ötletnap időpont
jának helyes megválasztása 
is. A  legcélszerűbb, ha havon
ta vagy Negyedévenként ren
dezik, az aktuális termelési 
gondok megoldása céljából 

A  Vasúti Újítási Szabályzat 
41. §. (1) bekezdése értelmé
ben az ötletdíj a „bérköltség 
terhére számolandó eV*. Ha 
az ötletért kifizetett összeget 
később az újítási díjba be

számítják, akkor az újítási 
díjat kisebb (az ötledijjal 
csökkentett) mértékben álla
pítják meg.

Az ötletnapokra érkező ja
vaslatokat az értékelő bizott
ságnak (zsűrinek) nagy szak
értelemmel, előrelátással kell 
bírálni. Elemezni kell, hogy a 
javaslat a „hirtelen támadt 
gondolat” fogalmába sorolha
tó-e, vagy korábbi gondolko
dás, felkészülés eredménye. 
Ha gyorsan, kísérletek nélkül 
bevezethető, akkor célszerű a 
javaslatot ötletként díjazni.

A  hasznosításra elfogadott 
ötleteket is az „ötlet napló”- 
ban kell rögzíteni.

Eredményhirdetéssel
i

Az ötletek újításkénti elbírá
lása nem az értékelő bizottság 
feladata. Az újítási naplóba 
azokat a javasiátokat kell be
jegyezni, " amelyek (á ‘ bizott
ság véleménye szerint) tar
talmazzák a megoldás módját 
és eszközét, a nevet és a lak
címet. Az ötlet újításkénti el
fogadására csak az egyszemé
lyi elbírálónak van joga.

Az ötletnapok eredményé
ről tájékoztatni kell a szolgá
lati főnökség dolgozóit is.

Dr. Gyón! Béla

Ésszerűen, takarékosan
Hasznos kiadvány 

forog közkézen a
vasutasok között. Té
mája az energia
megtakarítás a vasúti 

közlekedésben. 
Amint írja, a me
netrend betartásával, 
a jó forgalomszerve- 
zéssél, a mozdonyok 
megfelelő vezetésé
vel, a gazdaságtalan 
gépmenetek számá
nak a csökkentésé

vel jelentős üzem- 
anyag-megtarítást le
het elérni. Olyan, lát
szólag lényegtelen 
apróság, mint a nyi
tott ablakokkal való 
közlekedés, nagy
mértékben növeli a 
vontatási energia
szükségletet, mert az 
ablakokba „beleka
paszkodik a szél.” 

Figyelmeztet arra 
is, hogy van, amikor

a túlzott spórolás is 
drága. A  régi, elavult 
kályhák rossz hatás
fokkal üzemelnek. 
Előnyösebb kinyitni 
a pénztárcát és újat 
venni. Sok hasonló, 
kisebb-nagyobb inte
lemmel, tanáccssal 
szolgál még ezen kí
vül, amelyekkel mil
liókat lehet megtaka
rítani népgazdasá
gunknak.

A  füzetet a MÁV 
Vezérigazgatóság 

tervgazdasági és mű
szaki fejlesztési szak
osztálya adta ki. ír
ták: Belesik József és 
Laczkó Pál. Az 
egyébként is köny- 
nyeden, népszerűén 
fogalmazott szöveget 
Sajdik Ferenc kari
katúrái teszik oldot- 
tábbá, szemléleteseb
bé. P. I.

MILYEN A VEZÉR ÁLLAS BIZTONSÁGA?

Fácán röppen, üveg koppan
Látogatás a M A V  Anyagvizsgáló Főnökségen

A  vasútnak kevés olyan 
részlegé van, ahöl annyi féle 
anyaggal dolgoznak, mint a 
MÁV Anyagvizsgáló Főnöksé
gen: acél, üveg, gumi, textília, 
műanyag, olaj, víz, vegyszer, 
stb.

A  főnökségnek a józsefváro
si konténer-terminál melletti 
épületben van a székhelye. 
Hosszú folyosóról jobbra, bal
ra nyílnak a laboratóriumok. 
Bent sejtelmes csend uralko
dik. Az itt dolgozók elmélyül- 
ten vizsgálják az anyagokat, 
amiből később — ha alkalmas 
az összetételük — alkatrésze^ 
két készítenek majd.

Vermes László főnökkel az 
intézmény történetéről és fel
adatáról beszélgetünk.

— A MÁV anyagvizsgáló 
tavaly ünnepelte fennállásá
nak 90. évfordulóját — mond
ja. — Jogelődünk régen az 
Északi Járműjavítóban lévő 
vegyészeti laboratórium volt. 
Kezdetben természetesen ke
vés anyagot vizsgáltak. Ké
sőbb egyre több alkatrésznek, 
víznek, szénnek rendelték __ el 
a szerkezeti vizsgálatát.

Féktuskót is 
esztergálnak

— Az egyik ajtón ez olvas
ható: Anyagellátási igazgató
ság**. Nem egyedül vannak az 
épületben?

Fajsúlymérés a laboratóriumban
(Övári Árpád felvétele)

— Tulajdonképpen ott is 
anyagvizsgálattal foglalkoznak
— hangzik a válasz. — Szoro
san együttműködve végezzük a 
munkát csak adminisztratívan 
különülünk el egymástól. 
„Szomszédunk” egyébként a 
textíliák, műanyagok, gumifé
lék vizsgálatát végzi.

Elsőként a mechanikai la
borba látogatunk. Ott vizsgál
ják a szilárd anyagokat, első
sorban a fémeket. A  részleget 
Wágner Tibor laborvezető mu
tatja be.

— Jelenleg a féktuskó alap
anyagának a szakítószilárdsá
gát próbáljuk — magyarázza.
— A gyártó vállalat által kül
dött öntvényt méretre eszter
gáljuk, majd befogjuk a sza
kító gépbe, amely 50 ezer kilo- 
pont húzó-, illetve nyomóerőt 
képes kifejteni. így állapít
juk meg, hogy az acél megfe
lel-e rendeltetésének.

Újfajta szélvédő
A  sarokban egy ragasztott 

üvegtáblára téved a szemem.
— Ez is vizsgálatra vár? — 

kérdezem.
— Igen. Ez egy V—43-as 

szélvédője. Már elvégeztük a 
szükséges méréseket. Négy ré
tegből áll, ezért nem lesz 
szükség védőrácsra, amely 
egyébként zavarja a mozdony
vezetőt a kilátásban.

— Miért végezték a vizs
gálatot?

Gyakran előfordul, hogy 
a pálya széléről felröppenő 
madarak — foglyok, fácánok
— nekicsapódnak a szélvédő 
üvegnek és az betörik. Meg
sérülhet a mozdonyvezető is. 
Az állatkert szakembereitől 
megkérdeztük néhány madár

fajsűlyát és repülési sebessé
gét. így számítottuk ki, hogy 
az üvegíiek mekkora ütést kell 
elbírnia. Elkészítettük az „ütő
berendezést”. A  kísérletek 
eredménye pozitív volt. Hama
rosan megkezdik az új szélvé
dő sorozatgyártását. (A moz
donyvezetők véleménye szerint 
azonban a legnagyobb veszélyt 
nem a madarak, hanem az el
haladó személyvonatból kido
bott üvegek és a véletlenül le
szakadt felsővezeték okozzák* 
Sok súlyos baleset történt már 
emiatt. A védőrács a szélvédő
höz csapódó szitáid tárgyak el
len nyújtott biztos védelmet 
—A szerk. megjegyzésed

Olaj, víz 
más-más célra

* Az olaj laborban Zaránd 
Sándor vezető-vegyészmérnök 
kalauzol.

— A vasúton használatos 
valamennyi kenőanyag: ben
zin, gázolaj, petróleum, gép
zsír mintáját ide hozzák vizs
gálatra. Nyolcvan féle anya
got vegyelemzünk. Köztudott 
hogy minden gépzsír és kenő
olaj csökkenti a fémek súrló
dását. Nem mindegy azonban, 
hogy egy-egy csapágyba mi
lyen kenőanyagot töltenek. 
Másfajta olaj kell például a 
NOHAB-ba, és más a ma
gyar gyártmányú mozdonyok
ba. Ezért vizsgálják a kenő
olajok minőségét.

Megtekintettük az anyag- 
vizsgáló legrégibb „vegykony
háját”, a vizlaboratóriumot is.

— Daru-, hütő-, szenny,- ak
kumulátor- és építési vizet 
elemzünk — magyarázza Ola
jos Béláné vegyészmérnök. — 
Régebben a kazánokba hasz
nált daruvíz volt a legfonto
sabb, most a Jiűtővíz. Ennek 
összetételére nagyon kell 
ügyelni, mert befolyásolja a 
dízelmotorok működését. Eb
ből egy köbméter 250 forintba 
kerül.. .

Séra Sándor
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ÓBUDA ÁLLOMÁSON

Fele létszámmal 
végzik a munkát

Antal János, Óbuda állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a 
Dorog felől érkező 3413. számú vonat „bejáratát” készíti elő. Az Óbu
dán tíz éve dolgozó vasutas a jelenlegi létszámhelyzetről csak annyit 
mond: „Kevesen vagyunk. A  62 fős megszabással szemben mindössze 
harmincketten dolgozunk a MÁV-HEV határállomás három műszak
jában . •

A  3413-as már beérkezett, de itt találkozik a Nyugatiból Eszter
gomig közlekedő 3416. számú személyvonattal. Az utasok nem is sej
tik — de ne is érzékeljék! —, milyen nehéz körülmények között vég
zik felelősségteljes szolgálatukat a vasutasok. A  személyvonatok pon
tosságának például az az „ára”, hogy a teherkocsik rendezését, a vona
tok összeállítását többször félbe kell szakítani. A  kiesett idő pótlása 
a szűkös létszámhelyzetben nem kis nehézségeket támaszt. •.

Légrády Tiborné rak tárnok számba veszi az üres OPW-kocslkat, 
hogy a fuvaroztató vállalatok munkájában ne legyen fennakadás. Neki 
személy szerint is — mint a többi vasutasnak — nagy érdemei van
nak a rakodás gyorsításában, a jó partneri kapcsolatok kialakításá
ban, ami azért sem könnyű, mert gyakran hetekig, hónapokig hasz
nálhatatlan a városi telefon. .  ■

Pétisó érkezett a dunabogdányi téesznek. A  gazdaság dolgozói 
Szerencsére késedelem nélkül hozzálátnak a vagon kiürítéséhez, mert 
mindössze 8—10 kocsi fér el a raktári vágányon. A  IX. vágány men
tén végzett tereprendezéssel és a rakodási feltételek biztosításával 
némiképp enyhült az állomás effajta gondja.

Purt Gusztáv képriportja

A Touropa szervezi
Idegenforgalom
különvonattal

A  Touropa Európa egyik 
legnagyobb utazási és idegen- 
forgalmi irodája. Élénk nem
zetközi idegenforgalmat bo
nyolít le, többek között ha
zánkkal is.

Június 10 és szeptember 2-a 
között szombati napokon 
NSZK és Ausztria érintésé
vel különvonat hozza azokat 
a külföldi vendégeket, akik 
Siófokon vagy környékén töl
tenek egy hetet. Ezeken a vo
natokon a vendégek részére 
ebéd- és vacsoraszolgáltatást 
nyújt az étkezőkocsi rí az 
Utasellátó Vállalat. A határon 
belépők megismerkedhetnek a 
magyaros izekkel. Egy-egy
úton 60—60 vendég veszi 
igénybe ezt az ellátást

—  Idegenforgalmi irodánk, 
amely behálózza Nyugat- 
Európát, szívesen szervez ma
gyarországi utazást —  mond
ja Herbert Gottschalk utazási 
vezető. —  Az idén 25 száza
lékkal emelkedett a jelentke
zők száma. A z  utak árát sze
mélyenként 125 márkával tud
tuk mérsékelni. A  magyar 
partnerekkel elégedettek va
gyunk. Ezt bizonyítja az is, 
hogy egyre több a visszatérő 
vendég. A  M ÁV külön vona
tunk csatlakozását és az étke
zőkocsi ki- és besorolását a 
határon rugalmasan végzi.

A z Utasellátó dolgozói kö
zül sok dicséretet kapott a 
vendégektől Varga Imre fő- 
pincér, Hegedűs Pál felszol
gáló, Ernst János szakács és 
BökŐnyi Lajosné büfés. Leg
értékesebb elismerése ez jó 
munká j uknak.

Drégely Vilmos

Jó utat, sok sikert!

IN DU LÁS VIETNAMBA...
Vasutas fiatal a „magyar iskola tanácsadói között

A  KISZ Központi Bizott
sága 1972-ben határozatot 
hozott, hogy a Vietnami
Demokratikus Köztársaság
ban segítségképpen ezer fia
tal oktatására alkalmas 
szakmunkásképző intézetet 
létesítünk. A  tanintézethez 
tartozó felszerelések (gé
pek, szerszámok és egyéb 
eszközök) odaszállítását 
1973-ban meg is kezdték, s 
az intézményt várhatóan ez 
év végén adják át rendelte
tésének.

A  szakmunkásképzőben 
teljesen magyar tematika 
szerint oktatják majd a vi
etnami fiatalokat. Követke
zésképpen a KISZ KB ar
ról is gondoskodott, hogy 
szakembereket küldjön az 
intézetbe. Az öt főből álló 
szaktanácsadó csoport a jö 
vő héten indul el a tőlünk 
11 800 kilométerre levő tá
vol-keleti országba.

Régi kapcsolat
Megtudtuk, hogy a vá

lasztottak között vasutas 
fiatal is van: Heksch Ernő, 
a Keleti csomópont K ISZ- 
bizottságának titkára, akit 
mór a nagy készülődés köz
ben kerestünk fel.

—  Hogy esett rád a vá
lasztás?

—  Ennek több mint egy
évtizedes előzménye van. 
1967-ben kezdtem egyetemi 
tanulmányaimat a moszk
vai Vasút Közlekedési Mű
szaki Egyetemen. Már ott 
szoros kapcsolatba kerül
tem vietnami fiatalokká l,
akiket nagyon megszeret

tem. Tanulmányaim befeje
zése után tagja lettem itt
hon a Magyar Vietnami 
Operatív Bizottságnak. Ezen 
belül az volt a feladatom, 
hogy tanulmányokat készít
sek az ipari tanulók hazai 
képzéséről.

— Ezek szerint nem ért 
váratlanul ez a rangos meg
bízatás?

— Gondoltam rá termé
szetesen, de csak nemrég 
tudtam meg, hogy én is a 
kiutazók között leszek. 
Mondanom sem kell, örü
lök e megtisztelő feladat
nak; ami feltétlenül arra 
ösztönöz, hogy jó  hírnevet 
szerezzek a magyar, ezen
belül a vasutas fiataloknak.

Megértik egymást
— Mit tudsz a leendő 

munkahelyedről ?
— Az intézet, amelyben 

oktatni fogunk, Hanoitól 45

kilométerre, Són Táj tarto
mányban, pontosabban Ba- 
vi nevű' faluban van. Ott 
fogunk majd családostól 
lakni, egyelőre szállodában. 
Az intézetben ötfajta szak
mát tanítunk, vagyis forgá
csoló, kovács, lakatos, v il
lanyszerelő és hegesztő 
szakmára képezünk ki fia
talokat. Én természetesen az 
elektromos tárgyú részleg 
szaktanácsadója leszek, m i
vel villamosmérnök vagyok.

—  Milyen nyelven érte
keztek majd az ottaniak
kal?

— A  szakmunkásképző 
oktatói valamennyien Ma
gyarországon tanultak, így 
nyilvánvaló, hogy magya
rul is jó l megérthetjük 
egymást. Én egyébként az 
anyanyelvemen kívül be
szélek még oroszul, és az 
egyetemi éveim alatt rám 
ragadt egy kis vietnami 
nyelvtudás is, amit szeret
nék annyira fejleszteni, 
hogy ha majd hazajövök, 
legalább középfokon vizs
gázhassak ebből a nyelvből.

A  feladathoz illően...
—  Mennyi időt töltötök 

Vietnamban?
— Egyelőre egy évet, de 

lehet, hogy kettőt. A  felada
tunk az lesz ugyanis, hogy 
mielőbb átadjuk tapaszta
latainkat, vagyis olyan 
szintre hozzuk az intézetet, 
hogy azután az ottani okta
tógárda a magyar tematika 
szerint zavartalanul vezet
hesse a szakmunkásképző 
intézetet.

S. B.

NAEYCENK HÍRNEVÉT ÖREGBÍTIK

Hány Istók, Kincses, András és a
Állandó fármSUállítás az évszázados parkban

Nagycenken, a múzeumvasút 
Kastély állomása melletti 
parkban — a Széchenyi Mú
zeum szomszédságában — az 
idei vasutasnápon avatták és 
nyottatták meg a szabadtéri 
állandó járműkiállítást.

A  kisvasút egyébént 1970— 
72-ben épült, s 1973 óta a 
Közlekedési Múzeum tulajdo
nát képezi. Üzemeltetője a 
GySEV, s a vasúti szolgálatot 
nagy buzgalommal és látható 
jókedvvel látják el a soproni 
úttörővasutasok.

A  Közlekedés! Múzeum 
korábbi terve valósult meg 

most,

miután összegyűjtötte (a 
gyűjtést továbbra is folytatva)

a kiöregedett gőzüzemű, kes- 
kenyvágányú mozdonyokat, 
személy- és teherkocsikat. 
Igaz, a bemutatás még nem 
teljes, hiszen néhány sínpár 
még várja a restaurált, tetsze
tős kis mozdonyok, kocsik ér
kezését. Jelenleg 

hat különböző nyomtávú 
és típusú gőzös, valamint 9 
egyéb vasúti jármű látha

tó a kiállításon.

Mindegyik mozdony vagy ko
csi előtt tábla, amelyen a fel
irat részletesen ismerteti a 
jármű műszaki adatait, szár
mazási helyét, életútját. Érde
kes, hogy némelyik mozdony
nak beceneve is volt, például:

Kincses, Triglav, András, 
Hány Istók. Már e néhány sor
ból is sejthető, hogy 

a cenki kisvasút valóságos 
élmény gyermekeknek és 
és felnőtteknek egyaránt.

Kastély állomáson külön ér
dekességnek számít a múlt 
idők stílusjegyeit viselő étte
rem is, ahol az asztaloknál 
kétoldalt kimustrált kisvasúti 
fapadok helyettesítik a széke
ket.

A  kiszolgálás udvarias, az 
étel- és italféleségek vá

lasztéka bőséges.
Az állomás mögött található a 
most kialakított erdei büfé
park is. Ott rönkfából készült

asztalok és padok között sza«l 
lonnasütőhelyek, láncos bog-J 
rács-állványok is vannak, aj 
hátizsákkal érkező turisták, il
letve autóbuszos felnőtt- db 
diákcsoportok legnagyobb örö
mére.

Nagycenk látnivalói közé 
tartozik a Széchenyi sír
bolt, a híres Hársfa-sor, a 

családi kastély.
Mindehhez járul az újonnan 
megnyitott kisvasúti szabadté
r i állandó járműkiállitás. Még 
itt a nyár, és szépnek ígérke
zik az ősz, van tehát alkalom, 
hogy ne szalasszuk el a sok \ 
örömet, látnivalót, érdekessé
get ígérő kirándulást!

Kodolányi Ferenc

Terv szerint dolgoznak

Kocsitakarítók 
a Nyugatiban

A  Nyugati pályaudvaron 
dolgozik a kocsitakarítók 1965- 
ben alakult Hámán Kató szo
cialista brigádja. Feladatuk a 
személykocsik belső takarí
tása.

— A mi munkánk eredmé
nyességét a pályaudvarról in
duló vonatok tisztaságán le
het lemérni — magyarázza 
Fodor Józsefné brigádvezető. 
— A brigád megalakulása 
után három évvel már dicsé
retben részesített bennünket 
az igazgatóság vezetője. Ke
vés fiatal dolgozik közöttünk, 
mert az utánpótlás egyre ne
hezebb. Az elmúlt évben 264 
óra társadalmi munkát végez
tünk. Meghatározott prog
ram alapján dolgozunk. Az 
utóbbi években szerencsére 
már nem kell a takarításra

váró kocsik keresgélésével töl
teni az id ő t...

A  brigádvezető 25 éve vas
utas. Tagja a pályaudvar 
pártalapszervezetének, és szak- 
szervezeti szemináriumvezető. 
Monorról jár be dolgozni. Az 
előadások anyagát sokszor 
még a  vonaton átismétli. A  
brigád tagjai is szívesen vé
geznek társadalmi munkát, 
segítenek egymásnak. Ami
kor egyik dolgozójuk, Varga 
József házat épített, valameny- 
nyien elmentek segíteni. Né
hány éve még csak egy bri
gádtagnak volt meg az álta
lános iskolai végzettsége. Az
óta hárman befejezték általá
nos iskolai tanulmányaikat, 
"Lender Mihályné pedig most 
iratkozott be a  nyolcadik osz
tályba.

M p I p M

A  Hámán Kató szocialista brigád

— Jut idő a szórakozásra, 
közös programok szervezésére 
is — mondja Lender Mihály
né. — Gyakran járunk mozi
ba, szíriházba és kirándulni. 
Néha megkérünk egy-egy 
pártvezetőségi tagot, hogy 
tartson nekünk előadást az

aktuális politikai események
ről.

A brigád tagjai közül né
gyen tuladonosai a Kiváló 
dolgozó kitüntetésnek. Fodor 
Józsefné pedig Kiváló vas
utas.

O . K.
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A  munkaerőhiány szorításában (3 .)

„Olyan kalappal köszönünk, amilyen van"
Stabilizálódott a létszám —  Nincsenek már fehérkesztyűs főnökök —  A kevesebb 

tálára, fél egészség —  Átcsoportosítás házon belül
t j  Jegyzetfüzetet teszek a táskámba. A  ferencvárosi ren

dezőpályaudvarra indulok. A  Fradiban gondolom sokat tudnak 
a munkaerőhiányról. Herendi, az állomásfőnök szabadságon 
van. Helyettese, Dömötör László felkészült a találkozásunkra. 
Tíz órakor kopogok irodája ajtaján. Előtte az asztalon jelen
tések, jegyzetek. Amikor meglát, kiszól az előszobába, hogy 
ha nem muszáj, ne kapcsolják be a telefonhívásokat. Rögtön 
a tárgyra térünk, mert siet. Itt nem lehet egy percre sem 
megállni. Reggel öt órakor kezdte a munkát. Naponta 13—14 
órát dolgozik. Ferencváros olyan, mint egy taposómalom.

Mint ruhán a folt...

ló távollétek engedélyezését is 
szigorítottuk. A z igazolt tá
volmaradások száma ennek 
hatására 5056 óráról 3Q83-ra 
csökkent. A z igazolatlanul tá
volmaradók óraszáma pedig 
1244-gyel kevesebb a tavalyi
nál.

•*— Tudnak-e vigyázni a  vas
utas egészségére?

—  A  lehetőség határain be
lül mindent megteszünk en
nek érdekében. A  kevesebb 
túlóra már fé l egészség. Ha

vonta általában két pihenőna
pot tudunk kiadni, de a frek
ventált munkakörökben így is 
220—240 órákat dolgoznak. 
Minden hónapban vizsgáljuk 
a dolgozók leterhelését. Ha azt 
tapasztaljuk, hogy egy szolgá
lati helyen szokatlanul ma
gas a túlóraszám, felülvizsgál
juk a vezénylést, intézkedünk. 
Az idén, az első félévben, a 
tavalyihoz viszonyítva 10 716- 
tál csökkent a túlórák száma.

A  MÁV kocsiparkjának 11— 
13 százaléka fordul itt meg 
| huszonnégy óránként. Négy- 
ötezer kocsi érkezik a pálya
udvarra és 1600—2200 az át
menő kocsik száma. Átlagban 
ötezer kocsit gurítanak és 110 
I tehervonat indul. Ezt a for
galmat 1140 állomási dolgozó 
I tartja mozgásban, nem szá
mítva a többi szakszolgálatot.

— 1978 első félévében stabi
lizálódott a létszám —  magya
rázza Dömötör László. — A  
tavalyi első hat hónaphoz v i
szonyítva huszonhattal többen 
vagyunk. A  frekventált mun
kakörökben tizenkettővel töb
ben dolgoznak és hússzal ke
vesebb a. kirendelt. Érdekes 
a többi adat is. Tavaly az el
ső félévben hetvenen jöttek a 
;pályaudvarra. Nyolcvan szá
zalékuk itt maradt. Ebben a 
félévben 99-en érkeztek. (Kö
zülük 46 újfelvételes, 53 át
helyezett.) 1977. első félévében 
111-en távoztak. (Ebből nyug
díjas 56, felmondott 14, kilé
pett 24, meghalt 6 és áthelyez
tünk 11-et.) Az idén százhaton 

| hagyták itt a pályaudvart.
— Azt mondta: huszonhattal 

I többen vagyunk az idén, és 
[stabilizálódott a létszám. Mi
inek köszönhető ez?

— Részben az új, négyszáz 
i személyes munkásszállónak.

Tizenhétnegyvenért napi há
romszori étkezést kapnak a la
kók, és kulturált környezetben 
pihenhetnék. Ez is bizonyít
ja: a jó  szociális körülmény 
vonzza a munkaerőt és ma
radásra készteti a régi dolgo
zót. Sajnos, ez nem mondható 
él a pályaudvar egészére. 
Nincs korszerű szociális léte
sítményünk. 1954-ben fejezték 
be a pályaudvar rekonstruk
cióját. Akkor még nem foglal
koztak az öltözőkkel, mosdók
kal, „lavórra** tervezték az 
épületeket. A  mosakodáshoz 
gőzmozdonyból vették a meleg 
vizet. Azóta különböző helyi
ségekből alakítottunk ki mos
dókat, de azok kicsik, elavul
tak. Olyan ez, mint ruhán a 
fo lt . . .

Gyakran kerül a főnök asz
talára áthelyezési kérelem, 
mert sokan valamelyik kisál- 
lomásra szeretnének menni 
dolgozni. Ennek oka a jobb ke
reseti lehetőség. Ott' több a 
túlóra és kevesebbet kell dol
gozni.

— Ismerek olyan tartalé
kost, aki havonta tizenegyezer 
forintot vág zsebre — jegyzi 
meg a főnökhelyettes, — Má
sok azért mennek él, mert 
szolgálati lakást ígértek ne
kik, vagy a feleség megunta a 
sok távollétet.

Jövőre ¡s várjuk őket
—  Van más lehetőség is a 

munka könnyítésére?
— Azokról a szolgálati he

lyékről, ahol kevesebb a mun
ka, átcsoportosítjuk a dolgo
zókat oda, ahol nagyobb szük
ség van rájuk. Kőbánya- 
hizlalónak például kisebb a, 
forgalma, ezért nappal két ko
csirendezőjük a Keleti rende
zőben segít. Egy forgalmi szol
gálattevő a térfelvigyázót, egy 
raktárnok pedig a megállapí
tó raktámokot váltja ugyan
itt. Enyhítette gondjainkat az 
idén az is, hogy 54 tisztkép
zős nálunk töltötte a három- 
hónapos termelési gyakorlatot. 
Példamutatóan dolgoztak. Jö
vőre is várjuk őket.

A  munkaerőhiányt Ferenc- 
ben is súlyosbítják azok a dol
gozók, akik a vasutat csak át
szállóhelynek tekintik. A  
munkaerőnek itt van egy év
szakhoz kötött vándorlása. 
Ősszel munkára jelentkeznek

a csövesek, az ideiglenes mun
kavállalók, mert a vasúttól 
szállást és ruhát kapnak. Át
telelnek a rendezőben, aztán 
tavasszal tovább állnak. Az 
újfelvételesek többsége fiatal. 
Tízből négyen maradnak a 
vasúton. Egyébként a pálya
udvaron csak 280 harminc 
éven aluli dolgozik.

Dömötör László elkísér a 
Nyugati rendezőbe. Az egyik 
vágányon tartálykocsik vesz
tegelnek. Csillog rajtuk az 
olaj, a reggeli napsütésben. 
Balra a vontatási főnökség 
több éve épülő villamosmoz- 
dony-színe magasodik. Ügy 
készül, mint a Luca-széke. K i. 
sérőm elmesél egy sztorit. Ta
valy — előzetes bejelentés nél
kül — meglátogatta az épít
kezést az államtitkár. Össze
sen négy munkást talált a fa
lak között. Nem örült a fris
sen szerzett tapasztalatnak...

Kilenc deci pálinka

Ha beteg a vasutas
Szó sincs tehát arról, hogy 

a pályaudvaron nem küszköd
nek a létszámhiánnyal. Fe- 
rencbe — a kirendelteken kí
vül — 150 vasutasra lenne 
szükség. A  kollektív szerződés
ben előírt havi 191 órás fog
lalkoztatást 1380 dolgozóval 
lehetne megvalósítani. Sok 
váltókezelő, vonatkísérő és sa
rus hiányzik. A z utóbbiak ki
lenc helyett heten dolgoz, 
bak egy csapatban. Ez növeli 
a balesetveszélyt, mindemel
lett több kocsi és áru sérül
het meg. Tavaly az első fél
évben két halálos és két cson- 
kulással járói baleset volt. A z 
idén ketten haltak meg szol
gálat közben. A z összes bal
esetek száma tavaly az első 
félévben negyven, az idén ti
zenhárom volt. Emiatt a mun
kából kiesett napok száma 
1009, illetve 474. A  helyisme
ret és egyéb okok miatt gya
koribb a kirendeltek balesete. 
Tavaly tizenhármán sérültek 
meg, az idén már csak öten. 
Ez részben annak köszönhető, 
hogy több igazgatóság ebben 
az évben már nem cserélte a 
kirendelteket. Sokan vannak 
közöttük, akik meghonosodtak, 
szívesen járnak ide. Munkájuk 
Ferencvárosban nélkülözhetet
len. Létszámuk az idén 154.

ősz hajú, idős férfi lép' az 
irodába. Dömötör László fel
áll az asztaltól és szívélyesen 
üdvözli. Bemutatja nekem a

vendéget. Falusi Géza, a gu
bacsi rendező főnőkhelyettese, 
betegállományban van. Éppen 
most jött az orvostól és be
ugrott egy pillanatra üdvözöl
ni a főnököt. Nehézkesen mo
zog, Dömötör hellyel kínálja.

—  Ügy nézzen rá — mond
ja nekem —, hogy ő az a fő
nök, akinél a legkisebb a 
munkaerő-vándorlás, ö t  sze
retik az emberek. A lig várjuk, 
hogy meggyógyuljon.

A z  ízületeire panaszkodik. 
Egy óránál tovább nem tud 
talpon maradni. Július 26-tól 
beteg, az orvos türelemre in
tette. Most a  Széchenyibe jár 
thermálkezelésre.

—  Ezt a betegséget nem le
het meggyógyítani — mondja. 
— A  nagy igénybevétel, a sok 
gyaloglás következménye. 
1942-től vagyok vasutas. Húsz 
éve Ferencben szolgálok. Tíz 
éve helyettes főnök vagyok, 
azelőtt forgalmi szolgálattevő 
voltam. A  nyolcórás munka
időt én nem ismerem. A fe
hér kesztyűs főnökök már ki
mentek a divatból, ötvenhét 
éves fejjel még mindig sokat 
szaladok naponta. Betegen sem 
tudok a vasúttól elszakadni. 
Be-be jövök a munkahelyre, 
követem az eseményeket. Éj
szakánként meg sokszor arra 
ébredek, hogy már megint vi
tatkoztam, intézkedtem ál
momban. Jönnék már dolgoz
ni, de az orvos nem enged.

Velünk szemben két mun
kás jön a sínek között. Ami
kor meglátnak bennünket, az 
egyik előrelép és jelentést tesz 
Dömötör Lászlónak.*

r-r. ... Állomásiőnök-helyettes 
elvtársnak jelentemr  azt a, pa
rancsot kaptam, hogy N. B.-t 
kísérjem ki a pályaudvar te
rületéről. mert ittas.

N. B. negyven év körüli sa
ruzómunkás. Szolgálatban van.

— Mennyit ivott? — kérde
zi a főnök.

— Kilenc deci pálinkát — 
vallja be készségesen. — Ott
hon főztem. Nem kínáltam 
meg belőle senkit, egyedül it 
tam meg az egészet. Utána je
lentkeztem a csoportvezetőm
nél, mert egy kocsi helyett 
kettőt látok.

— Nem tudja, hogy a szol
gálati helyre nem szabad 
italt vinni? Miért ivott?

—  Bánatomban. Meghalt a 
nevelő apám, holnap temetik. 
Nem kaptam szabadságot. Na
gyon el vagyok keseredve.. .

Látom kísérőm arcán, hogy 
ő is.

Szeretné tisztázni az ügyet, 
ezért hívja N. B.-t, hogy jöj

jön vélünk a Nyugati rendező 
állomásiőnök-helyetteséhez, és 
mutassa meg a táviratot. N. 
B. azonban hajthatatlan. 
Azonnal el akar menni, mert 
'ISkéli á^'vonatot.' l e t t e n  me
gyünk hát Kovács Ferenc ál- 
lomásfőnök-helyetteshez. Iro
dájában az asztalon látom a 
lefoglalt bűnjelet, egy hét de- 
cis cseresznyepálinkás üveget. 
Jelen van a rendész is. Ket
ten mesélik el a történteket. A  
szonda nyolc ezrelékes ittas
ságot mutatott. Lassan kitel
jesedik N. B. portréja. Két hó
napja dolgozik a rendezőben. 
Korábbi munkahelyeinek fel
sorolására papírtakarékossági 
okból nem vállalkozom. Né
hány hónapig, vagy egy-két 
évig maradt egy munkahelyen. 
Hét kiskorú gyermeke van. A  
személyi lapján büntetések so
ra, igazolatlan távolmaradá
sáért, ittasságáért, tárgyi bal
eset okozásáért, kocsimegfuta- 
modásért, a munkahelyről va
ló önkényes távozásért. Ko
rábban is dolgozott már a 
vasútnál, Kazincbarcikán és 
Eperjeskén.

„Megírom a felmondásom"

Három mosdótál, 30  embernek
— Mi a véleménye a lét

számhiányról?
Sok munkaerőt takarít

hatnánk meg a technika kor
szerűsítésével. Akármennyit 
fizetünk például a sarusoknak, 
már nem lesznek többen. Fel 
kellene szerelni a célvágány- 
fékberendezéseket. A  Nyugati, 
a Keleti és a gubacsi rende
zőben minden váltó kézi állí
tásé. Elég lenne negyven vál
tókezelő, ha korszerűsítenék 
valamennyit. Az utóbbi évek
ben csak toldozzuk-foltozzuk 
ezeket. Kiábrándítónk a szo
ciális körülmények is. Nálunk 
harminc ember mosakszik há
rom mosdótálban és két zu
hanyozó alatt. Fél óra alatt

kell tisztálkodniuk. Ilyenkor 
heringes dobozra emlékeztet 
a mosdó.

Felkel a fotelből és búcsú
zik. Megígéri a főnökhelyet
tesnek, hogy vigyáz az egész
ségére. Mi a beteg vasutasok
ról beszélgetünk.

—  A z idén kedvező volt ez 
a statisztika. Amíg 1977. első 
félévében 102 510 óra esett ki 
betegség miatt a termelésből, 
addig az idén csak 64 218. A  
csökkenés 38 292 óra. Ez azt 
jelenti a gyakorlatban, mintha 
huszonhét dolgozóval több 
lennev a pályaudvar létszáma. 
Jó üzemorvosunk van. Ered
ményesen gyógyít, ezért keve
sebb a beteg. A munkából va-

— A  temetés sokszor csak 
ürügy a lógásra — jegyzi meg 
Kovács Ferenc. — Az előszo
bában vár még egy fiatalem
ber. ö  is ittas. Reggel hétre 
kellett volna jönni szolgálat
ba, saruzni. Tíz órakor rán
gatták ki az ágyból, ö t  is 
megszondáztuk. Huszonkét 
éves. Velem szóba se állt.

Dömötör László behívatja 
az irodába. A  kérdésekre ci
nikusan válaszol. Elmondja, 
hogy ez a tizenharmadik 
munkahelye. A  Keletiben is 
dolgozott, mint ablaktisztító, 
de onnan elzavarták.

—  Volt már büntetve?
— Még nem, de majd biz

tosan leszek.
— Miért?
—  Mert hirtelen természetű 

vagyok. Ha feJpipásítanak, ak
kor könnyen ütök.

—  Miért nem jött reggel 
dolgozni?

— Mert egy sráccal iszogat
tunk. Csak egy liter bort és 
két deci pálinkát ittam. Ha 
úgy látják jónak, adjanak egy 
papírt, aztán megírom a fel
mondásom. Én így szoktam 
ezt....

A  főnökhelyettes lecsillapít
ja. Megígéri, hogy nem «é t i

el a dolgot, holnap este je
lentkezik szolgálatba.

— Miért veszik fel a ván
dormadarakat? —  kérdezem 
Kovács Ferencet.

—  Ha nem vennénk fél, 
megint kevesebb lenne egy 
emberrel. Különben igazgatói 
utasítás van arra, hogy min
den jelentkezőt fel kell ven
nil

— Nehéz lehet ilyen embe
rekkel dolgozni.

— Mit csináljunk. Olyan 
kalappal köszönünk, amilyen 
van.

Szerencsére Ferencnek is ki
próbált, sokat bíró törzsgár
dája van. A  munkafegyelmet 
nem a vándormadarak visel
kedése, szokása alapján kell 
megítélni. Irreális lenne a kép. 
Az igazi vasutasok helytáll
nak. Izzadnak a napon a vál
tók és kocsik között. Találkoz
tunk velük a 3-as toronynál 
és a placcos őrhelyen is. Kö
zéjük tartozik Antal Lajos ko
csirendező és Békési János to
latásvezető is. Több évtizede 
vasutasok, ő k  ismerik, tud
ják, mi a hivatásszeretet. Pa
naszkodnak is néha — mint 
Varga XI. József saru élőm un- 
kás a Nyugati rendező gurító-

Tolatás a rendezőben
(Övári Árpád felvétele)

jában —, de jobbító szándék
kal teszik.

— Nézzen szét itt, a gurító
ban —  mondja Varga. — Tér
dig ér a fű, el-elibukunk ben
ne. Olyan, mintha gyomirtó- 
szer helyett műtrágyával szór
ták volna be a területet. Itt a 
bódé körül már én húzgáltam 
ki a dudvát. Heten vagyunk a 
csapatban. Egy dolgozóra négy 
vágány jut. A  jó sarusnak 
tudni kell, hogyan „fogja meg” 
a rakott, vagy az üres kocsi
kat. Másképpen kell saruzni 
száraz és esős időben. Én 
már tizennyolc éve csinálom, 
ötvenéves leszek, de sokszor 
fürgébb vagyok, mint a fia
talok. Itt nem lehet megállni. 
Éjszaka 1500 kocsit „fogunk 
meg” . Nem jó a saruk minő
sége. Puha anyagból készül
nek. Van olyan saru, amelyik 
egy nap alatt elkopik. Szá
raz időben sokszor átugorja a 
kocsi.

Mellettünk, az egyik vágá

nyon guruló kocsi nagy erő
vel csapódik a másiknak.

—  Por került a saru alá, 
azért nem fékezett hatásosan 
— magyarázza Dömötör Lász
ló. — Néha ezért szakadj tö
rik a kocsi. Ilyenkor előfor
dul, hogy megcsúszik a rako
mány. Idén, az első félévben 
6414 vagon rakományt kellett 
megigazítani vagy átrakni. A  
kocsisérülés egyébként keve
sebb mint tavaly.

Befejeztük a körsétát, be
csukom a jegyzetfüzetet. A  
Nyugati rendező épülete előtt 
megállunk egy pillanatra. Egy 
agyagból készült, másfél mé
ter magas szobor áll talapza
tán a  virágok között. Tisztelgő 
vasutast ábrázol, hóna alatt 
vörös zászlóval.. Egy ferenci 
vasutas készítette.

Dömötör László felvilágosít:
— Azért áll itt ez a szo

bor —  mondogatják viccesen 
a ferenciek —, hogy legyen, 
aki a vonatokat fogadja.. .

Kaszala Sándor

M agasak a falak
Az emberek nem gépek vagyis nem arra valók, hogy mun

kába állítás után gombnyomással bekapcsoljuk őket. A z ember 
megkívánja, hogy baráti szó és megértés vegye körül, s veze
tői meghallgassák, ha ő is akar valamit. A  Magyar Vasutas 
írásai többször foglalkoznak a bánásmód, a vezetők és beosz
tottak közötti viszony kérdéseivel. A  téma igen időszerű, hiba 
azonban, hogy az írásoknak ritkán van foganatjuk.

Köztudomású pedig, hogy a vasutasok közül az idősebbek 
évről, évre tömegesen mennek nyugdíjba, s a helyükre lépő 
fiatalok közül kevesen vernek gyökeret. így a M ÁV mind ne
hezebb helyzetbe kerül, még akkor is, ha a berendezések fo
lyamatos korszerűsítése miatt-egyre kevesebb dolgozó szükséges 
a feladatok ellátásához. Ügy ériem tehát, igen megszívlelendő 
a lap július 29-i számában közölt, Kaszala Sándor által készí
tett „A  Keletiben kimerültek a tartalékok** című riport, annak 
is az utolsó bekezdése, amely így hangzik:

„Napjainkban többet kell tenni azért, hogy újabb mun
kaerőt szerezzünk és a meglevőt ne veszítsük el**

Mi tehát a teendő? Véleményem szerint a felsőbb és a kö
zépszintű vezetők többször menjenek a dolgozók közé. Az el
szakadás mértéke már-már tűrhetetlen, mert sokan szinte 
„rangon aluli”-nak tartják, hogy a munkahelyen szóba állja
nak a dolgozókkal. Ez a jelenség már „átragadt” a kisebb egy
ségek vezetőire is. A z  igazsághoz tartozik persze, hogy veze
tőink többsége a különböző társadalmi szervekben is tisztséget 
viselnek — vb-tagok, népi ülnökök, tanácstagok, stb. —  így ke
vesebb idő jut munkahelyük dolgozóira, a vélük való foglal
kozásra, a kapcsolat erősítésére, ápolására. A  dolgozók egyéb
ként nem a formális, mesterkélt hangulatú találkozókat hiá
nyolják —  abból ugyanis még akad elég —, hanem az őszinte• 
kertelés nélküli beszélgetéseket. A z ilyen találkozók sok félre
értésnek, valós’ vagy vélt sérelemnek vehetnék elejét.

Szeretném, ha levelemhez sokan hozzászólnának, vagyis 
megírnák véleményüket a Magyar Vasutasnak. Olyan javasla
tokra volna szükség, amelyek feltárnák egy-egy szolgálati he
lyen a létszámhelyzet javításának lehetőségét. Ne várjunk a 
tennivalók meghatározásával évekig, amikor már késő lesz se
gíteni a ma is égető gondokon.

Varga József, 
Várpalota

Három évtizede vasutas

a motorkocsik lakatosa
Dóra István, a szolnoki 

járműjavító Petőfi szocia
lista brigádjának vezetője, 
harminc éve lépett a MÁV 
szolgálatába. Huszonöt évig 
az üzem gőzmozdonyjavító 
osztályán kazánkovácsiként 
dolgozott. 1957-ben bízták 
meg a brigád vezetésével.

A  közlekedéspolitikai kon
cepció célkitűzésiként szab
ta meg a vasúti járműja
vítók szakosodását. A szol
noki üzemre a középteljesít
ményű dízel-vontatójármű
vek tervszerű, megelőző 
karbantartását bízták. Ez a 
profilváltás a gőzmozdo
nyok nehéz alkatrészeihez 
szokott dolgozóknak, sok 
gondot okozott. Dóra István 
brigádjára az ABb és Bb 
motorkocsik alváz és szek
rényváz lakatosmunkáit 
bízták. Ezenkívül a motor
kocsik forgóvázainak szét-

és összeszerelése, a fékbe
rendezések és sérült motor
vonatok helyreállítása is az 
p feladatuk.

Dóra István kiváló újító. 
A MÁV vezérigazgatója 
kétszer részesítette vezér- 
igazgatói dicséretben.

— Sokan megszólítanak 
az üzemben, akik több-ke
vesebb ideig dolgoztak a 
brigádban — mondja. Majd
nem száz tanuló szerette 
meg nálunk a mozdony ja
vító szakmát. Üjszászon la
kom. Tagja vagytok a köz
ségi tanácsnak és a pártve
zetőségnek. A  fiam a szol
noki MÁV kórház tank la
katosa.

Dóra István az idei vas
utasnapon vette át a 30 éves 
törzsgárdatsgságot bizonyí
tó jelvényt és a vele járó 
jutalmait.

O. K.
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Félek megszólalni
Hét óra. Lassú, kimért léptekkel haladunk a vezényletből 

a szolgálati helyek irányába. Ilyenkor mindig csapatosan me
gyünk.

Nehéz megtörni a csendet. Kicsit félek is megszólalni, mert 
már tudom, hogy a vasutas vagy hallgat, vagy káromkodik. 
Igaz, én még nem egészen vagyok vasutas. Csak másfél éve, 
hogy a MÁV-hoz jöttem, de szeretném igazán szeretni ezt a kis 
csapatot, amelynek tagjaival naponta együtt dolgozom. Szeret
nék őrülni a munkámnak, amit néha még el-elrontok. Valami 
azonban nyomaszt. . .

Nem értem például, hogy miért emel mindenki falat maga 
körül. Attörhetetlen falat képez többek között még az is, hogy 
ki hány éve szolgál. Emiatt nem tudom megszokni a gondola
tát sem annak, hogy egy nagy családba tartozom. Mert milyen 
család az, ahol egyedül vagyok.

A  hideg, kegyetlenül rideg megszólítások is fájnak, oly 
annyira, hogy ez egymagában elveszi a munka örömét —  az 
életörömét!

Sokszor gondolok arra is, hogy én nő vagyok, s talán amíg 
a vasútnál csak férfiak dolgoztak, nem ilyen volt a viszony. 
Látom azonban, hogy a férfiak között is megvan a válaszfal. 
Megoldást kellene találni erre az állapotra. Napról napra több 
fiatal dolgozik a vasútnál, de ezt‘a hangulatot képtelenek meg
szokni, elviselni.

Engem például a vezetőim a legritkább esetben szólítanak 
a nevemen. Mindig csak így:

— ír ja ! Hozza! Vigye! Hallja? Menjen!
Ez nem a „parancs”  szelleme, hanem egyszerűen csak mo

dor talanság, amely nem emeli, hanem rontja az úgynevezett 
szolgálati elöljáró vagy feljebbvaló tekintélyét, s megkeseríti 
a beosztott szájízét.

Hiszen, —  bár lehet, hogy csak önmagamat vígasztalom 
vele —, hogy egyszer majd az oktatás fő témája a jó  modor 
lesz. S akkor talán megértik végre a modortalan „kisistenek”, 
mi kell ahhoz, hogy a munkahelyemet én és a többi hozzám 
hasonló az „enyém”-nek, a „miénk”-nek nevezze.

B. J.-né

ÖNKÉNTES HATÁRŐR

t  Vácrátót nem arra van 0

VILLANY
MOZDONYON

BEILLESZKEDÉS •
Tóth László, a nyíregyhá

zi vontatási főnökség vil- 
lanymozdony-vezetője alig 
30 éves, de már egy évtize
des vasúti szolgálat tapasz
talatainak birtokosa. Az 
acélsínek országútjain egy
másfél ezer tonnás szerel
vényeket továbbító V43-as 
villanymozdonyt vezet.

—  Rajongásig szeretem a 
hivatásomat — mondja. — 
Bevallom azonban, hogy 
nem gyerekkori elhatározá
som volt, hogy mozdonyve
zető leszek. Miután 1966- 
ban Kisvárdán érettségiz
tem, a helyi Vulkán-öntö
dében szereztem lakatos I 
szakmát. A  katonaságnál i 
még jobban megkedveltem 
a gépeket, így nem véletlen 
mégsem, hogy leszerelés 
után — útban hazafelé — a 
M ÁV álláshirdetésén fel
buzdulva, mozdonyvezető
nek jelentkeztem. Az azóta 
eltelt évek állandóan érlel
ték bennem a hivatásszere 
tetet, s jó  érzéssel jelenthe
tem ki, hogy fegyelmi vét
ségem, késésem soha nem 
v o lt . . .

A  beszélgetésből az is ki
derül, hogy a főnökség 12 
tagú Ifjúsági brigádjának, 
a közösség összetartó erejé
nek is nagy szerepe volt ab
ban, hogy Tóth László vég
leg gyökeret vert a vasút
nál. A  bajuszos, immár 
kétgyerekes családapa jel
lemzője az is, hogy szíve
sen végez társadalmi mun
kát a főnökség KISZ-szer
vezetében.

— Sokat éjszakázunk, il-. 
tetve vasár- és ünnepnap is 
dolgozunk, mégis szép a mi 
foglalkozásunk — magya
rázza. — Szabadjeggyel be
jártuk már a . szomszédos 
országokat, ezenkívül m in
den tekintetben megtalál
tam számításomat a M Á V - 
nál.

Egyelőre Kisvárdán, a 
szüleimnél lakunk, de a fő
nökség szakszervezeti bi
zottságának támogatásával 
a munkáslakás-akció kere
tében az idén önálló csalá
di otthonhoz jutunk.

— További tervek?
— Ezek közül első helyen 

áll a továbbtanulás. A  má
sik, amit a közeljövőben 
szeretnénk: ha a KISZ  
ajánlására felvennének a 
pártba. A  megtisztelő biza
lomra munkámmal igyek
szem rászolgálni...

Tóth László példája is 
bizonyítja, hogy a fiatalok 
érdeklődésük és végzettsé
gük szerinti beilleszkedésé
nek feltételei nem hiányoz
nak a nyíregyházi vontatá
si főnökségnél.

Orosz Károly

Bükkös István, Balassagyar
mat állomás átmenesztője, két
szer kapott Kiváló határőr ki
tüntetést. Tizenhét éves volt, 
amikor a vasúthoz került pá
lyamunkásnak. A  nógrádsza- 
káli pft-főnökségen kezdte a 
munkát, majd Rákos állomás
ra került pályamunkásnak. 
1954 őszén helyezték Balassa
gyarmatra vonatfékezőnék. 
1955-ben lett jegyvizsgáló. Eb
ben a munkakörben több, mint 
húsz évig dolgozott.

— Már tíz éve voltam jegy
vizsgáló, amikor a határőrség

hala ssagyamuvti parancsnok
ságáról felkeresett bennünket 
egy tiszt, és az együttműkö
désünket kérte a határőrizeti 
munkában. Akkor határoztam 
el, hogy én is segítek a ha
tárőröknek.

Bükkös István azóta több al
kalommal működött közre ha
társértők elfogásában.

A balassagyarmati határőr
ség kerületi parancsnoka jő 
munkája elismeréseként 1968. 
március 11-én .Kiváló határőr 
kitüntetésben részesítette.

— 1967-ben egy alkalommal 
Vácról Balassagyarmatra utaz
tam— meséli. — Az egyik ál
lomáson felszállt egy 20—22 év 
körüli nő a vonatra. Menetje
gyének ellenőrzése során fel
tűnt, hogy izgatottan kinéz az 
ablakon, és a csehszlovák ha
tár iránt érdeklődik. N. állo
máson telefonon szóltam a 
forgalmi szolgálattevőnek,
hogy mire D-re érünk, legye
nek ott a határőrök. Később 
derült ki, hogy tiltott határát
lépést akadályoztam meg.

Szolgálatban történt a kö
vetkező eset is. Egy fiatalem
ber a vonaton közölte, hogy 
Vácrátótra akar utazni. A  vo
nat éppen az ellenkező irány
ba haladt.

FELVÉTELRE
KERESÜNK

Cegléd— Kiskunfélegyháza— 
Kiskunhalas
vasútvíllamosítási munkáihoz 
kiskunfélegyházi telephelyre 

középiskolát végzett fiatalokat, 
vasipari szakmunkásokat, 
segédmunkásokat, 
takarítónőket.

Állandó szabad szombat, 
térítéses étkezés, * 
munkásszállítás 
és díjtalan vasúti utazás, 
térítésmentes munkásszállás.

Jelentkezés személyesen vagy levélben.

Cím: MÁV Villamos Felsővezeték 

Építési Főnökség
1106 Budapest, Jászberényi út hrsz. 42523/2. 
(Porcelángyárral szemben)

Kijelentése gyanút ébresztett 
bennem. D-n átadtam őt a 
határőröknek és kiderült, hogy 
egy körözött bűnöző került a 
hatóság kezébe — mondja a 
tapasztalt vasutas.

A  határőrség és az állomás 
dolgozói között az évek során 
jó kapcsolat alakult ki. 1977. 
februárjában megalakították a 
tíztagú önkéntes határőrrajt, 
amelynek munkájába Bükkös 
István is bekapcsolódott. A  
csoport tagjai, igazolványt és 
önkéntes határőr feliratú kar
szalagot kaptak.

Bükkös István 1977. novem
ber 30-ig dolgozhatott jegy
vizsgálóként. Betegsége miatt 
szögre kellett akasztania a 
megszokott táskát. Jelenleg át- 
menesztői munkakörben dolgo
zik. Az idei vasutasnapon má
sodszor is Kiváló határőr ki
tüntetésben részesült.

A  tények bizonyítják— nem 
érdemtelenül.

Ketykó István

— Ki minek a mestere? A 
hatvani vontatási főnökség 
harminc éven aluli villamos- 
mozdony-vezetői részére Ki 
minek a mestere címmel ve
télkedőt rendeztek. A győztes 
Gál Zoltán lett. Második Papp 
József, harmadik pedig Né
meth József. A  legeredmé
nyesebb versenyzők pénzjuta
lomban részesültek.

Országjáró
fiatalok

Több éves hagyomány, 
hogy a Dunakeszi Járműjaví
tóban szakmát tanuló fiata
loknak különféle nyári prog
ramokat szervez a MŰM 201. 
sz. Szakmunkásképző Intézete. 
Ebben az évben az Orszá- 
járó Diákok Országos Taná
csa által, az Edzett ifjúságért 
mozgalom jegyében hirdetett 
túrán vettek részt.

A  járműjavító asztalos szo
cialista brigádjai által hely
reállított túrahajókat, kaja
kokat vonaton szállították 
Győrbe, s ott 30 fiatal a Kis- 
Dunán megtartott rövid fel
készülés után vízre, kelt, hogy 
Dunakesziig 200 kilométert 
evezzenek. A  tanulásban és 
társadalmi aktivitásban élen
járó, úszni is tudó fiatalok a 
kéthetes csónaktúra során 
négy alkalmi táborhelyen pi
hentek meg.

Dunaalmáson, az egyik pi
henőhelyen megtekintették a 
Csokonai emlékművet, Lilla 
sírját, majd Esztergomban és 
Pilismaróton ismerkedtek a 
történelmi nevezetességekkel. 
A  pilisi erdőkben az esti tá
bortűznél felhangzottak aj
kukról a havannai Világifjú
sági Találkozó dalai, miköz
ben a bográcsban főtt a ha
lászlé. A  többségükben Sza- 
bolcs-Szatmárból Zalából és 
a távoli vidékről, Dunakeszin 
szakmát tanuló fiataloknak 
a csónaktúra felejthetetlen 
élményt nyújtott.

VASUTASOK  
A TÉESZBEN

Kazlat raktak 
a brigádtagok

Cegléd állomás Dózsa 
György szocialista brigádja 
már a negyedik éve segít a 
helyi Kossuth termelőszövet
kezet dolgozóinak az aratási 
munkában.

Az idén, július 14-től 29-ig 
négy brigádtag szabadsága ide
jén társadalmi munkában dol
gozott a földeken, összesen 21 
ezer köbméter szalmát raktak 
kazlakba. A  tsz vezetői meg
köszönték a brigádtagoknak 
az önzetlen, gyors segítséget.

A  győri gépesített mozgó pá
lyamesteri szakasz szocialista 
brigádjai elhatározták, hogy 
Németh Lajos nyugdíjas részé
szére, aki majdnem járókép
telen, kézzel hajtható kerék
párt készítenek. A  járművet a 
Kiss György vezette „Radnóti” 
sínhegesztő szocialista brigád 
társadalmi munkában készí
tette el, és július 26-án adták 
át Németh .Lajosnak.

V IG Y Á Z Z! R O B B A N TÁ S 1.
Szikla állja útját a Szárliget és Tatabánya közötti épülő vasút 
új nyomvonalának. Ez a pályaépítés is része a Budapest—He
gyeshalom vonal rekonstrukciójának. A  MÁV Beruházási Iro
da a Bányászati Kutató Intézetet bízta meg azzal, hogy a vas
útvonal útjában levő természeti akadályt (közel 300 ezer köb
méter sziklafalat) robbantsa le. Az anyag — mint nyersanyag 
— elszállításáról a Cement- és Mészművek gondoskodik. A  

sziklafal eltávolítása két évig tart

Hanta László, a robbantó állomás vezetője elfordítja a robban
tó készülék kapcsolóját

Ezerötszáz köbméter sziklafal dől a mélybe

(Tenta György képriportja)

Vasutasesküvő u tán .,.A  hatvani tanács 
házasságkötő 

termében a kö
zelmúltban rendha
gyó esküvőre került 
sor. Az Ifjú pár út
törővasutasok dísz
sorfala között vonult 
az anyakönywezető 
elé.

Bodóczki Julianna 
és Tóin István most 
már házasok. A  nász
út után kerestem al
kalmat egy rövid 
beszélgetésre, a He
gyeshalomba induló 
vonat mellett, mert 
mindketten jegyvizs
gálók a Keletiben.

— Hogyan ismer
kedtek meg? — kér
dezem.

.— Mindenki azt 
hiszi, hogy munka 
közben ismerkedtünk 
meg — válaszolja 
Tóbi István. — Fe
leségem régebben

Cegléd állomáson tel
jesített szolgálatot. A 
vasútforgalmi szak- 
középiskolában is
mertük meg egymást. 
Én most harmadikos 
vagyok, Julika pedig 
másodikos.

— Ennek az iskolá
nak köszönhetjük a 
házasságot. Most már 
együtt utazunk, egy 
vonaton . teljesítünk 
szolgálatot. Ez egy

jegyvizsgálónőnek 
nagyon megnyugtató 
érzés — fejezi be is
meretségük történe
tét Julika.

— Kinek az ötlete 
volt a vasutaseskü
vő?

— Az enyém — 
válaszolja Tóbi Ist

ván. — Először csak 
megemlítettem a 
fiúknak a KISZ-ben. 
ö k  nagyon helyesel
ték, sőt Németh Ág
nes, Nagy István és 
Hipszki Mihály for
galmi szolgálattevők 
vállalkoztak a szer
tartás megszervező
re is.

— A KISZ-ben úgy 
emlegették a nevét, 
mint akire mindig 
lehet számítani.

— Remélem, ebben 
a vonatkozásban nem 
változik semmi, to
vábbra is részt ve
szünk a programok 
szervezésében. A kö
zelmúltban megvá
lasztottak a szakszer
vezeti bizottság tag
jává. Ezentúl aktí

vabban kell bekap
csolódnom a szak- 
szervezeti munkába 
is.

— Mik a tervei?
— Mindenekelőtt 

szeretnénk befejezni 
tanulmányainkat .— 
folytatja Tóbi István. 
— Utána él akarom 
végezni a tisztképzőt. 
Ami a feleségem jö 
vőjét illeti, neki 
élőbb-utóbb meg kell 
majd szakítani a pá
lyát. Tudja, hogy van 
ez. Addig jöjjön a 
gyerek, míg fiatalok 
vagyunk. . .

Közben elérkezett a 
vonat indulásának az 
ideje. A  fiatal há
zaspár megbeszélte a 
tennivalókat, majd 
elindultak a kijelölt 
szakasz felé. Először 
kezdték így, együtt a 
szolgálatot.

(Séra)

\
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Hévízen a M ÁV Szanatóriumban nemcsak nyári szezonban, 
hanem télen is gyógyulnak a beutaltak. Ilyenkor azonban ez a 
környezet is egészen más. Parkjai tele vannak virágokkal, ut
cája szép, rendezett. A z üdülő orvosai és dolgozói szeretettel 
várják a vasutas dolgozókat, akik utókezelésre, gyógyulásra 

Hévizet választották
4 ^’* (Zelman Ferenc felv.)

Egy vagy két „d”?
A  Vasúti főosztály munkaügyi- és szociálpolitikai szak

osztálya egy kis füzetet adott ki, amely az 1978— 1980 
évre kötött M ÁV kollektív szerződés 1978. évi módosí
tását tartalmazza. A  borítólapon a cím alatt zárójelben 
ez plyasható: (feddvény). Ez a szócska késztetett árra, 
hogy tollát fogjak.

Á feddés szidást^ megrovást, nemtetszést jelent. Áb
rányi. Emil írta egyik versében:, „Nem mese ez gyér- 
mek, így feddi az apja . . Az  említett füzet készítői bi
zonyára azzal a szándékkal adták ki a kollektív szerző
dés módosítását, hogy a régit, a helytelen szöveget el- 

ytakarAQ ^ lé f fdjék. ^bben az esetben tehát .a,. 
iJotT egy d-vei' keli írniT különftéix' epj} újabb fedvffiyi 
[lehet kiadni -■— a magyar helyesírás szaHályai szerint.

A  több ezer példányban megjelenít füzet készítőit pe
dig ezennel megfeddjük!

Sínen vagyunk

A népgazdaság igényeinek megfelelően

Gyors ütemben fejlesztik a bolgár vasutakat

Nem régen történt. Egy — 
az irányítására bízott színház 
mÜsorpolitikájának nemesbítés 
sén fáradozó — igazgató elége
detten dörzsölgette kezét a kel
lően unalmas (egyes vájtfü-  
iűek szerint „irodalmi igénnyel 
fogant”) drámakísérlet bemu- 
liáfója után:

— Jól van, sínen vagyunk 
pár.-.-.-.-

— Ügyám — jegyezte meg 
a méltán népszerű komikus 
(akit e tartalmas játékban, 
szerepe szerint, a nyílt színen 
fid# percen keresztül kínval
lattak) —. de közeleg a yo- 
nat...

A „vonat” közelgett, megér
kezett, s a színigazgató — nem 
sokkal a premier után — bele
bukott jobbító szándékába, m i
velhogy a korábbi közönség 
elpártolt a profilt váltó társu
lattól, az új viszont csak nem 
akart összeverbuválódni A 
direktor már nem direktor, a 
kínvallatott komikus ismét 
csokornyakkehdőben rophatja 
a táncot. A  közönség pedig — 
az „ezerfejű cézár”  — sorban 
áll és félárat fizet a jegye
kért... nesze neked közműve
lődés.

Mielőtt bárki is haragvóan 
összevonná szemöldökét, gon
dolván: e papírpocsékoló betű- 
fető egyszerre támad az igé
nyesebb szórakoztatás, meg az 
iparvállalatok termékszerkeze
tének korszerűsítése ellen; tel
jes tisztelettel tiltakozom. Híve 
vagyok minden előrelépésnek, 
csak nem tudok — nem tud
nunk — egyszerre két lábbal 
hármat lépni. A  komédiás pél
dául ne drámázzon, a táncdal- 
énekes ne tűzzön műsorára 
Wagner operaáriákat, a bicik- 
ligyárban ne készítsenek repü
lőgépet, s a vicinális ne akar

jon express vonatot helyettesí
teni.

Akar? Néha bizony akar. Pe
dig másként is kitűnhet. M i
ként? A komédiás például oly 
módon, hogy nem dadog, nem 
sántít, fejébe nem nyom pi
pacspiros kalpagot, hanem 
mélyről fakadóan — szívből, s 
nem rutinból; tehetségesen, fe
gyelmezetten — formál jelle
met. A  táncdalénekes nem új 
erősítő vásárlására biztatja az 
őt kísérő1 együttest, hanem 
napról napra szorgalmasan 
skálázik, hangját csiszolja, s 
nem nyugszik bele abba, hogy 
gyengébb legyen, mint az AB
BA. A  bicikligyár dolga, hogy 
ráébredjen: korszerűbb-köny- 
nyebb — összecsukható, a gép
kocsik csomagtartójában is el
helyezhető — kétkerekűek 
kellenek. A  vicinális pedig az
zal tűnhet ki, ha a menetren
det betartva pontosan — és ha 
igény van rá: sűrűbben — 
közlekedik.

. . .  Rebesgetik: az egyik Üze- 
mecskében, ahol mitagadás, 
kevés gondot fordítottak ed
dig a szociális helyiségek kar
bantartására, most új irodahá
zat építettek, s a hivatali he
lyiségeket egyedi bútorokkal 
rendezték be. Szép az épület, 
szó se róla, büszkék lehetnek 
rá mindazok a kétkeziek, akik 
kívülről szemlélik; s meg
nyugtatja őket, hogy bár a 
műhelycsarnok elöregedett te
tőszerkezetének résein becsor
dogál az eső, a legtetszetősebb 
tárgyalóban légkondicináló be
rendezés zümmög. Az igazság
hoz tartozik persze: az iroda
ház jóvoltából az üzemecske 
valamennyi dolgozója központi 
fűtésű pénztárban veheti fel a 
fizetését havonta kétszer, s a 
pénztár ablaka mögött kifeje
zetten kellemes külsejű leány
zó számolja az Ady kát, a Kos- 
suthokat.

A  Bolgár Népköztársaság
ban' a népgazdaság megnöve
kedett szállítási követelmé
nyeivel összhangban fejlesztik 
a vasutat A  fejlesztés mérté
két — a népgazdaságon belüli 
helyét és szerepét — a párt
ós állami szervek határozták 
meg. Az 1976—1980 közötti 
időszakban a vasúti szállítás
nak sokkal nagyobb szerepet 
szántak, mint bármely más 
ágazatnak. Ezt leginkább az 
indokolja, hogy a közlekedés 
a gazdasági élet stratégiai 
ágazata, a társadalom harmo
nikus fejlődésének meghatá
rozó faktora lett

A  hetedik ötéves tervben az 
ország szállítási feladatai az 
áruszállításban 40, a személy- 
szállításban körülbelül 25 szá
zalékkal emelkednek. A  vas
úti áruszállítás már a múlt 
évben ötszöröse volt a koráb
binak.

A  vasúti közlekedés fejlesz
tésére napjainkban az jellem
ző, hogy a legfontosabb fővo
nalakat fokozatosan átépítik 
kettős vágányára és villamo
sítják. A  nagyarányú pénz
ügyi befektetéseknek az a ma
gyarázata, hogy a vasúti köz
lekedést a személy szállításban 
és a teherfuvarozásban, kö
zép- és hosszú távon egyaránt 
tervszerűen fejlesztik, hogy 
megfeleljen a vele szemben 
támasztott nagyobb követel
ményeknek. A  fővonalakon a 
kettős vágány kiépítése 1980-ig 
eléri a 20 százalékot. Ez az 
1975. évinek a négyszerese lesz, 
a villamosítás pedig a régeb
bi 28 százalékkal szemben el
éri a 45 százalékot.

A  második vágányépítési és 
villamosítási tervben a nem
zetközi és belföldi fővonalak 
közül a Szófia—Plovdiv, a 
Mezdra—Goma—Orjahovica, a 
Górna—Orjahovica—Russze, a 
Plovdiv—Szlivengrad vonala
kat vették figyelembe.

A  második vágányépítésen 
és villamosításon kívül nagy 
gondot fordítanak a korszerű 
biztosítóberendezések felsze
relésére is. Távmenetirányító 
központ létesül Szófia.. Sztár a 
Zagora, Djmitrqvgrád,. Rurgasz 
pályaudvarain, és több fontos, 
összesen 40 állomáson. Auto
mata térközbiztosítással 500

már?
A  pénzt felvevők pedig 

azon tűnődhetnek: sínen van
nak már? ...

Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy szoba-konyhás la
kás, amelyet négyen laktak. 
Szűkén lakták, szó se róla 
(ámbár sokan laknak még ma 
is hasonló — netán rosszabb 
körülmények között), megér
demelte hát a kétgyermekes 
házaspár a két szoba összkom
fortot. Időközben viszont nagy 
lány lett a kislányból, s jobb 
környéken lakó fiatalemberek 
sündörögtek körülötte. Jött hát 
a családanyai duruzs: a Ko
vácsék is a hegyre költöztek, 
meg a Szabóék is társasházba, 
mi maradjunk csak itt, az 53 
négyzetméteresben? S a csa
ládfő éjszakai különmunkát 
vállalt, eladta motorkerékpár
ját, mivel a villamos olcsóbb, 
s 25 Wattos izzókkal cserélte 
fel a 60-asokat, mert így ala
csonyabb a villanyszámla. . .  
már tárgyal is eyy társasház
építő közösséggel. Ha minden 
jó l megy, 1982-re felépül a két
szobás — de már 54 négyzet- 
méteres! — új hajlék a hegy
oldalon. S ha elkészül, a csa
ládfő magasból tekinthet a 
völgyben lakókra, azon tűnőd
ve — sínen vannak már? . . .

örömmel jelentem, hogy jö 
vő márciusban — aki kívánja 
— 15 napos társasutazáson ve
het részt Indiában és Nepál
ban potom 35 ezerért (párjával 
együtt 70 ezerért; egyebek 
mellett sziklafaragásokban 
gyönyörködhetnek az Elefánt
szigeten). Jelentem továbbá, 
hogy — aki kívánja — immár 
részletre vásárolhat még az 
életében sírhelyet és faragtat- 
hat síremléket import már
ványból. Kell? Nem kell? K i 
tudja? . . .  Sínen vagyunk 
már.

Nem jön a vonat?
F.T.

kilométernyi vasútvonalat mo
dernizálnak, további 600 kilo
méter vonalat diszpécserköz
ponttal látnak él. A  mozdo
nyoknak mintegy 60 százalékát 
automatikus vezérlésűre állít
ják át.

A z anyagi befektetések je
lentős részét használják fel 
arra. hogy az ország központi 
vasúti csomópontjainak ki- és 
berakása kapacitását növeljék. 
A tervek szerint 1978-ban tel
jesen felszámolják a gözvon- 
tatást. A  gőzösök helyébe lépő 
dízel- és viLlanymozdony- 
szükségletet elsősorban szovjet 
importból szerzik be, de vásá
rolnak mozdonyokat más or
szágokból is.

Bulgáriában a vasúti szál
lítás fejlesztése a KGST szál
lítási bizottsága határozatai
nak megfelelően történik. Kü
lönösen nagymértékben fejlő
dik a Szovjetunióval való in
tegráció. 1977 végén Szófiá
ban 1990-ig szóló szállítási

Az Utasellátó Vállalat 32-es 
számú győri üzemének cuk- 
rászműihelyében dolgozik Fü- 
löp Judit cukrász. A  fiatal 
kislány márciusban részt vett 
Keszthelyen a vendéglátó
ipari tanulók országos verse
nyén». ...Aba.rmadéyes búljga-.
ítónak^pj^ es, képesség-,
ről kellett; szárpot adni. elmé
letben és gyakorlatban egy
aránt. A  tét sem volt kicsi: 
aki kimagasló teljesítményt 
nyújtott, azonnal szakmun
kássá nyilvánították. Ezt az 
elismerést vívta ki (az Utas
ellátó Vállalat tanulói közül 
egyedül) Fülöp Judit. Június
ban már nem kellett a szak
munkásvizsgán izgulnia. Ok
levelet és márciustól szak
munkásokat megillető fize
tést kapott.

megállapodásokat és az álta
lános tervnek megfelelően, 
szakosító és kooperációs szer
ződéseket írtak alá a Szovjet
unióval. Közös kooperációban 
épül például az Iljicsovszk— 
Várna között közlekedő komp, 
melynek megépítéséhez ebben 
az évben kezdtek hozzá.

A  vasúti szállításban szoros 
kapcsolatot létesítettek Ma
gyarországgal, Csehszlovákiá
val, Romániával és más orszá
gokkal is.

A  Közlekedési Minisztérium 
vezetői a vasúti hálózat és a 
gördülőállomány modernizálá
sával és bővítésével egyidejű
leg nagy figyelmet fordítanak 
az utasok kiszolgálásának ja
vítására, mind a nemzetközi, 
mind a  belföldi vonatokon. 
Növelőik az expressz- és gyors
vonatok átlagsebességét, javít
ják a személy*- és hálókocsik 
kényelmét.

Iván Zaharíev 
Szófia

Munkahelyén, Győrben ta
lálkoztam véle. Éppen kré
met töltött műanyag poha
rakba.

— Az iskolában négyes
ötös tanuló voltam — mond
ja. — Nagyon sokat köszön- 
heteké.. Boksa. . József nénak^ a 
győrit vendéglátóipari szak? 
középiskola,. technológiai ta- 
nárncűc és ' Asztalos Lajósné 
szakoktatónak. Alaposan ké
szültem a vizsga előtt. Sze
rencsém volt, minden sike
rült. Tanulótársaim csak a 
napokban vették kezükbe el
ső „segédfizetésüket”.

Fülöp Judit tovább tanul. 
Szeptembertől a győri ven
déglátóipari szakiskola esti 
tagozatos tanulója lesz.

ZÁHONYI
HÁZASPÁR

A térfőnök 
és felesége

Záhonyban szinte min
denki ismeri a széles nyom
távú kocsik fogadó-pálya
udvarának térfőnökét: Kal
már Györgyöt, valamint a 
kereskedelmi szakszolgálat- j 
nál dolgozó feleségét, Évát, 
aki régi záhonyi vasutas
dinasztia, a Szűk-család le
származottja.

A  férj a Szabolcs-Szat- 
már megyei Berkesz köz
ségből került a kisvárdai 
Bessenyei Gimnáziumba. 
Akkor még gondolni sem 
merte volna, hogy egyik 
osztálytársnője, Szűk Éva 
lesz majd a felesége, s hogy 
éppen ez az életre szóló 
kötelék meghatározza majd 
a pályáját is. Az érettségi 
után ugyanis — mert nem 
vették fel őket a választott 
felsőfokú intézménybe — a 
lány családja, amelyben a 
nagypapától kezdve mindig 
hagyomány volt a vasút 
szolgálata, azt javasolta, 
hogy kövessék az elődök és 
a rokonok példáját. A  fia
talok hallgattak a bölcs ta
nácsra, s a felvétel után a 
kocsifelírástól kezdve vé
gigjárták szinte az összes 
létező beosztást.

Hét évvel ezelőtt, 1971- 
ben a csomópont vezetősége 
tiszti tanfolyamra küldte a 
Kalmár házaspárt, mert tu
dásukkal, gyakorlati mun
kájukkal mindketten kiér
demelték a bizalmat. A  férj 
közben párttag lett, majd 
aktivitása alapján a párt- 
szervezet tagsága a vezető
ségbe is beválasztotta. Ek
kor már térfőnökként és 
kétszer kitüntetett kiváló 
dolgozóként irányította a 
széles nyomtávú pályaud
var 150 főnyi kollektíváját. 
A  feleség ugyanakkor a 
szárazföldi kikötő raktárai
ban  ̂kapott ̂ felelősségteljes 
megbízatást'. Szolgálati la
kást ugyancsak biztosított 
részükre a vasút néhány 
évvel ezelőtt. Reggelenként, 
szolgálatba menet onnan 
viszik két gyermeküket a 
csomóponti óvodába.

— A legteljesebb elége
dettséggel szólhatunk élel
és munkakörülményeink 
alakulásáról, azok állandó 
és folyamatos javulásáról — 
mondja Kalmár Györgyné, 
bizonygatva, hogy helyesen 
cselekedtek, amikor a csa
ládi hagyomány folytatása 
mellett döntöttek, majd 
hozzáteszi: — Nem feled
hetjük el természetesen, 
hogy viszonylag fiatalon, 
alig harmincévesen értük el 
mindazt, amit szüléink egy 
egész élet munkájával. Ezt 
a lehetőséget a vasút terem
tette meg számunkra. Ügy 
érezzük tehát, hogy vele 
szemben van még törleszte
ni valónk.

A  naponta tanúsított 
helytállás is ennek az esz
köze .. .

O . K.

Kerekek szaggatják
Mozdony füst 
darabolja fel 
a kelő napot «— í
az izzó gömb 
szétesik,
sárga repcetáblába hull

kerekek szaggatják 
álmaim,
tehetetlen vagyok — 

tű rom szótlanul • •.

A  Hivatalos Lapböl
A Hivatalos Lapböl a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő
ket:

29. számból: 30/1978. (VI. 10.) 
MT a műszakpótlék emelés kiter
jesztéséről és egyes rendelkezések 
módosításáról

108023/1978. A  vasutas dolgo
zók műszakpótléka

30. számból: 108666/1978. A
MÁV Fa teli tő Üzem megszüntetése

107953/1978. A  dolgozó anyák 
és gyermekét egyedül nevelő apák 
fizetett szabadnapjaival kapcsola
tos eljárási kérdések

32. számból: Az öregségi nyug
díjkorhatárt elért dolgozók to- 
vábbdolgozását ösztönző rendszer 
egységes alkalmazása

(Sz. Jakab)

FEL VESZÜNK! 
KIKÉPEZÜNK!

A MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati főnökségeire:

NŐKET -  FÉRFIAKAT, 
LÁNYOKAT -  FIÚKAT,

iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő,'* váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezelő, kocsifeliró. személy* és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, léklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vízvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: festőket, mázolókat, ácsokat,
asztalosokat, kőműveseket, burkolókőt, pályamunkásokat,
betanított és segédmunkásokat,
álloihási és kocsitakaritőkat
KÖTELEZŐ M UNKAIDŐ
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
— egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES M UNKAKOROK 1

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás! 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási, 
pályafenntartást főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI M UNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Kelet» pu. (Cinkotai kapu) 
TELEFON: 145-010.

V A S Ú T
Gyors fémbogarak szelik át a tájat.
Fölöttük ezüstpókhálós feszültség 
ring. Ütjük a végtelen vas-párhuzam:
Ország-Ér, Aortás Élet-csatorna.

Budaházi István

FÉL ÉVE SZAKMUNKÁS

Aki alaposan felkészül, 
annak „minden sikerűl,f



0 MAGYAR VASUTAS 191%. AUGUSZTUS 26.

A  Haladás VSE nyerte a pontversenyt
Szombathelyen rendezték meg az országos vasutas atlétikai pályabajnokságot tá^m Lni

Pályaavató

Július 29-én a kétnaoos. 654• s- Bondor (Haladás) 651. Hár- (MVSC) 15.8. 400 m-es gátfutás: 1 .
. r  más-ugrás r 1. Tatai (BVSC) 15,04, 2. Benes (BVSC) 65.4, 2. Schmidt

országos vasutas atlétikai b a ] -  Bondor (Haladás) 13,85. 3. Máté (SzVSE) 66.7, 3. Kirsch (MVSC)
aiokság alkalmából ünnepi (PVSK ) 13,84. Rúdugrás: 1. Lestár 67.3. Magasugrás: 1. Mikola
d ísyb^ öltözött a H a ladóé  (Haladás) 420, 2. Tóth F. (Sz. M ÁV) (MVSC) 168. 2. Engelné (PVSK)

oixozosi a n a ia a a s  v ö í  ̂ 380, 3> Márton (Sz. M ÁV) 360. Súly- 160, 3. Benes (BVSC) 160. Távolug- 
Rohonci úti sporttelepe. A z  el- lökés: 1. Vecsey (BVSC) 15,06, 2. rás: 1. Molnár (Sz. M ÁV) 559. 2.
ső nani v e r v n v  plőtt Horváth I. (Törekvés) 14,64, 3. Mikola (MVSC) 549, 3. Senczi
b u  nap i ver&eny K ezaeie eiou. Tarsoly (Sz. M ÁV) 14,57. Diszkosz- (NyVSSC) 529. Sűlylökés: 1. Irá -
Kapronczai János, a Haladás vetés: i. Szauer (BVSC) 58.30, 2. nyi (BVSC) 16,08. 2. Oroszi
V S E  p»1 nnkh<»lv p Hm p  a 7 Jakab (PVSK ) 49,26, 3. Németh P. (NyVSSC) 12,83, 3. Kispál (MVSC)
voib em oKneiyertese, az atie- (Haladás) 43>44 Gerelyhajítás: 1. 12,16. Diszkoszvetés: 1. Tomasovsz-
tlk a i szakosztály  elnöke fo g a - Bolgár (SzVSE) 73,44, 2. Terjékl ky (NyVSSC) 50,00. 2. Dorogi (Sz. 
d ást adott a  c&anatok vpzptői (Sz. M ÁV ) 63,36, 3. Szabó (PVSK ) M ÁV). 40.08, 3. Irányi (BVSC) 39,86.

, . , . F 62,24. Kalapácsvetés: 1. Németh P. Gerelyhajítás: 1. Kispál (MVSC)
reszere, majd bemutatta ne- (Haladás) 59,14, 2. Horváth J. (Ha- 45,04, 2. Kovács J. (PVSK ) 44,80, 
kik a szombathelyi vasutas ladás) 51,92, 3. Németh R. (Hala- 3. Szabó M. (Haladás) 42,78.
sportegyesület létesítményeit. ?y,s) v w f ' j á . ”  w f  j j w ’fSS'- összesített pontversenyben- 

A  kétnapos o rs zá g » vas- orsóig“  l . ^ U d á f  VSE 13S p. a!
utas bajnokságnak kedvezett san a. legjobb eddig elért teljesít- BVSC 131,5 p. 3. NyVSSC 94
az időjárás, bár a közel 30 fo- roény! p. 4. Szolnoki M Á V  76 p. 5.
kos meleg, néhány eredményt Nők. 100 m : 1. Hrács (NyVSSC) P V S K  74 p. 6. Székesfehérvár
hátrányosan befolyásolt. A  J2>°> 2- Gyöngy (Sz. MÁV) 12.2, 3. r i  M Á V  Előre 70 p. 
kitűnően előkészített sportte- 1 Haimosin^^aiadás)2’ 54.s! ” 2! A  kétnapos bajnokság be- 
lepen több számban, is izgal- schmidt (s z v s e ) 56.8, 3. Benes fejezése után a  Szombathely
inas, színvonalas küzdelmet (BVSC) 58.0. soo m : 1 . Horváth J. rői távozó vasutas atlétikai és 
v ívtak  a versenyzők A  vas- <“ £> egyesületi vezetők elismerés-
1itas-szakszervezet áltál je l -  1500 m: 1. Horváth J. (Haladás) sel nyilatkoztak a kitűnő 
ajánlott serlegért szoros ver- 4 :32.3, 2. Fedőmé (Sz. m Av > 4:39.2, versenyrendezésért és a bará- 
senyt v ívott a Haladás VSE  W vtezei (p v s k ) ^ 9.2. 100 m-es {i, szívélyes fogadtatásért.
és ®  V é .gü l Tóth J.‘ (Haladás) 15.5, 3. Dobrosi Kiss Antal
pontkülönbséggel a  Haladás_______________________

tus 19-én „Alkotmány Kupa 
címmel nemzetközi tömeg- 
sportnapot rendeztek. A férfi 
kispályás labdarúgó-mérkő
zéseikre nyolc csapat nevezett 
be.

Alkotmányunk 30. évfordu
lója tiszteletére átadták a 
MÁV-lakótelepen létesített 
sportpályát is.

Modellezők
Az MHSZ gödöllői repülőte

rén rendezték a közelmúltban 
a rádiótávirányítású műrepülő 
modellek 1978. évi Budapest- 
bajnokságát.

A versenyen eredményesen 
szerepeltek a MÁV modellező 
klub versenyzői. Első lett Ste■ 
fel Győző, 8480 ponttal, máso 
dik Takács Béla 8290 ponttal. 
A győzelmet csapatversenyben 
a budapesti MÁV Modellező 
Klub szerezte meg.

— Kiállítás. Kiskunfélegy- Tanulmányi kirándulás
háza állomás Felszabadulás és A Közlekedési Tudománya 
Április 4. szocialista brigádjai Egyesület Nógrád megyei vas 
kezdeményezésére a szakszer- úti szakcsoportja háromnapo; 
vezeti bizottság és a KISZ- tanulmányi kirándulást szer 
szervezet „Szabad idő” kiáll!- vez Lengyelországba, ameíyei 
Itást rendezett az állomás vá- tizenkét salgótarjáni vasuta 
rótermében. Nagy közönség- vesz részt. A  kirándulás cél 
sikert arattak a kiállított mo- ja a varsói új pályaudvar
dellvasutak, épületmakettek, megtekintése és a lengye
Ikézimunkák, bélyeg-, pénz- vasutak munkájának mégis
és éremgyűjtemények. mérésé.

Külföldi üdülésen
I I I
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VSE bizonyult jobbnak. A 
Haladás VSE első helyezése a 
pontversenyben azért is dicsé
retes teljesítmény, mert több 
versenyzőjük válogatottság, 
sérülés, betegség miatt nem 
szerepelhetett a bajnokságon.

A  vasutas-szakszervezet fő
titkára által felajánlott külön 
tiszteled!jat, mint legeredmé
nyesebb versenyző, Halmosi 
Zoltánné, a Haladás VSE vá
logatott atlétája érdemelte ki. 
Külön tiszteletdíjat kaptak 
még: Szauer Pál (BVSC), Né
meth Pál (Haladás VSE), Les
tár László (Haladás VSE), 
Szász László (MVSC), Vida 
József (Haladás VSE), Mailár 
Zsolt (MVSC), Irányi Margit 
(BVSC), Halmosi Zoltánné 
.(Haladás VSE), Mikola Irén 
(MVSC), Kispál Mariann 
(MVSC), Ver ez elát Zsuzsa 
(NyVSSC) és Visnyei Márta 
k(SzVSC),

n y í r e g y h á z i  t a p a s z t a l a t o k

Érdemes volt az erőket egyesíteni

Az 1978. évi országos vasutas at
létikai bajnokság győztesei és do
bogós helyezettjei: Férfiak. 100 m :
1. Tóth I. (SzVSE) l l. l ,  2. Káló  
(B VSC ) 11.1, 3. Lestár L. (Haladás) 
11.2. 800 m : 1. Káló (BVSC ) 22.8,
2. A rad i (BVSC ) 22.9, 3. Kiss I.
(M Á V  Előre) 23.4. 400 m : 1. Kiss
1. (M Á V  Előre) 51.0, 2. Sípos (Sz.
M Á V ) 52.0, 3. Tomatás (MVSC)
¿2.1. 800 m : 1. Boeska (BVSC)
1:54.7, 2. Tomatás (MVSC) 1:57.8,
3. Merkovszki (NyVSSC ) 1:50.5. 
1500 m: 1. Boeska (BVSC ) 3:52.3,
2. Máyer (NyVSSC ) 3:52.9, 3. Vá
mos (Haladás) 3:56. 5000 m : 1.
^ u e r  (PV SK ) 14:42.6, 2. Máyer 
(NyV SSC ) 14:43.8, 3. Küllei (Hala
dás) 15:14.7. 10 000 m : 1. Bauer
(P V S K ) 30:35.5, 2. Kiss J.
(NyV SSC ) 31:57.7, 3. Molnár
(N yV SSC ) 32:28.8. 3000 m-es aka
dály: 1. Kasparik (Haladás) 9:37.4, 
2. Vass (NyVSSC ) 9:44.8, 3. M er- 
kóczki (NyVSSC ) 9:50.2. 110 m-es 
gát: 1. A rad i (BVSC ) 14.7, 2. Sir 
(M Á V  Előre) 16.4, 3. Mester
(SzVSE ) 16.6. 400 m-es gát: l.
Aradi (BVSC ) 55.2, 2. Veress
(NyV SSC ) 56.1, 3. Mester (SzVSE) 
58.6. Magasugrás: 1. Lantos (PVSK ) 
198, 2. Halász (Sz. M ÁV ) 198, 3. 
Sára (BVSC ) 194. Távolugrás: l. 
Jóvér (BVSC ) 681, 2. Tatai (BVSC)

B E M U TA TJU K  A  N YÍR E G YH Á ZI V A S U T A S  S P A R TA C U S T

Egy esztendővel ezelőtt — >szervezett klub, amely a ki- delkező klub megszűnését je- 
1977. július 18-án— több nyír- emelkedő tehetségeknek is lenti. Egzisztenciális problé- 
egyházi sportegyesület döntött versenyzési lehetőséget biz- mák is mutatkoztak, de az 
úgy, hogy Nyíregyházi Vas- tosíthatott volna. A  megyei és egyesülés szorgalmazói meg- 
utas Spartacus néven egyesül, városi párt- és tanácsi veze- nyugtatták az aggodalmasko- 
Az elmúlt év tapasztalatairól, tés ezért úgy határozott, hogy dókat, hogy a sportszerető ve- 
az eredményekről beszélget- — együttműködve' a Vasuta- zetőkre a jövőben is szükség 
tünk Czakó Istvánnal, a Nyír- sok Szakszervezetével és az lesz.
egyházi Városi Tanács elnök- OKISZ-szal — megfelelő elő- . _
helyettesével, a sportkör el- készítő munka után létrehoz- A  fiatalok példaképe 
nőkével, valamint Jeles Ist~ za a megyeszékhely egyesí-
vánal, a módszertani osztály tett klubját, Összefogva a Egy évvel ezelőtt 14 szak
vezetőjével és Kiss , Gyula sportért lelkesedő vezetők osztályban indult meg a mun- 
szervezési osztályvezetőveL energiáját és az anyagi erő- ka. Később az asztalitemsze- 

. két. zők átkerültek a Vízügyi ME-
Szeretlk a sportot A z egyesülés előkészítése DOSZ-hoz, a női kézilabdázók

három hónapot vett igénybe, egy része pedig most a Volán 
Czakó István sportszerető a  vezetők ellátogattak Kecs- Dózsa csapatát erősíti. A  cél 

ember hírében áll a városban, kemétre, Egerbe és más olyan tehát az, hogy ott legyenek a 
Valamikor ő is rúgta a labdát, városokba, ahol már koráb- legjobb sportolók, ahol a leg- 
így nem lehet csodálni, hogy bán ezt az utat választották, nagyobb biztosítéka van az 
elsősorban a labdarúgást ked- összegyűjtötték a tapasztala- előrelépésnek. Ennek aláren 
véli. Mivel felügyelete alá tokát, majd megállapodtak delik a klubérdekeket, 
tartozik a város sportja, szí- abban is, hogy milyen szak- A  Nyíregyházi Vasutas 
vesen vállalta a több mint 700 osztályokat működtessenek. Spartacus Sport Club kiemelt 
sportolót számláló egyesület Ezzel párhuzamosan meg kel- szakosztályai közül az atléti- 
elnöki tisztét * lett győzni a sportolókat és a ka foglalja el a legelőkelőbb

— Korábban is volt Nyír- sportvezetőket az egyesülés helyet 160 versenyzője van a 
egyházán olyan törkevés, értelméről, fontosságáról. A  szakosztálynak. Az „A ” kate- 
hogy egyesítsék az erőket, de vasutas sportklub például fél góriás szakosztály büszkesége 
az összefogás nem hozta meg évszázados múlttal rendelke- Erdélyiné Szabó Ildikó. A 
a kívánt eredményt. Pedig a zik, a Spartacusnak is szép válogatott atlétanő példaképe 
sportot szeretik a megyében hagyományai vannak, a Petőfi a szakosztályban nevelkedő 
és a megyeszékhelyed egy- — a tanácsi dolgozók sport- fiataloknak, 
aránt. Erre bizonyíték például köre — pedig tavaly volt 25 A  teniszező nők az NB 1- 
az, hogy egy-egy NB III-as éves. Azt kellett megértetni, ben, a férfiak az NB I B-ben. 
labdarúgó-mérkőzésre 4—5000 hogy az új egyesület tovább- a női és a férfi röplabdacsa- 
ember is kíváncsi. A  megyé- folytatója az eddigi sportha- pat az NB II-ben, a labda
ben sok tehetséges sportoló gyományoknak. Különösen a rúgócsapat az NB III-ban sze- 
tűnt fel az elmúlt években, vasutas dolgozók féltek attól, depel. Sok fiatal sportol ered- 
de közülük sokan eltávoztak, hogy az egyesülés a fél évszá- ményesen a súlyemelő-, az 
Hiányzott egy ütőképes, jól zados hagyományokkal' ren- úszó- és az ökölvívó-szakosz

tályban. Az úszó Vas Tünde

— Látod Lajos, hogy lehet itt könnyen ülőhelyet találni! I
(Polgár Imre rajza)

— Utazás Jugoszláviába. A  — Véradás. Vér adónapokul 
szombathelyi igazgatóság rendeztek a közelmúltban

. .au^ufz~ zalaegerszegi vasúti csórná tus 17-től 22-ig jutalomuta- ö . . ,
zást szervezett Jugoszláviába P°nton* Több mint száz 
huszonöt fiatal részére. Az összesen 35 liter vért adt 
jifjúsági és gazdasági munka- térítésmentesen. A  legtöbt 
ban, fiatalok utezá- (66_an) vontatási főnöl
si költségeinek nagy részét , , „ ... . . .
az ifjúsági alapból fedezik. dolgozói közül adtak vér

Miskolc-Tiszai pályaudvar Ve
— Előadás. A  Közlekedési röskereszt-szervezete is si

Tudományos Egyesület elő- fceres véradónapokat szervi 
adást rendezett a közelmúlt- . . .
ban a tapolcai üzemfőnöksé- - Háromszázheten ossz.
gén. Dr. Gyóni Béla, a vezér- sen 94 liter vért adtak, 
igazgatóság főelőadója ismer
tette a dolgozókkal az újító
mozgalom jelentőségét és cé l-! 
ját.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Ilyen vadász is van. 64. Kastély 
a versaillesi parkban. 66. Végte
lenül kapál. 67. A Balaton jege 
teszi. 69. Kölcsön vesz. 70. Becé
zett női név.

Függőleges: 1. Ez is javítja a 
személyszállítás minőségét. 2.1 
Színházi alkalmazott. 3. Lakat. 4. 
Teve közepe. 5. Valuta szélei. 6. 
Mezőgazdasági szerszám 7. Megye 
is, folyó is. 8. Mint 18 vízszintes. 
9. Személyes névmás. 10. Egér 
fele. 11. Pest megyei község. 12. 
Halogén elem. 17. Lángész. 19. 
Turkesztáni folyó. 22. Földöv, 
névelővel. 23. Fohász. 24. Meg
győződés. 25. Vonal, írás, sor 
(latin). 27. Nyúlfajta. 29. A Duna 
mellékfolyója. 31. Ritka női név. 
32. Európai főváros. 34. . . .  Je
nő, erdélyi származású -költő 36. 
A Kis-Szunda szigetek egyike. 37. 
Szent, sérthetetlen. 40. A mai na
pon. 41. Morse-hang. 44. . . .  Cla- 
ude (1840—1926) francia festő. 
45. Rádióaktiv elem (vegyjele 
Ru) 48. Takar. 51. . . .  düs pia
cúit, ez így volt elrendelve. 54. 
B-vel az ébresztőóra teszi. 55. 
Fűszer, névelővel. 57. Dallam. 
59. Milyen. 60. Néró betűi kever
ve. 61. Szám a zenemű elején. 
63. Rag. 65. Régi űrmérték. 66. 
Nem fölé. 68. Numero. 70. Ital 
fele.

Beküldendő: vízszintes 1 és
függőleges 1.

Beküldési határidő: 1978. szep
tember 15.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Számítástechnikai

például az elmúlt évben egy
maga 26 olimpiai pontot gyűj
tött össze. Az ökölvívó-szak
osztályban 8 utánpótlás-válo
gatott versenyző bizonyítja, 
hogy jó úton járnak.

Az egyesület vezetői talán 
a sportiskolára a legbüszkéb
bek. Három általános iskolára 
és egy középiskolára építet
ték. Ez év januárjától a vá
rosi sportiskola a Nyíregyhá
zi Vasutas Spartacus sportis
kolája lett. Ezzel az a cél, 
hogy a megyében feltűnő te
hetségek Nyíregyházán foly
tassák tanulmányaikat, és a 
megye legjobb körülmények 
között munkálkodó sportegye
sületében bontakoztathassák 
ki sportbeli képességeiket.

— Fejlesztés. Űj mozdony
vizsgálóval és vámáruraktár
ral gazdagodott a záhonyi 
átraíkókörzet. A z értékes lé
tesítményeket a Kelet-ma
gyarországi Közmű- és Mély
építő Vállalat dolgozói építet
ték. Ezek a beruházások is a 
körzet nagy rekonstrukciója 
keretében valósultak meg.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest VHL 1 

rületben levő két szoba összko: 
fortos, 92 négyzetméteres, na 
udvari, magasföldszinti, taná< 
elszeparált társbérleti lakáson 
egy szoba, hallos, összkomfoi 
főbérletre, lehet 4—5. emele 
Érdeklődni: 184—822/24 telefoi 
Zbrásné.

Társadalmi ügy lett 
a sport'irányítása

— A MÁV Számítástechni
kai Üzem miskolci területi 
üzemegysége sportspartakiád 
rendezését javasolta. A  kezde
ményezést a MÁVSZÜ szak- 
szervezeti bizottsága és gaz
dasági vezetői elfogadták és 
vándorkupát alapítottak. Az 
első spartakiádot július 15-én 
és 16-án rendezték Miskolcon.

Vízszintes: 1. Minőségi követel- 36. Divatos zene. 38. Nem vagy központ. Szabadtéri állandó kiál- 
tnény a személyszállításban. 13. gyáva. 39. Szovjet város. 40. A Utás.
Algériai származású francia kato- francia forradalom egyik vezére. Egy-egy könyvet nyertek la- 
nák neve volt. 14. Híres musko- 42. Közelmúltban lezajlott világ- púnk 15. számában megjelent ke- 
tály. 15. Pályaudvar, (francia). 16. találkozó. 43. . . .  ománla, kóros resztrejtvény helyes megfejté- 
Megrázkódtatásban van 1 18. Meg- vásárlási hajlam. 44. India dél- séért: Antal Mihály, Esztergom- 
győződés. 20. Futballmérkőzés nyugati partja. 46. Állami bévé- kertváros Vasútállomás 2509; 
tétje. 21. Háziállat. 22. Téli sport- tel. 47. A samarium vegyjele. 48. Csapó Józsefné, Dunaújváros, Di- 
eszköz névelővel. 24. Vízi állat. 26. Mint 21 vízszintes. 49. Mínuszban mitrovgrád tér 3. sz. 2400; Vályi 
M. Y. 27. Sokat beszélünk erről vanl 50. A. I. 52. Az arzén vegy- Dezső, Budapest, Böszörményi u. 
a demokráciáról. 28. Vissza:... jele. 53. Jól van, helyes (latin). 13— 15. sz. 1126; Vincze Tibor, 
méter, 10 kilométer. 30. Olasz vá- 55. Kapta ellentéte 56. Skálahang. Dögé, Vörösmarty út. 4. sz. 4495, 
ros. 33. . . .  Lantos Sebestyén. 58. Földtani formáció. 60. Hang- András István, Jászberény, Jász- 
35. A  Vörös tenger egyik öble. szer. 61. Országos Tervhivatal. 62. kürt u. 1. sz. 5100.

Az elmúlt esztendő bizonyí
totta, hogy érdemes volt az 
erőket egyesíteni. A  tanácsi 
vezetők aktív részt vállalnak 
a vezetésből, a szakosztályi, 
munkából. A Nyíregyházi 
Vasutas Spartacus irányítá
sát 35 tagú elnökség és 11 
tagú intéző bizottság végzi 
Társadalmi ügy lett Nyíregy
házán a sport irányítása. 
Olyan eredményeket akarnak 
felmutatni, hogy az OTSH a 
kiemelt egyesületek közé so
rolja a Vasutas Spartacust 
Az ezzel járó anyagi támoga
tás jelentősen hozzájárulna 
ahhoz, hogy az ország keleti 
felében egy ütőképes egyesü
letben nevelkedhetnének a te
hetséges. sportolni vágyó fia-

Eredmények: asztalitenisz;
1. Szombathely, 2. Budapest, 
3. Debrecen. Kispályás labda
rúgás: 1. Budapest, 2. Miskolc, 
3. Debrecen. Sakk: 1. Szeged,
2. Miskolc, 3. Budapest

Elcserélném Debrecen k£zp< 
jában levő két szoba összkom: 
tos lakásomat budapesti hasoi 
ra. Érdeklődni: Balogh Jáno 
03-15-59 sz. telefonon,. 7—15 
között.

Elcserélném velencei tóhoz 
zel fekvő 250 négyszögöles tel 
két szobás komfort nélküli ct 
di házamot, amely nyaralóna 
megfelel, budapesti kettő sz 
komfortos, vagy összkomfortc 
kásra. Érdeklődni: Kása Mikl< 
Bpest, XIII. Papp K. u. 12. I 
vagy telefonon Ö7—51.

Elcserélném Budapest XV. 
rületben levő 46 négyzetn 
cserépkályhás lakásomat ha 
debreceni vagy budapesti ta 
lakásra. Cim: Tóth, lil55 I 
pest, Vasutashóz u. 3/4.

Az összesített pontszámok 
alapján Budapest csapata lett 
az első, és egy évig őrizheti a 
vándorkupát. Jövőre Záhony
ban rendezik a spartakiádot.

Elcserélném nagyméretű, 
fél szoba összkomfortos, k 
földszintes lakásom egy pesti 
soproni tanácsi lakásra. 1 
cim: Horyáth Béla, 1387 
pest. Pf. 32.

A  szerkesztőség üzeni

Szűcs Ferenc, Hatvan; Gál Jenő, 
Kiskunfélegyháza; Bognár Károly, 
Tapolca: Kiss Róbert, Zalaeger
szeg; Tomasits Erzsébet, Rajka; 
Pákózdi István, Cegléd; Sepsi Gyu
la, Miskolc; Varga József, Várpa
lota: leveleiket lapunk anyagához 
felhasználjuk.

T. Nagy István, Zákány; Gulyás 
József, Jászapáti; Csaba Ferenc 
Veszprém; Demeter Ferenc, Tisza-

ri - ^r— r—,JaIpári; Sári Imre, Dombóvár: le 
talok, koztuk a vasutas dől- veleiket illetékes helyre továbbí- 

I gőzök és azok gyermekei is. I tottuk.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezet 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő biz 
Felelős szerkesztő: Visl fc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI., tíenczui ut 

Telefon városi; 229—81 
üzemi: 10—77.

Kiadja es terjeszti: 
,a Népszava Lapkiadó Vá 
1964 Bpest Vll., Rákóczi 1 

Telefon: 224—819. 
Felelős kiadó: dr. sutb P 
a Népszava Lapkiadó VI 

igazgatója
Csekkszámla szamunk: 

MNB 215 -  11 859 
78—3476 Szikra Lapnyot 

Felelős vezető: 
Csöndes Zoltán vezérigaa

*
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Bánrévén 
maradt 

a vándor iá siló
Bánréve és Sajóhemádfalva 

(Lenartovce) határállomások 
első félévi mu nkaverseny ének 
győztese immár harmadszor 
Bánréve lett. A vándorzászlót 
augusztus 14-én ünnepségem 
adták át, amelyen megjelent 
Gál Sándor, a miskolci igaz
gatóság helyettes vezetője, 
Szabó László, Sajóhennádfalva 
állomás vezetője és Kovács 
Béla, Bánréve tanácselnöke is.

Liszkay János állomásfőnök 
mondott ünnepi beszédet. Is
mertette többek között az el
múlt félév eredményeit, a 
szocialista brigádok tevékeny
ségét és a legfontosabb fel
adatokat. Hangsúlyozta, hogy 
a fél év során lényegesen 
csökkent a vonatok állomási 
tartózkodási ideje, és kevesebb 
volt a visszautasított kocsik 
száma is.

★

MagyaF vasutáS
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA
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A vasút augusztusi szállítási teljesítménye:

2 5  millió 541 ezer utas 
és 11 millió 4 3 8  ezer torna áru

Kedvezőtlenül alakultak a minőségi mutatók — Növekedett a kocsi állásidő

Sok a géprevárás és a vonatácsorgás

Miskolci járműjavító:

Gyorsabb le it  
a kocsi javítás

A Miskolci Járműjavító 
Üzem dolgozói első félévi 
tervüket 103,2 százalékra tel
jesítették. A járművök batár
idő előtti kijavítása különösen 
az őszi csúcsforgalomban fon
tos. A vasútnak ebben a fél
évben négy millió tonnával 
több árut kell szállítani, mint 
az elmúlt félévben, ezárt a 
javításra szoruld kocsikat 
gyorsabban kell visszaadni a 
forgalomnak. Ennék érdeké
ben ¿z üzem kocsijavító rész
legei rövidítették a javítás 
időtartalmát és egy százalék
kal csökkentették az üzemben 
való tartózkodást.

|  . Áruban bőség, kocsiban ín
ség — ez jelenti a gondok lé
nyegét hónapok óta, s nap
ijainkban is Saj ószentpétér ál
domáson.
. — Sajnos, nem kapjuk meg 
a szállíttató felek által igé
nyelt kocsimennyiséget sem 
fedett, sem nyitott kocsiból — 
mondotta Kádár Bertalan ál
lomásfőnök. — A helyi köny- 
nyűbetongyár falazóblokk szál
lításához 120—150 nyitott ko
csit igényel hetenként. Mi en
nek csak töredékét tudjuk be
állítani részükre. Az év első 
hét hónapjában az igényhez 
képest 1246 nyitott kocsival 
maradtunk le a könnyűbéton- 
gyáirnál. Másik nagy partne
rünk, a üveggyár, fedett ko
csikkal való kiszolgálását ja
vítani tudtuk, de náluk is 710 
kocsit kitevő lemaradást 
»gyűjtöttünk össze” hét hónap 
alatt. Augusztusban hetenként 
további 70—80 fedett kocsi
val maradtunk el az üveggyár 
feladási igényeitől.

Az üveggyár kiszolgálásá-

A vasút augusztusban

25 millió 541 ezer utast 
szállított.

Ezzel a személyszállítási ter
vét 93,7 százalékra teljesítet
te. Ez a teljesítmény a bázis
hoz viszonyítva is csak 94,2 
százaléknak felel meg. Az 
utaskilométer teljesítmény a 
tervhez viszonyítva valamivel 
kedvezőbb. Ez elsősorban az 
átlagos személyszállítási tá
volság növekedésének követ
kezménye. Sajnos a vonatok 
menetrendszerűsége tovább 
romlott.

Az áruszállítási teljesítené^ 
nyék lényegesen jobban ala
kultak. A vasút az elmúlt hó
napban

11 millió 438 ezer tonna 
árut szállított. A tervhez 
viszonyított teljesítés 100,4,

tanul áthaladhattak a meg
adott irányba.

— A vállalatokkal, szállítta
tó partnereinkkel rendszeres 
és kölcsönösen, segítőkész a 
kapcsolatunk — mondotta az 
áliomásfőnök. — Ennek kö
szönhetjük, hogy nálunk nem 
jelent gondot a hétvégi rako
dás, csak kocsink legyen hoz
z á .. .

Az állomás négy szocialista 
brigádja időarányosan eddig 
teljesítette, aimiit 1978-ra vál
lalt. A legjobb eredményeket 
a Kossuth szocialista brigád 
érte el Kovács Béla áru
pénztáros vezetésével, illetve a 
Vihar nevet viselő szocialista 
brigád, amelynek Széli Lajos 
tolatásvezető a  brigádvezető-

míg a  bázishoz 102,1 szá
zalék volt.

A fontosabb áruféleségek 
közül jelentős volt az elmara
dás tűzifából, mész, tégla, cse
rép, szén, kő és kavics külde
ményekből. Ezeknél az áru
féleségeknél a teljesítés csak 
71 és 98 százalék között in
gadozott. Ezzel szemben a ce
ment, műtrágya és cement- 
gyártmányokból a bázishoz 
képest többet szállított a 
vasút.

A belföldi és importforga
lomban

a múlt évihez viszonyítva 
4,7, illetve 2 százalékos 
az emelkedés, míg az ex
port és tranzitforgalom 
3,1, illetve 4,3 százalékkal 

csökkent.

A belföldi és importszállítás 
a tervhez képest is kedvezően 
alakulffc, ugyanakkor az ex
port és tíáft^itfbrgálom a ter
vezett szintet sem érte ek

Zavarta a forgalom mene
tét a szomszéd vasutak korlá
tozott fogadási készsége, amely 
megnövelte a belföldi vonat
feloszlatások számát. A szál
líttatok is késlekednek a ra-

A ferencvárosi vontatási fő
nökségen augusztus 16-án bri
gádvezetői értekezletet tartot
tak, amelyen Princ János, a 
Kandó Kálmán szocialista bri
gád vezetője versenyfelhívást 
intézett a csomópont vala
mennyi szocialista brigádjá
hoz.

A verseny célja az őszi 
forgalom segítése. Kérte a

kodással. Különösen a  munka
szüneti napokon sok kocsi vár 
kirakásra.

A minőségi mutatók közül 
a tehervonatok menetrend 
szerinti közlekedése csak kis 
mértékben javult. Tovább 
romlott viszont a teherkocsik 
átlagos fordulóideje.

A ki nem állított kocsik 
mennyisége, a kocsiállás- 
idő, a  géprevárás és vo- 
natácsorgási esetek száma 
pedig meghaladta a bá

zisidőszakot.

Nem érte el a tavalyit a kor
szerű mozdonyok fajlagos 
haszonkilométer teljesítménye 
sem.

Az egyes mutatók közül 
csupán a teherkocsik statikus 
terhelésének 3,3 százalékos, 
valamint a hálózaton dolgozó 
teherkocsik árutonna-kilomé
terben kifejezett napi terme
lékenységének 2,3 százalékos 
növekedése jelent fejlődést.

Szeptemberben megkezdő
dik a cukorrépaszállítás. A 
megnövekedett szállítási igényt 
csak jól szervezett munkával 
tudjuk kielégíteni, amelynek 
érdekében fel kell használni a 
belső tartalékokat, az őszi for
galom időszakára meghirdetett' 
anyagi és erkölcsi ösztönzőket.

forgalmi, a kereskedelmi, a 
pályafenntartás-i, az anyag- 
szerkezelési és a biztasítóbe- 
rendezésá főnökségek kollektí
váit, hogy csatlakozzanak a 
munkaversenyhez, és konk
rét felajánlásokkal járuljanak 
hozzá az őszi csúcsforga
lom sikeres lebonyolításához. 
A felhívás kedvező fogadta
tásra talált.

A munkaerőhiány szorításában

Sájószentpétsren bevált 
az üveges fordavonat

F eren cv áro si b r ig á d o k  
a z  ő sz i forgaSom  s ik e ré é r t

bán, illetve a konzervgyárak 
és az egyéb csomagoióüveg- 
felhasználók ellátásálban sokat 
segített, hogy január óta egy 
üveges fordaszerelvényt köz
lekedtetnek. Az 50 régi, Kzn- 
kocsiiból álló szerelvény az 
idén már negyvenhatszor tet
te meg az utait Sajószentpéter 
és az ország különböző váro
saiban lévő konzervgyárak kö
zött.

A kocsiellátási gondok elle
nére is túlteljesítést ért el 
Sajószentpéter állomás az el
ső félévben. A tervezett 209 
ezer tonnával szemben 223 
ezer tonna árut továbbítottak. 
Az egy kocsira eső mozdítá
sa időt a tervezett 13 percről 
8,98 percre csökkentették, s a 
kocsitartózkodási idő is ■ ked
vezőbben alakult a tervezett
nél. Sajószentpéter állomás 
dolgozói 92 irányvonatot ké
peztek az első félévben■; s eb
ből 50 irányvonatot rendezés
sel. Nagy segítséget nyújtot
tak ezen keresztül a miskolci 
rendezőpályauctamak,. hiszen 
ezek a vonatok ott akadályta-

Rákosrendező állomás felvételi épülete. (Riport az 5. oldalon)
(óvári Árpád felvétele)

Szépítik a Keletit

A budapesti igazgatóság forgalmi osztályának irányítá
sával dolgozó központi épületgondozó és karbantartó csoport 
végzi a  nagy személypályaudvarok, a Közönségszolgálati Iro
da, a Velencei-tónál és a  Dima-kanyarban levő állomások 
időszakos gépi nagytakarítását, higiéniai karbantartását. A 
gépipark bővítése lehetőséget adott arra. hogy a nagy magas
ságú függőleges felületek tisztítása is elvégezhető legyen. A 
karbantartó csoport ezekben a napokban, Soós Ferenc műve
zető irányításával, a  Keleti pályaudvar csarnokának szépí
tését végzi. Képünkön a csarnok 32 méter magas, 945 négyzet- 
méter alapterületű üveghomlokzatának állványozása látható. 
Utána kezdetét veszi a mosás.

Elnökségi ülés Balatonkenesén
Nem először fordult elő, 

hogy szakszervezetünk elnök
sége nem megszökött helyén, 
Budapesten, hanem ezúttal 
Balatonkenesén tartotta soron 
következő tanácskozását. Az 
ülés mégis rendhagyó volt. 
Hogy miért? Azért, mert a 
testület érdemi munkáját egy 
egész napos, Balaton körüli 
utazás előzte meg.

A két napra tervezett ren
dezvény első napján, augusz
tus 30-án az elnökség tagjai és 
a területi bizottságok titkárai 
a Balaton északi és déli part
ján olyan új, vagy nemrég 
korszerűsített létesítményeket 
látogattak meg, amelyekre jog
gal büszke lehet az egész va- 
sutasság.

Az út első állomása Bala- 
tonfüred volt, ahol elsőnek a 
Vasutasok Általános Biztosító 
Egyesületének új, 68 ágyas 
üdülőjét tekintették meg a tes
tület tagjai. A néhány nappal 
korábban átadott üdülő építé
séről, az egyesület"bővülő szol
gáltatásairól Lengyel Zoltán 
elnökhelyettes adott rövid tá
jékoztatást.

Az üdülő megtekintése után 
a MÁV új Szívszanatóriuma 
következett. Az egy évvel ez
előtt átadott modern egészség- 
ügyi. létesítményben dr. Tari 
Endre, a  Vasútegészségügyi 
Igazgatóság vezetője^és dr. Fe
hér Csaba, a szán tórium igaz
gató főorvosa kalauzolta a 
vendégeket, majd az intéz
mény rendeltetéséről, az ott 
folyó gyógyító munkáról az 
igazgató főorvos adott részle
tes tájékoztatást.

Délután Keszthelyen a szom-,

bathelyi járműjavító faházak
kal betelepített, szépen gondo
zott családi üdülőjével, ezt 
követően szakszervezetünk Ba- 
latonbogláron épülő új, mo
dern, ugyancsak családi üdü
lőjével ismerkedtek meg a 
vendégek.

Az érdemi munkára, ponto
sabban fogalmazva, az elnök
ség ülésére másnap délelőtt 
került sor Balatonkenesén, 
szakszervezetünk felújított 
gyermeküdülőjében. Az elnök
ség a két kongresszus közötti 
időszak első félidejében vég
zett munkáról készült írásos 
jelentést és a szóbeli kiegészí
tőt vitatta meg. Mindkét anya
got — a vitában elhangzott 
észrevételekkel, javaslatokkal 
kiegészítve — fogadta el, majd 
végezetül káderügyekben dön
tött a  testület.

Szoc’olisla brigádok 
szellemi vetélkedője

A Miskolci Járműjavító 
Üzem pártbizottságának kez
deményezésére szellemi vetél
kedőt rendeznek a polgári dé- 
mokratikus forradalom, a 
KMP, és a magyar kommu
nista ifjúsági mozgalom 60. 
évfordulója tiszteletére. A 
szocialista brigádok részére 
rendezendő vetélkedő szeptem
berben kezdődik és novem
berben fejeződik be.

Az első helyezett csapat 
jutalma belföldi üdülés. A 
többi versenyző tárgy- és 
könyvjutalmat kap.

Szállítási csúcs Záhonyban
Az év végéig még hatmillió tonna áru — koksz, 

vasérc, műtrágya, fa, pala, különböző iparcikkek, mező- 
gazdasági termékek és gépkocsik — átrakása és elszál
lítása vár a záhonyi átrakókörzet vasutasaira.

Az augusztus végén egy nap alatt elért 74 ezer 349 
tonnás átrakási teljesítmény, amelynél eddig csupán 
egyszer értek el többet a záhonyiak, már sejteti, hogy 
a körzetben megkezdődött a szállítás csúcsidőszaka.

A hagyományos műnk a verseny-kapcsolatok kereté
ben az idén első ízben versenyeznek a záhonyi gépesí
tett rakodási főnökség dolgozói szovjet kollégáikkal. 
Versenyre kelnek a szovjet vasutasokkal a záhonyi mű
szaki kocsiszolgálat brigádjai is.
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SZÁMADÁS SZOMBATHELYEN GONDOK. EREDMÉNYEK

Szociális létesítm ények sora je lz i 
a vasutasok fokozott m egbecsülését

Több mint 400 millió forint munkavédelmi beruházásokra

Elismerésre méltóan dolgozik 
a pécsi területi bizottság

Együttes ülésen értékelték a választás áta végzett munkát

Az együttes Illés részvevői a  beszámolót hallgatják

Augusztus 25-én tanácsko
zott a vasutas-szakszervezet 
szombathelyi területi tanácsa 
és a bizalmi küldöttek testű- 
lete. A 15 ezer vasutast kép
viselő fórum színhelye a  
szombathelyi járműjavító kul
túrterme volt Megjelent a 
tanácskozáson Kajcsa József, 
a  yasutas-szakszervezet titká
ra, dr. Horváth Lajos, a 
szombathelyi igazgatóság ve
zetője és Fegyveres István, a  
szakszervezetek Vas megyei 
Tanácsának elnöke is.

Auguszt János tb-titkár be
számolójában elmondotta töb
bek között, hogy 

a területi bizottság jól 
képviselte a dolgozók ér
dekeit. A szakszolgálatok
nál dolgozó vasutasok 
eredményes munkát vé
geztek, teljesítették a szál

lítási terveket.
Több alapszervezet példamu
tató munkakapcsolatot alakí
to tt ki a  szállíttató vállala
tokkal a  kocsiforduló, a  ko
csik ki- és berakása gyorsí
tása, valamint a  hétvégi ra
kodás érdekében.

A termelést segítő tevékeny
ség szerves része az üzem- és 
munkaszervezés kiszélesítése,\ 
a hasznos javaslatok, új mód
szerek alkalmazása. A szak- 
szervezet közreműködött a  
szombathelyi igazgatóság szer
vezési feladattervének kidol
gozásában Is. Elsődleges cél 
volt a elegytovábbftási rend
szer és a  Rendező pályaudvari 
munka fejlesztése, a munka- 
erőgazdálkodás és a  szolgálj 
tatás színvonalának eme
lése.

Bebizonyosodott, hogy ál 
tervek teljesítése a szocialista 
brigádok példamutatása, kéz
éierríényeziő k^zólg 'éjés áldó-., 
zat^állalása -már?
nehezen képzelhető el.

Javult a brigádok köz
életi és közművelődési te

vékenysége is.
A szombathelyi vasutasok

nak ugyancsak sok gondot 
okoz a munkaerőhiány. Kulcs
kérdés tehát az: hogyan gaz
dálkodnak a rendelkezésre 
álló munkaerővel. Az általá
nos létszámcsökkenés ellené
re  kis mértékben (0,8 száza
lék) emelkedett a nők szá.- 
iha. A tapasztalatok szerint 

a nők közöl kevesebben 
hagyják el a vasutat, job
ban ragaszkodnak munka

helyükhöz.
A balesetek megelőzése ér

dekében tett erőfeszítésekért 
a  szakszervezeti szervek mel
lett a társadalmi munkavé
delmi őrök. és szocialista bri
gádok tevékenységét ületi di
cséret.

Csökkent az üzemi bal
esetek száma. Ez a mun
kavédelmi beruházások 
megvalósításának is kö

szönhető.
Az igazgatóság területén 1975 
és 1977 között 411 millió fo
rintot fordítottak erre a cél
ra. Több szolgálati helyen ja
vították a munkakörülménye
ket, gépesítették a nehéz fi
zikai munkát. Régen várt 
szociális létesítményeket ad
tak át Celldömölkön, Tapol
cán, Körmenden, Fertőszent- 
miklóson, a szombathelyi jár
műjavítóban, Bobán, Zalaeger
szegen és Várpalotán. A jö
vőben azonban még nagyobb 
gondot kell fordítani az el
lenőrzésre, a  munkatársak 
egymás iránti felelősségének 
fokozására, a munkavédelem 
társadalmasítására.

Jó eredménynek számít az 
is, hogy sikerült a dolgozók 
nevelését a szakszervezeti 
munka középpontjába he
lyezni, ám a nevelés komplex 
szemlélete még nem min
denütt érvényesül. Létrejöttek 
a közművelődési bizottságok 
és megalakult a terület* mű
velődési bizottság.

Legfontosabb feladatuk
nak a felnőtt oktatás szer
vezését tartják, mivel az 
igazgatóság dolgozóinak 22 
százaléka (2900 ember) 
nem végezte el az általá

nos iskolát.
A beszámolót követő vitá

ban tizenketten szólaltak fel. 
Pálhegyi Gábor, Szombathely 
állomás küldötte elmondotta 
többek között, hogy a gazda
sági vezetők és a bizalmiak 
közötti kapcsolat szélesedett. 
Ez a mozgalmi és a  termelő- 
munkában egyaránt jól ka
matozik.

Sebestyén Lajos, a celldö- 
mölki építési főnökség dolgo
zója szóvá tette a védőruhák 
rossz minőségét. Mitterstiller 
Mdtild, az igazgatóság dolgo
zóinak sokrétű, színes közmű
velődési tevékenységéről tájé
koztatta a  résztvevőket.

Meiszner Ferenc, a  szom-

Augusztus 31-én Győrben 
elkészítették a  vasutasszak
szervezet Arany János műve
lődési házában működő ifjúsá
gi klub őszi programját. A 
második félév munkatervét a 
csomóponti KISZ-bizattság és 
az állomás ifjúsági alapszer
vezetének képviselőivel együtt 
állították össze az ‘ intézmény 
vezetői.

A rendezvénysorozat szep
tember 21-én kezdődik, ahol a 
Szovjetunió múltja és jelene 
címmel vetített képes előadás 
lesz. A következő összejöve
telen az aradi vértanúkról em
lékeznek meg, irodalmi össze
állítás keretében. A Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
évfordulójáról november 9-én 
emlékeznek meg. Az ünnep
ségen vendégül látják a győri

batheüyi vontatási főnökség 
szb-titkára elismeréssel szólt 
a területi bizottság és a szak- 
szervezeti bizottságok kapcso
latáról.

Szót kért a  vitában Kajcsa 
József, a Vasutasok Szakszer
vezetének titkára is. Beszé
dében hangsúlyozta, hogy a 
korábbi határozatokat nem  
kell módosítani, de minden
kinek felelősséget kell éreznie 
a végrehajtásáért.

A z  együttes ülés ezután el
fogadta a területi bizottság 
beszámolóját, valamint a  tb. 
második félévi feladattervét.

Szelei Teréz

Kossuth Lajos utcai általános 
iskola felső tagozatos tanulóit 
is. Az iskolával már hosszú 
idő óta szoros a  kapcsolat.

A program nem nélkülözi a 
táncos összejöveteleket sem, 
amely a fiatalok körében bi
zonyára igen nagy tetszést 
arat. A november 23-án meg
rendezésre kerülő Katalin-bál- 
ra például a csomópont összes 
Katalinja személyre szóló 
meghívót kap. A gazdag* mű
sornaptár a vasúti csomópont 
színes Télapó-ünnepségével 
záiruL

Az augusztus végi megbe
szélésen a csomóponti KISZ- 
bizottság tagjai egymás között 
felosztották az állomás külön
böző munkahelyeit

Együttes ülést tartott 
augusztus 29-én a vasutas- 
szakszervezet pécsi területi 
tanácsa és a bizalmi küldöt
tek testületé a  Szakszerveze
tek Megyei Tanácsa székhá
zában. Megjelent a  tanácsko
záson dr. Szabó Miklós, a 
vasutas-szakszervezet elnöksé
gének tagja, a  budapesti te
rületi bizottság titkára, Sze- 
mők Béla, a  Vezérigazgatóság 
munkaügyi és szociálpolitikai 
szakosztályának helyettes ve
zetője, Szili József SZMT-tit- 
kár és Földest Gyula, a  pécsi 
igazgatóság helyettes vezető
je*

Halmai Árpád, a pécsi te 
rületi bizottság titkára beszá
molójában ismertette a  /töb
bek között az elmúlt három 
évben végzett munkát, az el
ért eredményeket és a meg
oldásra váró gondokat. Ki
emelte, hogy a növekvő szál
lítási feladatokat csak úgy 
lehet teljesíteni, ha gazdasá
gosabban használják ki az 
eszközöket, és jobban, körül
tekintőbben szervezik a mun
kát. Ezért fontos, hogy — él
ve az üzemi demokrácia le
hetőségeivel — már a tervek 
kidolgozásában is vegyenek 
részt a szakszervezeti bizott
ságok.

A pécsi igazgatóság terüle
tén az elmúlt években sokát 
fejlődött a  munka és üzem- 
szervezés. Dombóváron és 
Nagykanizsán üzemfőnökséget 
hoztak létre. A pálya-fenntar
tási szakszolgálat fejlesztését 
a főpályamesteri szakaszok 
létrehozása jelentette.

Halmai Árpád szóbeli ki
egészítőjét hozzászólások kö
vették. Sólyom József, a 
ftá^kajrffóáái' píTrfőhö%ég 'Bi
zalmija arról beszélt, hogy 
nem egyszer vállalniok kell a 
népszerűtlen feladatokat is a 
közösség érdekében. Keserű 
Árpád, a  pécsi vontatási fő
nökség szb-titkára szóvá tet
te, ’hogy aggasztóan emelke
dik a vasútnál azoknak a szá
ma, akik nem végezték el az 
általános iskolát.

Badacsonyi Imre, a  nagy- 
kanizsai csomópont pártbi
zottságának titkára elmondot
ta, hogy néhány gazdasági ve
zető nem veszi figyelembe a 
szakszervezet és a pártalap- 
szervezet döntéseit, javaslatait. 
Azt tapasztal ja, hogy romlik a 
munkafegyelem, gyakori az 
ittasság. Szigorúbb ellenőrzés
sel és hatékonyabb nevelő
munkával kell ellene küzdeni.

A vitában felszólalt dr. 
Szabó Miklós a budapesti te
rületi bizottság titkára is. 
Tolmácsolta a vasutas-szak-Sz. Jakab István

SZA RV A SI VÁLTOZÁSOK

Teljesül az szb-titkár ígérete
A vágányok üresen 

nyújtóznak a késő 
délutáni napsütés
ben. A csendet csu
pán a Mezőtúrra 18 
óra 18 perckor indu
ló vicinális zaja töri 
meg.

— Nyugalmas nap
juk van — mondom 
Frankó Lajos forgal
mi szolgálattevőnek. 
Szarvas állomáson.

— Nálunk nyáron 
rapszódikus a munka 
— válaszolja. — Itt 
szeptemberben kez
dődik a hajrá, a me
zőgazdasági termé
kek szállításával. 
Meg aztán hamaro
san elkezdődik az ál
lomási és vonali re
konstrukció. Erre 
már nagy szükség

-van, mert az utóbbi 
két évben mintegy 25

százalékkal növeke
dett az állomás for
galma. A helyi vas
ipari ktsz egyre több 
lakásvilágítási és 
háztartási eszközt 
készít, s ezeket vas
úton szállítjuk az or
szág különböző váro
saiba. A Szirén Ru
házati Ktsz pedig 
termékeinek -nagy 
részét exportálja. 
Havonta 15—20 kon
téner árut adnak fel. 
Az idén átadott rizs
hántoló és -főző 
üzem is növelte a 
munkánkat A régi 
fuvaroztatóink közül 
a legnagyobb a ma
lomipar és a  mező- 
gazdasági üzemek. A 
havi le- és feladási 
forgalmunk eléri az 
ezer kocsit

— Az állomáson 
négy váltókezelő 
hiányzik — kapcso
lódik a beszélgetésbe 
Kugyelák Mihály 
szb-titkár. — Ezért 
sokszor a forgalmi 
szolgálattevők keze
lik a váltókat. Az ál
lomás két szocialista 
brigádjának tagjaira 
szerencsére mindig 
lehet számítani. Saj
nos, nálunk még
rosszak a szociális 
körülmények. A 78 
éves felvételi épü
letben egyetlen víz
csap van, de a javu
lást már ígérhe
tem . . .

Az állomásépület 
mellett nagy méretű 
faház áll. Néhány 
nap múlva ebbe köl
töznek az állomás

dolgozói,, mert meg
kezdik a régi felvé
teli épület bontását, 
éspedig a szocialista 
brigádok közreműkö
désével.

Az új felvételi épü
let nagyobb, korsze
rűbb lesz, mint a 
mostani. A 860 négy
zetméteres épületben 
jut majd hely az öl
tözőknek és mosdók
nak is. Beruházási 
értéke 18 millió fo
rint. Előreláthatóan 
1980-ban adják át.

1979-ben megkez
dik a halászlaki Kö- 
rös-híd, valamint a 
vasúthálózat felújítá
sát Is Mezőtúr és 
Gyoma között A ré
gi síneket nagyobb 
teherbírásúra cseré
lik ki.

Séra Sándor

Elkészült az őszi program

szervezet elnökségének elisme
rését a pécsi területi bizott
ság jó munkájáért. A  terme
lést segítő versenymozgalom 
támogatása az egyik legfon
tosabb eleme a pécsi területi 
bizottság munkájának. A fel
szólaló méltatta ezenkívül a 
területi bizottság szociális, 
kulturális, oktató és nevelő 
munkáját is.

Szemők Béla, a  Vezérigaz
gatóság szakosztályvezető-he
lyettese is értékelte a beszá
molót. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy az utóbbi időben 
csökkent a fiatalok száma az 
igazgatóság területén, ezért

nagyobb gondot kell fordítani 
helyzetük javítására. Helye
selte azt az intézkedést, hogy 
a lakások 75 százalékát a fia
taloknak utalták ki. Tovább
ra is fontos feladat marad 
a  dolgozók szociális helyzeté
nek, munkakörülményeinek a 
javítása, m ert a szabadjegy 
önmagában már nem csábít
ja a  fiatalokat. . .

Az együttes ülés résztvevői 
végül elfogadták a területi 
bizottság beszámolóját és a 
számvizsgáló bizottság Jelen
tését, valamint a  tb. máso
dik félévi feladattervét.

Sz. M.

IHÁSZ-KOVÁCS ÉVA:

Emlékek kozott
Csak úgy emlékszem Apámra, 
hogy néha-néha öl bevett, 
s e büszke trónon, mint király — 
ettem a zsíros kenyeret.

E boldog lét átmenet volt, 
pünkösdi királyság csupán, 
három éves sem voltam még 
s elment örökre az A pám . . .

Elment, hogy távol — jaj, messze 
igazgassa a vonatot, 
hányszor kértem: — Apu, vigyél el, 
engem —- mégis — itt hagyott. •.

Azóta sok vonat elment,
rajta remények, utasok,
zúgó időben — emlékek közt
m ég'mindig, mindig — itt vagyok .1,

Barátom, aki mellettem állsz
az éggel befedett pályaudvar
huzatos csarnokában, aki
lékésted — mint jómagam —
az ifjúság gyorsvonatát,
mondd, mióta vársz, mire várunk
makacsul, a végső jelzés ideérte előtt?

A  hegyek ködkendőkkel lobogósak.
A pocsolyákban széttörik arca a 
holdnak; s az utak hátán odamázolt 
olajfolt csak a képzelt szivárvány.
Az est állványzatait szél szövi át lengő, 
fekete szomorúsággal. Csak a szivhangok 
félrevert csillagai, meg az emberi hűség 
megfoghatatlan, türkiz gyöngyszemei 
lobognak a tudat égövein, s az éj 
sárgaselyem-szemöldökű holdja alatt 
kivirágzanak a holnap vonatfüst-rezedái.

Pályázati felhívás
A SZOT Kulturális, Agitációs, Propagandaosztálya és 1 

Magyar Újságírók Országos Szövetsége „A hármas jelszó je
gyében” címmel sajtópályázatot hirdet a szocialista brigád- 
mozgalom minőségi továbbfejlesztését tükröző kezdeményezé
sek és tapasztalatok mozgósító erejű bemutatására. A pálya
művek kapcsolódjanak a Szocialista Brigádvezetőfc V. Orszá
gos Tanácskozása állásfoglalásához, az e  dokumentumban 
megfogalmazott célokhoz és követelményekhez. (Az állásfog
lalás megjelent a tanácskozás rövidített jegyzőkönyvében, a 
Táncsics Könyvkiadó gondozásában 1977-ben. valamint a 
SZÓT Alapszervezeti Tájékoztató 1978'7. számában, amely a 
szakszervezeti bizottságoknál megtalálható.)

Pályázni lehet minden olyan publikációval, amely meg
felel a tartalmi követelményeknek, és az 1978. augusztus 1.— 
1979. március 1. közötti időszakban a sajtóban megjelenik, 
vagy a rádióban, televízióban elhangzik.

A pályázat jeligés. A jeligés pályaműveket 1979. március 
15-ig kell beküldeni két példányban a SZOT kulturális és 
agitációs propagandaosztályára (1415 Budapest, Dózsa Gy. 
út 84/b.). A pályaművekkel együtt zárt borítékban kérjük a 
szerző nevének, lakcímének és munkahelyének közlését. A 
sajtóban megjelent írásokból újságpéldányokat kérünk, a rá
diós és televíziós anyagokból gépelt változatot. Egy pályázó 
legfeljebb két munkával pályázhat.

A pályázat dijai:
sajtó és rádió:

L díj: 5000 forint
2 db n. díj: 4000 forint
3 db in. díj: 3000 forint
4 db IV. díj: 2000 forint
televízió:

I. díj: 8000 forint
n. díj: 6000 forint

ni. díj: 4000 forint
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Szabó Béla vezérigazgató-helyettes;

A vasúton egész évben csúcsforgalom van
HÁROMNAPOS SZÁLLÍTÁSI TANÁCSKOZÁST TARTOTTAK A VASÚTI FŐOSZTÁLYON

Augusztus 29-én, 30-án és 
31-én, a MÁV Vezérigazgató
ság konierenoiiatermében or
szágos szállítási tanácskozást 
rendeztek, abból a célból, 
hogy a vasút vezetői az őszi 
forgalom zavartalan lebonyo
lítása érdekében összehangol
ják a tennivalókat a fuvaroz
tatókkal. A «tanácskozáson 
részt vett és az elnökségben 
foglalt helyet Ka jósa József, 
a vasutas-szakszervezet tit
kára, Csoltó László, a köz
ponti szállítási tanács titká
ra, Nagy Károly, a vasúti fő
osztály pántbizottságának tit
kára. Ott voltak a tárcaközi 
operatív bizottság tagjai, a
bel- és külkereskedelem, a
trösztök és 'nagyvállalatok 
képviselői, összesein * mintegy 
350-en. .

Szabó Béla vezérigazgató-he- 
: lyettes vitaindítóját tartja

A tanácskozást Juhász Mik
lós, a kereskedeÜTni szakosz
tály vezetője nyitotta meg, 
majd Szabó Béla vezérigazga
tó-helyettes tartott vitaindító 
előadást.

— örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy az együttműködés 
évről-évre javult, de azzal is 
tisztában vagyunk, hogy a le
hetőségeket még nem aknáz
tuk ki teljesen — mondotta 
bevezetőjében a vezérigazga
tó-helyettes. — Sokféle lehe
tőség van például arra, hogy 
újabb tartalékokat tárjunk fel 
és állítsunk az őszi forgalom
szolgálatába.

A szocialista iparosodás elő
rehaladása, a kereskedelmi 

I kapcsolatok fejlődése nagy 
| változást idézett elő a „ha- 
I gyamányos” csúcsforgalom
ig bán. Bár ebben az időszakban 
I továbbra is nagy feladatot je- 
| lent a mezőgazdasági termé- 
| kék szállítása, részarányuk 
I az összes elszállított ár u meny- 
I nyiségen belül azonban ié- 
I nyegesen csökkent. A szállítá- 
I si feladatok az év egyes idő- 
I szakaiban kiegyenlítődték:
I 1977. első negyedévében 31,3;

a csúcsforgalmi időszakot 
I jelentő IV. negyedévben 34,3 
| milliú árut szállítottunk. Ez 

már csak mintegy 10 száza
lékkal több az első negyedévi
nél, és gyakorlatilag azonosa 

I második és a harmadik ne
gyedévben elszállított áru- 
mennyiséggel. Nagyon is meg
alapozott az a megfogalmazás, 
mély szerint „a vasúton egész 
évben csúcsforgalom i>in”.

A vasút évek óta megkísér
li az első negyedévi szállítási 
teljesítmények növelését az 
előszállítási kedvezmények 
meghirdetésével. Bár az utób
bi két évben jobbak voltak a 
kampány eredményei, az elő
szállítás alapvető célját, a 
csúcsforgalmi időszak lénye
ges tehermentesítését még
sem sikerült elérni. Csak pél
daként említem, hogy 1977- 
ben az előszállítás címén kez
deményezett árumennyiség 
mintegy 10 százalékát érte el 
&s 1 hónap alatt átlagosan 
szállított árumén»^ 
jóllehet bővítettük a red  t ö 
ményben részesíthető áru
cikkek körét, alkalmazási idő

tartamát is meghosszabbítot
tuk és mintegy 80 vállalattal 
megállapodást is kötöttünk az 
év második felére tervezett 
szállítások átütemezésére.

Az ez évi előszállítási idő
szak sem hozta meg a várt 
eredményeket. Ösztönzőink 
hatására 110 fogadó vállalat
tal kötöttünk előszállítási 
megállapodást. E vállalatok 
részére 622 ezer tonnával több 
áru érkezett s előszállítási 
kedvezményként 8,5 millió fo
rint fuvardíj-visszatérítést ad-, 
tünk. Különös módon, éppen 
a tárolásra legkevésbé érzé
keny tömegáruk szállításában 
maradtunk el a kívánt szint
től. Ebben nyilván szerepe 
van a vasút hibájának is,
mivel a meghirdetett akció 
során közel 9 ezer kocsit nem 
tudtunk kellő időben kiállíta
ni. Elgondolkodtató az is,
hogy csak a fogadó vállala
tokat ösztönözzük az előszál
lításra; a feladók esetében 
megelégszünk azzal, az egyéb
ként ki nem mondott ..ösztön
zéssel’7 hogy a korábbi évek 
tapasztalata alapján az év
hátralévő részében majd ko
csihiány fogja nehezíteni 
munkájukat. Népgazdasági 
szintű intézkedésekkel kellene 
módot keresni arra is, hogy 
a készletgazdálkodás kötöttsé
geinek zavaró hatását csök
kentve kedvező feltételeket 
teremtsünk az előszállítások 
számára.

A  vezérigazgató-helyettes 
ezután az első félévi szállítá
si tapasztalatokat értékelté, 
majd így folytatta:

— A népgazdaság egészére 
jellemző munkaerő-gondok a 
vasutat is igen érzékenyen 
érintik. Alapvető fontosságú, 
veszélyes és nehéz munkakö
rökben egyelőre műszaki in
tézkedésekkel nem pótolható, 
a forgalom lebonyolítását 
nagymértékben nehezítő lét
számhiánnyal küzdünk,, s a 
feladatokat csak jelentős túl
óráztatással tudjuk ellátni. 
Munkánk fogyatékosságai kö
zött leginkább a menetrend- 
szerű közlekedés, az iparvá
gányok ütemes kiszolgálása 
terén fennálló, kielégítőnek 
egyáltalán nem nevezhető 
helyzetet, általában üzletfele
ink kiszolgálásának hiányos
ságait kell megemlíteni. Ez 
nemcsak fuvaroztatóinknak 
jelent bosszúságot, hanem a 
meglévő szállítókapacitás ki
használásának hatékonyságát 
is károsan befolyásolja.

A rakodási igények válto- 
zaltanul a hét közepére kon
centrálódnak. A zavartalan 
szállításhoz kapcsolódó folya
matos rakodási igény és a 
szabad idő iránti igény egy
re nagyobb feszültséget okoz a 
rakodásoknál. A késve kira
kott kocsik száma 3 ezerrel 
magasabb, mint a bázis fé
lévben, jóllehet a rakodások 
következtében jelentkező 
veszteségidő összességében 15

százalékkal csökkent. A rako
dások elemzéséből levonható 
az a következtetés, hogy az 
éjszakai ép munkaszüneti na
pok csökkentett ütemű rako
dását, a nappali időszakban 
egyre intenzívebb erőkifejtéssel 
rékompenzál j ák fuvaroztató- 
ink. E jelenség, mely megsza
kítja a folyamatosságot — 
végső soron ütemtelensóget 
növelő tényezőként hat.

Fuvaroz tatáink gyakran ki
fogásolják az ütem télén ér
kezést. Bizonyított tény — 
melyet egyes forgalmak rész
letes elemzése kapcsán szerez
tünk, hogy ezek elsődleges 
előidézője az ütemtelen fel
adás. A szállítás szervezése 
során tehát a jövőben a fel
adásokra sokkal nagyobb gon
dot kell fordítani és a fogadó 
lehetőségeit fokozottabban fi
gyelembe kell venni.

Az eddigi tapasztalatok ér
tékelése után az előadó rátért 
a második félévi feladatok és 
intézkedések ismertetésére.

— A vasútnak a hátralévő 
4 hónapban a tervek szerint 
46,2 millió tonna árut kell el
szállítani. A kényes és nagy 
pontosságot igénylő mezőgaz
dasápi áruk szállítását, mint 
kampányforgalmat az érde
kelt fuvaroztatók közreműkö
désével időben megszerveztük 
— hangsúlyozta. — A rövid 
távú szállításokat — az el
múlt évhez hasonlóan — az 
idén is, szeptember 15-től 
közútra tereljük. Intézkedése
inkben érvényesíteni akarjuk 
az elmúlt év során szerzett 
tapasztalatokat, hogy elkerül
jük a múlt évihez hasonló ne
hézségeket. A forgalomáttere
lésre .vonatkozó hirdetményt a 
jó felkészülés érdekében idő
ben nyilvánosságra hoztuk, 
ígyleheft^ség. w- h#í liku;. ^ arra, > 
hogy fuvaroztatáiiik é sa  koz-' 
használatú autáközlekedés 
szervezetten felkészüljön.

Az export lemaradásokból 
következően az idén is vár
hatóan forgalomszabályozásra, 
kontingentálásra kényszerü
lünk, elsősorban a Szovjet
unióba rendelt exportkülde- 
ményéknél. Az év utolsó har
madában a szomszédos vas
utak forgalma is jelentős 
mértékben növekszik. Ismerve 
a környező vasutak kapacitás- 
problémáit, úgy vélem ez év
ben is számolnunk kell más 
vasutak áruforgalmi korláto
zásaival.

A legfontosabb feladatok 
közé kell sorolni a szállítás 
ütemességének javítását. Tisz
tában vagyunk azzal, hogy 
az exportforgalom ingadozá
sa összefügg a piaci helyzet
tel és a negyedéves szállítási 
határidőkkel. Ami az import 
szállításokat illeti, a hajócsat- 
lakozásos küldeményeknél ez 
évben sem lesz elkerülhető a 
löketszerű érkezés, ezért er
re technikailag fel kell ké
szülniük az átvevőknek. A

nagyobb importszállf fások
ütemezése és a fogadó helyek 
kapacitásának megfelelő disz
ponálása kellő előrelátást és 
szervezést igényel. Természe
tesen a vasútnak is töreked
nie kell a Záhonyba belépő 
áruk ütemes, folyamatos átra
kására és továbbítására.

Az év második felében je
lentkező szállítási feladatok 
megoldását mind a fuvarozta
tók, mind a vasút számára 
megkönnyítené a feladatok 
pontosabb ismerete, tervezése.

A csúcsforgalmi időszak ko- 
csiigényeinek kielégítése ér
dekében folytatni kényszerü
lünk azt a gyakorlatot, hogy 
a teherkocsik megelőző jelle
gű karbantartási munkáit 
szüneteltetjük és a lejárt fő
vizsgás teherkocsikat a mű
helybe állítás napjáig foko
zott felügyelet mellett cukor
répa, építőanyag, stb. szállítá
sára, zárt vonatokban közle
kedtetjük. Ez az intézkedés 
csak kényszermegoldásnak te
kinthető, az elhalasztott mű
szaki vizsgálatok a kocsipark 
fokozott elhasználódásával 
járnak. Kérjük szállító fele
inket, hogy ha már a szük
ség rákényszerít bennünket 
erre az intézkedésre, legye
nek segítségünkre e szemelvé
nyeknek maximális kihasz
nálásában a gyors rakodás 
biztosításával.

A szállítóeszköz kapacitás 
növelése érdekében közel 400 
nyitott kocsit béreltünk az 
osztrák vasúttól, melyeket 
fordában közlekedtetve, kizá
rólag kavics és bauxiit szállí
tásához használunk fel, előre
láthatólag október 31-ig.

Felhasználva a Közös Kon
ténerhasználati Egyezmény 
(SZPK) lehetőségeit, mely 
korlátlan vLszonylatú nagy- 
konténer felhasználását jelen
ti a részes vasutak ¡között} 
450 forintos díjkedvezmámy- 
nyel bocsátunk rendelkezésre 
export megrakáshoz konté
nereket. (Jelenleg is több száz 
üres konténer vár felhaszná
lásra.)

— Az őszi forgalom sikere 
alapvetően politikai és társa
dalmi érdek. A siker előfelté
tele az ipar, a kereskedelem, 
a mezőgazdaság és a közleke
dés széles körű együttműködé
se. Olyan munkakapcsolat ki
alakítására van szükség, 
amelyben mindenki tudja és 
érzi munkájának jelentőségét 
és saját felelősségét. Ezen be
lül azonban feltétlen szükség 
van a külső szervek, a mi
nisztériumok, az országos fő
hatóságok, a megyei szállítási 
bizottságok és nem utolsó sor
ban az érdekelt fuvaroztató 
vállalatok, üzemek hatékony 
segítségére is. Csak közös 
erőfeszítéssel, összehangolt 
munkával biztosíthatjuk az 
őszi forgalom sikerét — fejez
te be vitaindító előadását Sza
bó Béla vezérigazgató-helyet- 
%es.

A tanácskozás részvevői Szabó Béla vezérigazgató-helyettes tájékoztatóját hallgatják
(Laczkó Ildikó felvétele)

Szociális létesítmény épül 
Győrszabadhegyen

Győcszabadhegyen negyvenmillió forintos beruházással 
új szociális létesítményt építenek. Az UNIVÁZ-elemekből 
készülő épület a hegyeshalmi vonal rekonstrukcióján dolgozó 
vasutasok szociális ellátását biztosítja majd. Konyháján 300 
adag ebédet főzhetnek, munkásszállóján pedig kétszáz dol
gozó pihenhet kulturált körülmények között. A kivitelező a 
MÁV Budapesti Magasépítési Főnökség. A létesítményt elő
reláthatóan 1979 első félévében adják át rendeltetésének.

Elkészültek a kétemeletes munkásszálló falai

Mennyezet zsaluzás az első szinten

Megkezdődött a födémszigetelés. A salakot szállítószalaggal 
juttatják a helyszínre

(Tenta György képriportja)

A „túlbuzgó”
Nagyon megalázó jeleneinek 

voltam a szenvedő alanya jú
lius 30-án, a Dombóvárról 9 
óra 35 perckor induló 6014-es 
számú személyvonaton. Elég 
sűrűn utazom ezen a vonalon, 
de még önérzetemben ennyi
re soha senki nem sértett 
meg.

Harminc éve dolgozom a 
vasútnál, így arany törzsgár
da jelvényem van. A IV. min
tájú szabadjegyem első osz
tályra is feljogosít. Mivel két 
kiskorú gyermekemmel utaz
tam, s nekik csak másodosz
tályra szóló jegyük van, mind
annyiunknak oda váltottam 
meg a jegyet. A vonat elindu
lása után hamarosan jött a 
jegyvizsgáló, s amikor felmu
tattam szabad jegyemet, fele-

jegyvizsgáló
lősségre vont, amiért nem vet
tem első osztályú jegyet vala
mennyiünknek. Kissé mente
getőzve mondtam, hogy jó- 
néhányszor már figyelmeztet
tek a pénztárban, hogy ezen a 
vonalon nincs első osztályú 
kocsi. A fiatal jeayvizsgáló 
azonban sértő és drasztikus 
hangnemben kioktatott. Szé
gyenemben a sok csomaggal 
és a két gyermekkel kénytelen 
voltam átmenni a másik ko
csiba.

Nem tudom mi váltotta ki 
a . jegyvizsgáló ellenszenvét? 
Talán a vasútnál becsülettel 
eltöltött 30 év után járó sza
badjegyem? Vagy a fiatalos 
túlbuzgóság?

Kovács Imréné 
Dombóvár
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Csúcsforgalom a poggyászraktárban
Gyorsm érleg félidőben

Hol tartunk a beruházások megvalósításában?
A  911-essel érkezik az áru a budapesti piacokra

Beesfteledefct. Lassan nyu
govóra térnek az emberek. 
Ám a józsefvárosi pályaudvar 
poggyászraktárában pezseg az 
élet. A Bátaszék felől érkező 
911-és számú vonat fogadásá
hoz készülődnek. A rakodók 
a  targoncás kiskocsikat kap
csolják össze, s azt. latolgatják, 
milyen hosszú legyen, a be
tonon futó kis „szerelvény”. 
Vajon mennyi áru érkezik 
ezen a  napon?

Csütörtök mindig erős nap. 
Ilyenkor az őstermelők a pén
teki piacra hozzák a  gyümöl
csöt, a  zöldséget, a  vágott ba
romfit, a  tojást Ez 'a vonat 
minden állomáson és megálló
helyen felveszi a küldeménye
k e t

Az ügyfeleket 
n<§v szerin t ismeri

1 Még néhány perc és be
fut a  911-es. A raktár bejá
ratánál Rombola Mihályné 
vált szót Tóth G. Péter rak- 
tárnokkail.

— Lassan múlik az idő. Ez 
a hideg megcsúfolja a nyarat 
— mondja fanyar humorral, 
mintha már az éjszakára gon
dolna.

Délután érkezett s itt vár
ja küldeményét.

— Ezzel a vonattal érde
mes szállitani, mert este min
dig könnyebb tehertaxit kap
ni, amely a piacokra szállít
ja az asszonyok áruját —■ ma
gyarázza Tóth G. Péter. — 
Romboláné a Bosnyák téri 
piacra jár évek óta, s hajnalig 
vagy reggelig vtrraszt áruja 
mellett. j

A poggyászraktámok öt esz
tendeje látja él azt a felada
tot a  józsefvárosi pályaudva
ron. Az ügyfeleket név sze
rint ismeri. Tudja, ki hol ad
ja fél áruját, általában mit 
szállít, s hogy milyen napo
kon érkezik. A törzsvendégek 
hetente jönneS a  budapesti 
piacokra, de van, akii hétfő
től szombatig kétszer is meg
fordul az állomás poggyász
raktárában.

A szerelvény lassan gördül 
az első vágányon. A rakodók 
már a megszokott helyen vá
rakoznak. A poggyászkocsiból 
először a  ládákat emelik ki, 
azokat egymásra rakják, majd 
a  tojással megtöltött, lekötött 
kosarakat óvatosan egymás 
mellé helyezik. Ezután a ha
talmas füleskosarak, tekinté
lyes súlyukkal feszítik meg az 
emberek izmait. A kocsi sze
mélyzete az úti okmányokat is 
leadja, s amíg a tehertaxi 
megérkezik, a szállítmány a 
raktárba kerül.

Ehhez a m unkához 
so k  türelem kell
Tóth G. Péter asztalát a 

fuvarlevelek borítják el. Gyor
san, pontosan végzi tenniva
lóit, s miközben az ügyfelek 
aláírják a szükséges okmányo
kat, örömeikről, gondjaikról 
szólnak.

A szőlő nem tud beérni 
a hidegtől — mondja az egyik.

— Tegnap kiadós eső volt, 
már nagyon kellett — jegyzi 
meg a  mástik.

— Hát ezért érkezett olyan 
kevés áru a mai napon. Más
kor kétszer ennyit kellett ki
rakni — válaszol a, poggyász
raktámok.

H úsz éve szolgál 
J  ó zsef vá ros ba n
— Ne ott, itt tessék aláírni 

— mondja nyugodtan, a papír 
alsó szélére mutatva, majd így 
folytatta: — Sok türelem kell 
ehhez a munkához, óvatosan, 
gondosan kell a küldeménye
ket kezelni, hogy ne okozzunk 
kárt. Akik évek óta szállíta
nak és rakodnak nálunk, is
merik a rendet, s maximáli
san bíznak bennünk. Ám van
nak, akik külön kívánságok
kal lépnek fél, s nekik türel
mesen magyarázzuk, hogy mit 
•ír elő a szabályzat, s ha első
re nem érti, vagy nem akar
ja megérteni, úgy megismétel
jük.

HarminMlenc esztendeje 
szolgál a vasúinál Tóth G. Pé
ter. 1958 óta van a józsef
városi pályaudvaron. Tizenöt 
évi tartalékos beosztás után 
lett itt poggyászraktámok. Im
már öt esztendeje hétről hétre 
találkozik a jánoshalmi Kiss 
Ferencnével, Magyar Mihály- 
néval, Mészáros Mártonnéval,

a tompa! Rombola *Mihályné- 
val és másokkal. Ha egyik
másik nem érkezik meg a szo
kott napon, megkérdezi a töb
biektől, hogy mii történt, miért 
nem jött. Nem az „íróasztal 
mellől” intézi az ügyeket, s az 
arcokról olvassa le a türelmet
lenséget, ha úgy este tíz óra 
felé még mindig nem érkezett 
meg a tehertaxi.

Nem valami könnyű munka,' 
amit ezek az asszonyok vál
laltak. Közülük a legtöbb már 
nyugdíjas. Az utazás, a  cipe- 
kedés és a kevés alvás, vagy a 
virrasztás emberfeletti erőt 
igényéi, s nem csoda ha egyik
másik idegeskedik.

Este tíz órakor megérkezett 
a tehertaxi. A poggyászraktár - 
nők felemeli az asztalról az 
egymásra rakott fuvarlevele
ket és elindul. Csak annyit 
mond halkan:

— Ez az utolsó szolgálati 
évem, jövőre már nyugdíjas 
leszek.

Purt Gusztáv

7\fem  tudom, hogy a ked-
^ " vés olvasó elgondolko

dott-e már azon, hogy mennyi 
esemény történhet egy vasúti 
személykocsiban. Én például 
egy kis emberke világrajöttét 
is végigizgultam, negyven év
vel ezelőtt Vásárosnamény és 
Nyíregyháza között.

A szárnyvonalon döcögő vo
naton nemcsak orvos akadt, 
hanem egy fürösztőteknő is, 
amibe a masiniszta melegvi
zet eresztett, hogy a kis le
génykét, akit édesanyja sze
rencsésen megszült, mindjárt 
tisztába is tehessék a bábás
kodó asszonyutasok.

A regényíróknak, filmesek
nek egyik kedvenc témája 
még ma is a robogó vonat. 
De különösebb fantázia sem 
kell ahhoz, hogy az ember 
elképzelje: mennyi ismeretség, 
jó barátság, a fiatalok közt 
sokszor házasságba torkolló 
szerelem kezdődik utazás köz
ben a vonaton.

És ezernyi egyéb.
Édesanyám — falusi, ba

tyuzó, piacozó asszony lévén 
— soha nem jött úgy haza 
a vonatozásból, hogy valami 
továbbadható, friss élményt ne 
hozzon magával. A legtöbb
ször étel- és süteményrecep
téket.

Nagyapám szokta volt mon
dani gyermekkoromban: nagy 
dolog a vasút fiam, igen nagy 
dolog. Aki kitalálta, okosabb 
volt az Istennél, mert az nem 
teremtett ilyet

Pedig hát. a jó öreg vajmi 
keveset élvezte a „nagy do-

Havonta 500 kocsit javítanak

Havonta ötszáz kocsit javítanak a dorogi kocsijavítóban. 
Naponta két-három köbméter faaúyagot használnak fel. Alkat
részhiány csak ritkán nehezíti munkájukat. A műhely 18 tagú 
Petőfi Sándor szocialista brigádja példásan helytáll.

(Jurkievicz Tibor felvétele)

Most, az V. ötéves tervidő
szak felén túl érdemes szám
vetést készíteni arról: hogyan 
tettünk eleget vállalt kötele
zettségünknek, mit kell ten
nünk a hátra levő időszakban 
a beruházások terén.

Egyik legfontosabb felada
tunk a vasútüzem biztonságá
nak fokozása, az elhasználó
dott pályaszakaszok felújítása 
és 1700 km hosszú pálya kor
szerűsítése. Ebből az első két 
évben közel 690 kilométert 
sikerült korszerűsíteni. Előre
láthatóan 1980-ra teljesítjük a 
tervet. Meg kell azonban em
líteni, hogy a tervezettnél na
gyobb arányú anyagár-emel
kedés és egyéb okok miatt á 
vasúti pályák korszerűsítése 
több mint másfél milliárddal 
kerül többe a tervezettnél. Az 
egyéb okok közé tartozik a 
nem feltétlenül szükséges 
„járulékos” beruházások lé
tesítése is, mert még mindig 
nem nyert polgárjogot a gon
dos előkészítés, az ésszerű 
gazdálkodás.

Amiben nem sikerült 
a tervet teljesíteni

Sajnos, nem a tervezett 
ütemben halad a vonali és 
állomási biztosítóberendezések 
építése, ö t év alatt 765 km-en 
és 70 állomáson kellene kor
szerű biztosítóberendezést lé
tesíteni. Az első két évben 
csak 276 km pályaszakaszon 
végeztük el a munkát, és 17 
állomáson került sor a beren
dezések felszerelésére. 1980. 
végére som teljesítjük a prog
ramot, mert 35 km-es pálya- 
szakaszon és 12 állomáson 
előreláthatóan nem tudjuk fel
szerelni a biztosítóberendezé
seket. Ennek oka többek kö
zött az, hogy a biztosítóbe
rendezések gyártási költsége 
1976-tól 55 százalékkal emel
kedett és a kivitelező kapaci
tás is csökkent. Jól halad vi
szont a közút és a vasút ke- 
rsztéződ éseinek' automatizál 
lása, 420 helyett 520 sorompó 
építése várható. A tervezett
nél több pénzt fordítunk vo
nalaink távközlő hálózatának 
korszerűsítésére, többek kö
zött Budapest—Kelebia. Buda

fok—Háros—Dombóvár—*
Gyékényes—Murakeresztúr 

között.
Valószínűleg túlteljesítjük 

vonalvillamosítási programun
kat. A tervben 174 km vonal 
villamosítása szerepel Buda
pest-—Kelebia és Nyékládháza 
—Leninváros között. ,A kele
bia i vonalon egy évvel ko
rábban fejeződik be a szere

lés. Terven félül kezdjük el 
a Cegléd—Kiskunfélegyháza— 
Kiskunhalas közötti kisegítő
tranzit vasútvonal villamosí
tását.

Az állomások, csomópontok 
korszerűsítése 1,2 milliárd fo
rinttal marad el a tervezettől. 
Tervszerűen halad Záhony
körzetének korszerűsítése. Las
sult azonban a munka Kelen- 
földön, Hegyeshalom—Rajka, 
Kaposvár, Debrecen, Siófok és 
néhány más állomáson. A 
csomópontok, főleg a buda
pesti nagypályaudvarok fej
lesztése a jövőben már nem 
halasztható el, ezért a VI. öt
éves tervben ezek fejlesztése 
alkotja a legfontosabb beruhá
zások egy részét.

A vasúti hálózatfejlesztésen 
belül a pályakorszerűsítési 
előirányzatok, 1700 km pálya 
korszerűsítése és 2700 csoport 
kitérő átépítése, a tervek sze
rint megvalósulnak.

A biztosítóberendezési cél
kitűzéseket 85—90 százalékra, 
a kiemelt jelentőségű sorom
pó építési • programot pedig 
mintegy 127 százalékra tud
juk teljesíteni. Terven felül 
teljesítjük a távközlőberende
zési és tervszinten a számí
tástechnikai programot. A 
második vágány építésére elő
irányzott terveknek csak az 50 
százaléka valósul meg.

A  tervezettnél több 
mozdonyt vásároltunk
ötéves tervünk előírása sze

rint 387 vontatójárművet kell 
beszerezni. Ezen belül 67 vil- 
lamosmozdonyt, 60 közepes 
teljesítményű és 160 kisebb 
teljesítményű dízelmozdonyt, 
valamint 100 háromrészes mo
torvonat egységet. 1976-ban és 
1977-ben a vontatójármű-be
szerzés meghaladta a tervezet
te t A nagyobb teljesítményű 
V 63-as villamosmozdonyok 
hazai gyártása azonban 1978 
heljfett...csak1980-ban kezdő
dik. tV A megnövekedett szállí
tási feladatok teljesítésé és a 
nagy arányú vonalvillamosí
tás indokolja (a kieső V 63- 
asok helyett) a tervezettnél 
több V 43-as villamosmoz
dony beszerzését. Így öt óv 
alatt több mozdonyt vásáro
lunk, de teljesítményben, 
mintegy 20 ezer LE-vel, el
maradunk. Ezt a hiányt a VI. 
ötéves tervben nagyobb telje
sítményű mozdonyok beszer
zésével pótoljuk.

A tervekben —- a háromré
szes motorvonat egységeket is 
beszámítva — 1039 személy- 
kocsi beszerzése szerepel. Ed

dig kevesebb kocsit szállított 
Lengyelország. Kicsi a Duna
keszi Járműjavító Üzem gyár
tókapacitása is. Ezért 1980 
végéig csak 966 új személy- i 
kocsi érkezik, ami körülbelül 
tízezerrel csökkenti a  férő
hely-kapacitást.

Nőtt a teherkocsik 
raksúly kapacitása

A tervezettnél kedvezőbb a 
teherkocsipark bővülése.
Gyorsabban növekszik a rak- j 
súlykapacitás is. Ez elsősor- I 
bán a középlejáratú hitelfel- 
tételnek köszönhető. Az élő- 
irányzott 9200 teherkocsiból az 
első két évben 3840-et szerez
tünk be. 1980 végére előrelát
hatóan 9920 kocsit szerzünk 
be. A  kéttengelyesekkel együtt 
10 920 kocsit vásárolunk öt 
év alatt* a  raksűlyfcapacitás 
növekedése 243 ezer tonna he
lyett 324 ezer tonna lesz.

A vállalati beruházások kö
zé tartozik többek között a 
gépesítés, a járműjavító-bázi
sok építése, valamint a la
kásépítés és a szociális beru
házások. Az anyagár-emelke
dés ezeknek a  megvalósításá
ra hatott a legnagyobb mér
tékben. Ezért várhatóan több 
mint félmilliárd forintot cso
portosítunk át ebből a kate
góriából a vasúti hálózat fej
lesztésére. Az átcsoportosítás 
legérzékenvebben a járműja
vító szolgálatot érinti. A fej
lesztésre előirányzott egy mil
liárd 675 millió helyett egy 
milliárd 300 millió forint lesz 
a felhasználás. Hasonló lesz 
a lemaradás a vontatási tele
pek fejlesztésénél. Elsősorban 
magasépítési kapacitás hiá
nyában mintegy 250 millió- , 
val kevesebbet fordítunk a pá
lyaépítési és fenntartási gé
pek beszerzésére is.

örömmel szmol hatunk be 
azonban arról, hogy a szociá
lis beruházási programot kö
ze! 100 millió forinttal túltel
jesítjük. Jóléti fejlesztésekre 
a tervezett 240 millió forint 
helyett mintegy 420 milliót 
fordítunk, és eleget teszünk 
a lakásépítés terén vállalt kö
telezettségűn fenek is.

összességében elmondhat
juk, hogy néhány kedvezőtlen 
tényező ellenére az V. ötéves- 
tervben vállalt beruházási kö
telezettségeinket általában tel
jesítjük. A tapasztalt hi- j 
bákból azonban tanulni kell, 
hogy azok a jövőben kevésbé 
gátolják a beruházási tévé- ] 
kenységet.

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető i

lóg** jóságát, inkább csak a 
múlt század végi vasútépíté
sek munkáiból vette ki a ré
szét.

Mostanában sokat szidják, 
szidjuk a vasutat, és legin
kább a pontatlansága miatt. 
Mert ami igaz, hát igaz: a 
MÁV sokat emlegetett régi 
pontosságán lehetne igazítani.

Erről kerekedett vita leg

utóbb a Szekszárd—Budapest 
—Déli pályaudvarig közleke
dő személyvonaton is, aminek 
szem- és fültanúja voltam.

Merthogy éppen álltunk, va
lamelyik állomáson. Csak az 
idősebb kalauz bácsi mozgott. 
Homlokán kövér izzadság- 
cseppek gyöngyöztek, ahogy 
neki-nekifeszült a kocsi fo
lyosóján is álló utasok közöt
ti átpréselődéshez.

— Mondja, tata! — így egy 
hetyke fiatalember, amikor 
hozzánk ért a jegykezelő. — 
Mikor lesz ez a vonat Pes
ten?

A kalauz kezében egy pil
lanatra megállt a sűrűn eset- 
tegő lyukasztó. Oldalvást né
zett a fiatalemberre, s egy 
kicsit fojtott, de udvarias 
hangon azt mondta:

— Menetrend szerint ké
rem, tizennyolc óra húsz perc
kor.

— Engem, illetve minket
— nézett körül a fiatalember
— nem a menetrend szerin
ti idő, hanem a valóság ér
dekel.

— A valóságban is ott lesz 
ez a vonat, ahogy a menet
rendben írva van — mondta 
határozottan a kalauz, s to
vábblépett.

Csodáltam a türelmét, és

bosszantott a fiatalember 
hetykesége, különösen azért, 
hogy valamennyiünk nevében 
nyilatkozott. Milyen jogon? 
Ágaskodott bennem a tilta
kozhatnék, de helyettem a 
mellettem ülő idősebb ember 
szólt:

— Pestig a Rudi behozza 
ezt a kis késést

— Miféle Rudi?
— Hát, aki előttünk, a dí

zelmozdonyon ÜL
— Ismeri?
— Jártam vele is. jó Ideig. 

Ügyes masiniszta.
— Maga vasutas?
— Voltam. Már nyugdíjban 

''agyók.
— Nahát akkor, maga is 

ráér már. tatai
Ugrani akartam a fia

talember újabb hetyke tatá

zására, de a nyugdíjas vas
utas megelőzött:

— Ide figyeljen, öcsém —' 
nézett keményen a fiatalem
ber szemébe — nem akarom 
én most. itt a mundér becsü
letét védeni; mert a mai vas
út az összes hibájával együtt 
még mindig a legbiztonságo
sabb és legkényelmesebb a 
közlekedési eszközök között 
Egyébként, ha nem harag
szik, magának még igen so
kat kell utazni, és tapasztalni 
ahhoz, hogy biztonsággal tud
jon mindenről ítéletet mon
dani.

A fiatalember teleszívta tü
dejét, de ahogy körülnézett 
s látta, hogy az öreggel ér
tünk egyet, csendben maradt

Magamban a Rudinak ne
vezett masinisztának drukkol
tam, aki valóban megsarkan• 
tyúzta a vasparipát, s helyen
ként gyorsvonat sebességgel 
vontatta a szerelvényt.

A vita már régen feledés- 
be merült. s Kelenföld után 
éppen szedelőzködtünk a le
szálláshoz, amikor jött a ka
lauz, és bejelentette:

— Budapest—Déli pályaud
var. végállomás.

Aztán elővette — talán még 
a vasutas édesapjától örökölt 
— fedeles zsebóráját, és csen
desebb hangon, de a fiatal
embernek szánt éllel megje
gyezte:

— Tizennyolc óra húsz perc. 
Pontosan, a menetrend szerint 
érkeztünk.

Dávid József
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A munkaerőhiány szorításában (4.) Megállt az idő...

Meddig lehet még lelkesedni?
ELÖREGEDETT A MUNKAERŐ -  HOVÁ TŰNTEK A TALPFÁK? -  JÁRULÉKOS TÜNETEK 

SZÉGYENBÓDÉK -  KETTEN JO G N A K" KILENC VÁGÁNYT

Rákosrendező Budapest má
sodik legnagyobb pályaudvara. 
Ha a létszámhiány, és egyéb 
gondok alapján rangsorol
nánk, minden bizonnyal az 
első lenne. Nem szükséges na
gyon bizonygatni, hogy ezt 
bárki elhiggye. Csak be kell 
lépni az állomásfőnök irodájá
ba. (Aki még nem járt ott, 
javaslom, óvatos legyen, mert 
balesetveszélyes, mint a  vá
gányok közötti közlekedés.) 
Nyitom az ajtót, aztán meg
torpanok, mert Soós Károly 
állomásfőnök figyelmeztet:

— Vigyázzon, nehogy eles
sen a gerendákat Összekötő 
padlókban!

Félve nézek körül a  szobá
ban. Négy-öt faoszlop tartja a 
mennyezetet. Végeit alul-íelül 
erős deszkákhoz szögelték. 
Földrengéssújtotta területen 
biztosítják így ideiglenesen az 
épületeket.

— Megbotlott itt már a mi
niszter is, kézfogás előtt — 
újságolják a  sztorit a  bent le
vők.

A guruló kocsik futásának lassítására még mindig csak egyet
len eszköz, a  saru áll rendelkezésre

Egy képlet igazsága
Soós Károly mérnöktaná

csos. Tudományos szemlélet
tel vizsgálja a létszámhiányt 
is. Érvelését matematikai 
egyenlettel teszi meggyőzőb
bé. Magyarázza a  lényegét 
Ama a  következtetésre jutott 
(hogy egyelőre senki ' sem 
'tudja megmondani pontosan, 
hány dolgozó hiányzik a ren
dezőből. Ennek megállapításá
hoz ugyanis azt kellene tud
ni, hogy hány vasutasra van 
szükség a biztonságos, törvé
nyes munkaidőn belül végzett 
munkához. Arról van tehát 
szó, hogy le kellene írni va
lakinek: egy-egy szolgálati he
lyen hány embertől, milyen 
teljesítményt várhatunk.

—* a  vasút nem végzett 
ilyen számításokat. 1973 óta 
nem adtak ki „létszámmeg- 
szabást”. Mindig a bázishoz vi
szonyítjuk a létszámhiányt, 
ezért az már nem a valóságot 
tükrözi. Egyet azonban bizto
san tudunk: minden évben ke
vesebb a munkaerő. 1071-ben 
666-an voltunk. Már akkor is 
nagy munka hárult a vonat
felvevőkre, saruzókra, kocsi- 
rendezőkre. Körülbelül 140 
vasutasra lett volna még szük
ség. Most — a kirendeltekkel 
együtt — 455-en vagyunk.
Nem felhőtlen tehát az égbolt 
Mákosrendező fölött. Meg 
kellene már végre állapítani, 
hogy meddig csökkenhet a

létszám és mennyit bírnak az 
emberek! Rendkívül nagy az 
igénybevétel, a dolgozók fá
radtak. Tizenkettő-huszon-
négyóráznak, pihenőnapok nél
kül. a  mennyiségi hiányt lel
kesedéssel pótolj ák. Be -; med
dig lehet ilyen körülmények 
között lelkesedni? . • • 

Rákosrendezónek negyven 
irányvágánya van. Huszonnégy 
óra alatt 2400 kocsit guríta
nák. Összesen 2200 kocsi ér
kezik és indul. A forgalom 
zavartalansága az idős vasuta
soknak köszönhető. Az átlag
életkor itt 40,7 év. Elörege
dett a munkaerő, ö t év múl
va egészségi és egyéb okok 
miatt sokan elmennek a vas
úttól. Kevesebb lesz a  kocsi- 
rendező, a vonatkísérő, a sa
ras. Egy év múlva a fordavo
natokhoz már alig tudnak em
bert adni. A kulcsfontosságú 
munkakörökben dolgozóknak 
havonta ötven-hatvan túlórája 
van. A pályaudvar 14 őrhe
lyén huszonkettőn teljesítenek 
szolgálatot. A negyven irány
vágányon heten-nyolcan sa
ruznak 12 helyett. Ilyen kö
rülmények között nehéz jó 
munkát követelni a dolgozók
tól. Rákosrendezőn nincs vá
gányfék. Beépítésére a vágá
nyok rossz műszaki állapota 
miatt gondolni sem lehet. A 
rendező lezárását pedig senki 
sem vállalná.

„Magunkra vagyunk utalva"
— Pályahiba miatt már ko

csik siklottak ki — kesereg a 
főnök. — 1971-ben újítottak 
fél utoljára 14 vágányt. Egy
szer volt egy vizsgálat. Az 
egyik szakember megdöbben
ve kérdezte tőlem, hogy hová 
tettük a  talpfákat. Néhány 
vágány alatt elrohadtak, 
szinte a földön volt a  sín. 
Azonnal lezárták a forgalom 
elől azt a részt. Szigorítani 
kellene a vonatösszeállítást 
is. Műszaki előkészítési hiá
nyosságok miatt sok a baleset. 
Az ilyen szerelvények csm-be 
való közlekedtetése hazárdjá
ték. Tavaly az első félévben 
43 tárgyi baleset volt. A  kár: 
81370 forint. Az idén gurítás, 
tolatás közben hetven baleset 
fordult elő. 178 714 forint a 
kár. Elegyrendezés közben 
gyakran megsérül, megcsúszik 
az ára. Havonta körülbelül 
170 kocsi rakományát kell 
emiatt megigazítani, vagy át
rakni. Nem tehetünk semmit. 
Tudomásul kell venni, hogy 
kevés az ember. Magunkra 
vagyunk utalva.

Megtekintettem a bázishoz 
Viszonyított munkaerőhiány

statisztikai adatait. Az össze-' 
hasonlítás alapja a tavalyi és 
az idei első félév. Száz kocsi- 
rendezőből maradt 55. Az 56 
saru zó közül elment harminc. 
A negyven váltókezelőből már 
csak 33 van. A tolatásvezetők 
létszáma 15-ről 13-ra, a  vo- 
nat vezet oké és fékezőké 106- 
ról 66-ra, a vonatfelvevőké és 
átvevőké 30-ról 15-re, a so- 
rompókezelóké 10-ről 5-re 
csökkent. A bázishoz képest 
tehát az idén majdnem ötven 
százalékkal dolgoznak keve
sebben a rendezőben. Jövőre 
ez lesz a bázis! Az összehason
lítás mércéje.

Az első félévben harmincán 
mentek nyugdíjba és az év 
végéig ugyanennyien búcsúz
nak. Az utánpótlás teljesen 
elapadt. Tizennyolc űjfelvéte- 
les jelentkezett az idén. Kö
zülük tizenheten már tovább- 
álltak. A kirendeltek száma is 
csökkent. Nyolcvan helyett öt- 
venen dolgoznak havonta. Az 
idén egymillió 682 ezer fo
rint túlóra dijat fizettek ki. 
A nyáron enyhítette a gondo
kat harminc tisztképzős há

romhónapos munkája. Ez idő 
alatt a túlórák száma 9600- 
zal csökkent, és száz nap sza
badságot tudtak kiadni a dol
gozóknak. A túlórából szárma
zó megtakarítás 72 ezer fo
rint.

— A létszámcsökkenés já
rulékos tünete a fegyelmezet
lenség is — magyarázza Soós 
Károly. — Ebben az évben 23 
dolgozót vontunk felelősségre 
a munkavédelmi előírások 
megsértése miatt. Gyakori a 
lopás és az ittasság. Van dol
guk a rendészeknek. A kö
zelmúltban az egyik kocsiból 
kilenc repülőgépmagassági mű
szert emeltek el. Értékesíteni 
sem tudják, mégis elvitték. A 
10-es számú igazgatói utasítás 
alapján minden jelentkezőt 
fel kell vennünk.

Szálai László szb-titkárral 
indulunk tapasztalatszerző sé
tára a rendezőbe. Mentegető
zik a  főnök előtt, hogy ő sok 
jót nem tud' mondani, de a 
főnök megnyugtatja. Mondja 
el nyugodtan az igazságot, 
nem kell szépíteni. Amit lát
ni fogunk, úgyis önmagáért

beszél. Aki nem hiszi, nézze 
meg!

Először az állomás közelé
ben levő 10-es őrhelyhez me
gyünk. A hosszú épület meg
roggyant falusi vályogházak
ra emlékeztet. Faláról pereg 
a vakolat, kopott ajtói a  föl
det súrolva csikorognak, ha 
nyitják. A fele szociális cé
lokat szolgál Mélyebben fek
szik a vasúti pálya szintjénél, 
ezért esős időben befolyik a 
víz. Sokszor bokáig ér. A 
vasutasok ilyenkor söprűvel, 
lapáttal terelik az ajtón kí
vülre. Benézünk az öltözőbe és 
a mosdóba. Kétajtós vasszek-j 
tényekkel zsúfolták tele a j 
helyiséget. Mozdulni alig le
het. A falak füstösek, doho
sak. Télen egy rossz vaskály
hában tüzelnek. Három zuha
nyozó és két kézmosó jut ti
zenhárom dolgozónak. A me
legvizet 120 literes bojler szol
gáltatja. Egy évig az is üzem- 
képtelen volt. A 120 liter víz 
gyorsan elfogy, aki később 
érkezik, csak a kezét és az 
arcát mossa meg.

Tüzelő a sínek között
Az őrhelyen Bogdány József 

vezető váltókezelővel beszél
getek. A közérzetéről fagga
tom.

— 1942-től dolgozom itt, 57 
éves vagyok. Tíz hónap múl
va nyugdíjba megyek. Addig 
majd csak kibírom már va
lahogy. Negyvennyolc vágány 
forgalmára kell ügyelnem. 
Kevés az ember. Négy he
lyett ketten vagyunk. Gyak
ran kéül segíteni a  'tolatásnál 
i s . ..

A vagonokkal zsúfolt vágá
nyok között folytatjuk utunkat 
a gurítóiolé. A  talpfákat vas
tagon borítja a föld, a váltók 
is régen láttak olajat. Né
hol nincsenek meghúzva a 
geócsavarok. Ha kisiklik egy 
kocsi, visszahúzzák a sínre, 
aztán mehet tovább. A vago
nok ajtajait néha négy-öt em
ber is alig tudja becsukni. Ki
kerülünk egy szénhegyet. Az 
űrszelvényben és a sínek kö
zött leszakadt ütközők, vas- 
darabok hevernek. Tégla és 
cement Is van bőven. Égy ki
sebb családi házat feli lehetne 
belőle építeni.

— Tavaly ősszel a szocia
lista brigádok 650 óra társa
dalmi munkát végeztek, össze
gyűjtötték a hulladékot — tá
jékoztat az seb-titkár. — Az 
idén is takarítottak. Ha nem 
segítenek, már régen nem le
hetne itt dolgozni.

Svábenszki László kocsiren
dező azt panaszolja, hogy sok 
és veszélyes a munka, mert 
egy tartaléknál csak ketten 
vannak. A rendező felső végé
ről gurulnak a kocsik, neki
csapódnak az álló vagonok
nak. Az ütközők néha ágyú
ként dörrennek. A kocsiren
dezők már megszokták, hogy 
törik, vagy kisiklik a kocsi, 
megcsúszik a  rakomány. -Pe
dig a sarazók igyekeznek 
„megszelídíteni” a rohanó va
gonokat. Ketten „fognak” ki
lenc vágányt, egész nap fut
nak, csak a gurításd szünetben 
van néhány perc pihenő. A

22. és a  23. vágányok között 
beszélgetünk Mihály János, 
Pezer József és Bakó János 
saruzókkal. A melegedőnek 

. nevezett vasbódé mellett ál
lunk. Nem sokkal nagyobb, 
mint egy falusi illemhely. Aj
taja nincs, egy dolgozó ülhet 
le benne. A többi helyet a 
ki tudja honnan származó 
vaskályha foglalja el. Télen, 
a fűtéshez szükséges szenet a 
vágányok közül szedegetik ösz- 
sze a sarusok. Erre a célra 
nem számolnak el hivatalosan 
tüzelőt. Hét éve ígérik, hogy 
ezeket .a  ,..szégyenbódékat” el
viszik, és helyettük újat épí
tenek . . .

— Elhanyagolt ez a terület, 
és a szociális körülmények is 
rosszak — mondja Fezer Jó
zsef. — A saruk minősége sem 
jó. Gyorsan „kiszálkásodnak”, 
az eleje és a vége elkopik. 
Könnyen lelöki a sínről a ko
csi, aztán ki tudja hol áll 
meg . . .

—■ A mostani túrban kilen
cen dolgoznak — magyaráz
za Langer István külsős for
galmi szolgálattevő. — Két 
héten belül közülük heten 
mennek el. Három tisztképzős, 
három vidéki KISZ-íiatal (ők 
egy évig segítettek nekünk) és 
nyugdíjba vonul egy dolgozó. 
Hogy jönnek-e helyettük má
sok, nem tudjuk!

Fentebb, a gurító közelében 
látni az „első csoport” váltó
őrhelyet. Egy fékbódé áll a 
sínek között.

— A régit összedöntötte a 
szél. Ezt tavasszal hozta ide 
valaki. Az eső és a. szél ellen 
védi a váltóőrt — világosít fel 
Szálai László.

Közelebbről Is megnézem. 
Az oüdalán krétával írt szö
veg olvasható: „Figyelem!
Szociális létesítmény. Megron
gálni tilos!” Magyar István 
váltóőr sem tudja, hogyan ke
rült ide a  bódé. .Szerezték a 
dolgozók, mint a melegedők 
vaskályháit és a  belevaló sze
net.

Rajtuk semmi sem múlik
Megnézünk még a rendező 

felső végén néhány öltözőt és 
mosdót. Egy omladozó épület
ben dolgozik az állómásirányí- 
tó, a naplózó és a  forgalmi 
szolgálattevő. A mellettük le
vő helyiségekben férfi és női 
mosdót rendeztek be. A né
hány négyzetméteres helyisé
geket negyven dolgozó hasz
nálja. A női zuhanyozóban 
egy összetört szék hever, a 
falon besárgult törött tükör 
lóg. A két zuhanyrózsa közül 
csak az egyik használható. A 
másikból állandóan csöpög a 
víz. Az épület mellett korhadt 
vasúti kocsik állnak a de
rékig érő gazban. 1952-től 
ebédlőnek és öltözőnek hasz
nálják. A  leszakadt ajtón át 
befúj a szél. Szétnéznénk 
bent, de nem sokat látunk, 
mert sötét van, mint egy 
odúban. Hallgatagon nézelő

dünk még egy kicsit. A csen
det kísérőm szavai törik meg:

— Elkészült már itt a szom
szédban a 240 személyes szo
ciális épület. Augusztus 4-én 
volt a műszaki átadás. Szep
temberben megkezdődött a 
folyamatos beköltözés. A  régi 
öltözők és mosdók egy részét 
lebontják, de a többire sajnos, 
még szükség lesz. Több kilo
méteres körzetből nem tud 
minden dolgozó ide járni fü
rödni.

Felmegyünk a  vasúti felül
járóra. Látjuk az egész ren
dezőt. Alattunk csikorogva 
gördülnek le a kocsik a domb
ról. A sarazók felkészültek a 
fogadásukra. Rákosrendező 
vasutasai továbbra is helyt
állnak, rajtuk semmi sem 
múlik. . .

Kaszala Sándor

Rákosrendezőben a vágányok között ilyen ütőtt-kopott bó
dékban melegedhetnek a sarazók. Hét éve ígérnek helyettük 

szebbet, jobbat. A felvétel guritási szünetben készült

Nehéz közlekedni a vágányok között. A kocsikból kihullott 
több mázsa szén, tégla és egyéb ára néhol már hegyként ma
gasodik. Ilyen veszélyes terepen könnyen történhet baleset

LiiJJI J

A műszaki kocsiszolgálat helyisége. Innen indulnak dolgozni, 
és ide húzódnak a  kocsivizsgálók az eső és a hideg elől

A munkahelyi öltözők és mosdók egyike. 1952-től használják
a vasutasok

Már e'készüH a *40 személyes szociális épület. A modern 
létesítményt hamarosan birtokukba veszik a dolgozók. Ezzel 
azonban meg nem szűnnek meg Rákosrendező szociális

gondjai
A ^  ______  (övári Árpád képriportja)
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A FÁK SZERELMESE

Palóc bútorokat faragott 
a bécsi M átyás pincének

GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSOK FIGYELMÉBE:

Biztosítási tudnivalók
M i a teendő személyi sérülésnél ?  •  Igénybejelentés, járadék, 

kártérítés •  A  gyalogosnak járó juttatásokról

Meglátogattam otthonában a 
Balassagyarmaton élő és al
kotó Egri István fafaragót, a 
népművészet ifjú mesterét, 
aki immár tizenhat éve vas
utas. A balassagyarmati táv
közlő és biztosítóberendezési 
szakasz műszerésze. Abban a 
szobában beszélgettünk,
amelynek minden bútora te
hetségéről árulkodik.

Szinte megelevenedett előt
tem Palócország. A bútoroka 
népművészet hagyományait
őrzik. Látható itt karos lóca, 
köcsögtartó, tálaló szekrény, 
fali tükör és téka. A bútorok 
többsége diófából, vadkörté
ből és tölgyből készült

Szakkor alakalt
Egri István 1944-ben szüle

tett a Hajdú-Bihar megyei 
Földes községben. Az általá
nos iskola befejezése után 
Debrecenben jelentkezett mű
szerész ipari tanulónak. Az 
általános műszerész szakmát 
1961-ben szerezte meg, majd 
a  vasúthoz kérte felvételét. 
Budapesten a  távközlő és 
biztositóberendzési építési fő
nökség szerelő csoportjában 
dolgozott. Sokat utazott. 1964- 
bem Balassagyarmaton szerel
te a forgalmi rendelkező asztal 
távközlő berendezéseit. Ott is
merkedett meg feleségével is, 
aki az állomás távirásza volt 
1965-ben hívták be sorkato
nai szolgálatra, Miskolcra.

— A Bükkiben volt az őr
sünk.. A  fák szépsége meg
fogta a lelkem. Akkor pró- 
páilta-m először a fákból kü
lönböző tárgyakat faragni. 
Csak később értettem meg, 
hogy „alkotásaim” giccsek 
voltak . . .

Egy fafaragó népművész 
vezetésével a  laktanyában 
szakkör alakult, amelynek ő 
is' alapító tagja ‘ lett. Megis
merkedett a faragás alapsza
bályaival. Leszerelése után át
helyezését kérte a balassa
gyarmati távközlő szakaszhoz 
1971-ben bevonták a Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központ 
fafaragó szakkörébe.

— Elküldték 1972-ben a Fadd- 
Domboriban levő alkotótábor
ba. Ott találkoztam élőször az 
ország legnevesebb elméleti és 
gyakorlati szakembereivel, kö
zöttük ár. Ortutay Gyula aka
démikussal és Balázsi Gyulá
val, a népművészet mesteré
vel. Beszélteik a palóc nép
hagyományokról és a faragás 
áttört technikájáról. Ennek 
lényege az, hogy gyümölcs
fa -deszka lapra mintát rajzo
lok, majd lombfűrésszel kivá
gom. Utána körvetkezik a fa
ragás. Ennek főbb motívumai: 
erdei állatok, pásztorok, be
tyárok, huszárok. A  faragott 
deszksalapok a székek háttám
lájába, a fali tékák ajtajába, 
a fogasok és köcsögtartók 
hátlapjába kerülnek. . .

Brigádok vándordfia

A fafaragás ifjú mestere ott
honában

a Népi Iparművészeti Tanács 
zsűrizte. Értéke négyezer 
forint. A győztes brigád egy 
évig őrizheti a díjat. Három
szori első helyezés után a 
vándordíj végleg a brigádé 
lesz.

Az idén május 1-én adták 
át először ezt a díjat; A Ke

leti pályaudvaron dolgozó Lo
komotív szocialista brigád 
nyerte el a  tékát.

Egri István eddigi legna
gyobb munkája a bécsi Má
tyás pince palóc bútorainak 
az elkészítése volt. Az előző 
VIT-re (a magyar küldöttség 
ajándéktárgyaként) egy fa
ragott fogast rendeltek tőle. 
Vásárolt alkotásából a Ben- 
czúrfalván élő id. Szabó István 
Kossuth-díjas szobrászművész 
is.

A Képes tfjsdg fesztiválján
A fiatal népművészt jú

lius 30-án meghívták a Képes 
Újság siófoki fesztiváljára. 
Ebből az alkalomból Szépiá
kon, az M7-es országút mel
letti Piroska csárdánál orszá
gos népművészeti vásárt ren
deztek. Az érdeklődők ott 
megvásárolhatták alkotásait.

— Milyen tervek foglalkoz
tatják?

— Megpróbálom a régi bú
torformákat modem kivitel
ben elkészíeni. Az elsődleges 
szempont a használhatóság és 
az ízléses form a...

Műhelyének minden szer
számát, gépét maga készítette. 
A fiatal vasutas népművész 
ebben a meghitt környezet
ben tölti a  szabadidejét. Itt 
születnek a szfvet-lelket me
lengető figurák, díszek, a  la
kásokat meghitté varázsló bú
torok.

Kaftykó István

A verebek is azt csiripelik...
A Mátrában a verebek is lassan azt csiripelik, hogy Nógrád 

megye legelhanyagoltabb megállója: Nemti.
Hogy miért?
A szolgálati lakás, amely egybe volt építve a váróteremmel 

— a nyugdíjas lakó kiköltözésével. — lebontásra. ítéltetett.. En
nek lettek szenvedő alanyai azóta a jóérzésű átutazók és a vo
natra várakozók. Mert bizony szemet'szúr mindönkinek az im
már egy éve árválkodó rommaradvány. Nem beszélve arról, 
hogy esős időben a szolgálati helyiség is beázik.

Vajon az, aki lebontásra megkapta a lakást, miért nem tö
rődött azzal, hogy rendbe hozza a  falazatot? Ha őt nem köte
lezték erre, akkor miért nem teszi ezt a vasút? Már csak azért 
is jó lenne, ha ezt megtennék, hogy elhallgassanak azok a  „ve
rebek”. S Nemti megálló többé ne elhanyagoltságáról legyen 
ismert.

Szűcs Ferenc

Több olvasónk fordult hoz
zánk azzal a kérdéssel, hogy 
mi a  teendő akkor, ha vala
ki gépkocsi utasaként, (veze
tőjeként), vagy gyalogosként 
megsérül? Milyen igénnyel 
léphet fel ilyenkor a károsult 
és milyen iratokat kér a  biz
tosító?
. Az Állami Biztosítótól ka

pott tájékoztatás szerint: ha 
egy gépjármű vezetője saját 
hibájából karambolozott és a 
kocsiban utazók közül ő ma
ga, hozzátartozója, vagy más 
megsérült, a kárigényt min
den esetben az állandó lakó
hely szerint illetékes biztosí
tó igazgatóságán (fiókjánál,

. kirendeltségén.) kell bejelen
teni.

A gépjármű balesetet szen
vedett utasainak, illetve a 
hozzátartozóiknak magukkal 
kell vinniük a szerződő — a 
Casco-biztosított — nyilatko
zatát, melyben kéri, hogy a 
sérült, vagy a sérültek részé
re fizessék ki a  Casco bal
esetbiztosítása alapján járó 
összeget. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a gépjármű 
rendszámát, az üzembentar
tó nevét, a baleset helyét és 
idejét.

A személyi sérüléssel kap
csolatos felelősségi károkat 
Budapesten csak a  biztosító 
Budapesti Gép járműkár rende
zési Igazgatóságán (Budapest, 
XI., Hamzsabégi út 60. sz.) le
het bejelenteni. Ilyen esőtek
ben az úgynevezett „kék-sár
ga” kárbejelentőn fel kell 
tüntetni a személyi sérültek 
nevét és adatait is. A későb
biekben a  balesetet szenve
detteket az igazgatóság érte
síti arról, hogy milyen iga
zolásokat hozzanak magukkal.

— Milyen igénnyel léphet
itek fel áltálában a károsul
tak? ..

Mindenekelőtt — felelősségi 
alapon — megtéríti a  bizto
sító a kereset és a táppénz 
közötti különbözeiét, a  bal
eset folytán megrokkanta knak 
járadékot folyósít, ¡kifizeti az 
ápolással kapcsolatos költsé
geket, a tönkrement ruházat 
értékét, stb.

A baleset írásbeli bejelen-

Üj vasutasüdülő nyílt Balatonfüreden
A Vasutasok Általános Biz

tosító Egyesülete az utóbbi 
években nagymértékben bő
vítette szolgáltatásait. Az igé
nyek növekedésével elsősor
ban az üdültetést fejlesztet
ték. Mint ismeretes, 1970-ben 
Balatonfüreden, az Erkel Fe
renc utca 1 szám alatt meg
nyílt az egyesület 103 ágyas 
üdülője. A tagok rövid idő 
alatt megkedvelték Füredet, 
olyannyira, hogy az igényeket

már a következő években 
nem tudták kielégíteni. Ezért 
úgy határoztak, hogy a köze
li. Táncsics Mihály utca 18 
szám alatti telkükön újabb 
üdülőt építenek.

Az egyesület 68 ágyas, má
sodik balatonfüredi üdülője a 
nyár közepére elkészült. Át
adására augusztus 26-án ke
rült sor. Az ünnepségen részt 
vett Pullai Árpád közlekedés- 
és postaügyi miniszter. Koszo
rús Ferenc, a vasutas-szak

szervezet főtitkára, és Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazgató
ja.

A több mint 20 millió forint 
költséggel épült, a legkénye
sebb igényeket is kielégítő 
üdülőt Kővári György, a 
Vasúttervező Ybl-díjas épí
tésze tervezte. A kivitelezési 
munkálatoikat a Veszprémi 
Járási Építőipari Szövetkezet 
— a tervezettnél hat hónappal 
korábban — kiváló minőség
ben végezte el*

1973-ban részt vett a KISZ 
KB által hirdetett pályáza
ton. Egy áttört technikával 
faragott fogast és egy fali 
tékát készített. Ezekkel az 
alkotásokkal nyerte el a Nép
művészet Ifjú Mestere címet.

Ezután termékeny évek kö
vetkeztek. 1975-ben az észak
magyarországi Kaláris népi 
díszítőművészeti pályázaton, 
és a Nyíregyházán rendezett 
II. országos népművészeti 
pályázaton első díjat nyert

A nyíregyházi pályázatra 
nyolcszemélyes ebédlő garni
túrát készített amely, szériá
ban is gyártható.

— A városban két fafara
gó szakkört vezetek. A  fel- j 
nőtt csoportba ipari tanulók, ! 
tanárok, vasutasok és munká
sok járnak. Sok tehetséges 
faragó van közöttük.

Egri István a balassagyar
mati távközlő szakasz Madách 
Imre szocialista brigádjának 
a tagja. Ez év januárjában 
versenyt hirdettek a BBFF 
szocialista brigádjai részére. 
Az a brigád, amelyik a leg
szebb és Legtartalmasabb bri
gádnaplót vezeti, minden év
ben elnyerheti az Egri István 
toltál erre a d l .a  készített 
és felajánlott fali tékát. Ezt

A  Vasutasok Általános Biztosító Egyesületének legújabb üdülője
(Laczkó Ildikó felvétele)

tésekor fel kell sorolni, hogy 
milyen kár érte a balesettel 
kapcsolatban a sérültet és a 
legtöbb esetben be kell csa
tolni a  következő okmányo
kat:

— a kezelő orvos igazolását 
a sérülésről, a betegállomány 
tartamáról;

— kórházi ápolás esetén a 
kór'iázi zárójelentést,

— ha keresetveszteségének 
térítését kéri a sérült, szük
ség van a munkáltató igazo
lására, a balesetet megelőző 
egy évi átlagkeresetről és a 
baleset miatt kifizetett táp
pénz összegéről;

— ha otthon ápolják a sé
rültet, az ÁB fedezi az ápoló, 
vagy háztartási kisegítő dí
jazását. Amennyiben család
tag vesz ki fizetésnélküli sza
badságot, hogy a beteget el
lássa, a családtag munkálta
tójának kell a keresetveszte
séget igazolnia.

Az ápolásért, háztartási se

gítségért kifizetett összegre 
nyugtát kell kérni, amely« 
lehetőleg két tanú is ír jó 
aló.

Ha gyalogosként szenvé 
közlekedési balesetet válalk 
akkor a kártérítési kérelem: 
ben szerepelnie kell a gól
jármű rendszámának,
üzemben tartó nevének, c 
mének, a baleset helyénei 
idejének, a sérülést okot 
gépjárművezető elismeréséné 
és annak, hogy milyen kái 
térítési igényt támasztanál 
Ismeretlen gépjármű álte 
okozott balesetnél kártérítési 
csak a rendőrségi határoz? 
bemutatása után kerülik*
sor.

Amennyiben a  sérült vals 
milyen balesetbiztosítássi 
rendelkezik (CSÉB, Lakásba? 
tosítás, stb.), annak alapjá: 
az ÁB szintén kifizeti a bal 
eseti térítést, függetlenül at 
tói, hogy valaki milyen ősz 
szeget vett fel a felelősség 
biztosítás alapján.

Társadalmi segítséggel épült 
Imre bácsi családi háza

Szeged egyik városrészé
ben, Kertes hazoan laKOtt Kor
mány Imre nyugdíjas íöelien- 
ör. Egy napon azonoan leoon- 
tásra ítélték a kis házat. Cse
reben moaern lakást ajánlot
tak a lakótelepen, Imre bácsi 
nem akart emeletes házba köl
tözni. Azon gondolkozott, ho
gyan tudna a régi házikó he
lyett újat építeni. Végül úgy 
döntött, hogy telket vásárol a 
városhoz közeli Szatymazon és 
házat épít.

A. nagy .munkához segítsé
get is.kapott. Áz igazgatóság 
egy bontásra ítélt órházat adott 
Kormány imrenek. A bomlás
ban seguett a rokonság, de az 
anyag elszállítása már gondot 
okozott. \

Éppen öt^en éve annak, hogy 
Imre bácsi vasutas lett. 1928-at 
írtak, amikor Szeged-Rókus ál
lomáson felvették pályamun
kásnak. 1942-ben nevezték ki 
irodai altisztnek az igazgató
ságon. Később az egészségügyi 
csoporthoz került előadói be
osztásba. Hat évvel ezelőtt in
nen vonult nyugdíjba. A vasút
tól azonban nem szakadt el. A  
területi egészségügyi központ 

részfoglalkozású nyugdíjasaként 
továbbra is dolgozik. Innen is

meri Őt dr. Engedi Mária él 
lenőrző orvos. Amikor méi 
hallotta, hogy segítségre va 
szüksége felkereste a szentéi 
építési főnökség szegedi gépái 
lomásának párttitkárát, Hálái 
Antalt, és~ megkérte, hogy sí 
gítsenek az idős vasutasnak, 
gépállomásiak — mint korák 
bán már annyiszor — mos 
sem tagadták meg a kérést.

A helyszínen felmérték 
munkát és elintézték a kedvei 
menyes szállítást. Az egyik szí 
bad szombaton három billenj 
gépkocsival jelentek meg á  le 
bontott őrháznál. A MakareM 
kó és a Zalka szocialista brigáj 
kilenc tagja rakta az anyagi 
a gépkocsikra. A járművek ti 
zenhétszer fordultak.

A szatymazi Május 1. útoi 
már állnak a  leendő két szó 
ba összkomfortos lakás falai 
Hamarosan helyére kerül a te 
tőszerkezet is. A Kormány há
zaspár ősszel talán már be ii 
költözhet a házba.

Imre bácsi sokszor elmesél 
házépítésének történetét, éí 
meghatódva emlékezik arra 
nagy segítségre, amit érte tet
tek. A közösség összefog« 
nélkül nem. épülhetett volni 
fel a kis családi ház. G. J.

Munkavédelmi ankét
A terézvárosi pft.főnökség mondotta többek között, hogy 

augusztus 31-én munkavédel- az elmúlt évhez viszonyítva 
mi ankétot rendezett a Nyu- 25 százalékkal növekedett * 
gáti pályaudvar KISZ-bizott- balesetek száma. (A tizenegj 
ságának kultúrtermében. A baleset közül... egy halálos, effl 
tanácskozáson részt vették a pedig súlyos volt.) A legtöbl 
szakaszmérnökök, vonalkeze- baleset szervezetlenség és 
lök, pályamesterek, munkává- fegyelmezetlenség miatt kö- 
delmi őrök és a szocialista vetkezett be. 
brigádok vezetői. Ezután Kósa Imre, a Vezér-

A megjelenteket Fekete Jó- igazgatóság munkaügyi- él 
zsef, a főnökség vezetője üd- szociálpolitikai szakosztálya 
vözölte, majd Nagy Mária nak munkatársa tartott elő- 
üzemmérnök, munkavédelmi adást a MÁV munkavédelttt
ügyintéző számolt be a főnök- helyzetéről, majd filmvetítés« 
ség baleseti helyzetérőL El- kerüli sor.

SZÓVÁ TETTÉK!

Á brán yi Em il\ vagy A rany?
Tisztelt Szerkesztőség!
A Magyar Vasutas 17. számában megjelent „Egy vagy kél 

„D”? című glosszával kapcsolatban fogtam tollat. A cikk szer? 
zője a „feddvény” szó helytelen használatát bírálja. Ezt egy 
versidézettel tette szemléletesebbé, érthetőbbé: „Nem mese at 
gyermek — így feddi az apja. . .” Az idézet Arany János, Csa
ládi kör című verséből való. Nem Ábrányi Emil írta, mint 
ahogy azt a  glosszaíró vélte. Arany 1851-ben írta a verset, ami
kor Ábrányi Emil született.

Ezek után nemcsak a több ezer példányban megjelent füzet 
készítőinek jár feddés!

Franyó Nándor 
x Szeged

van levélírónknak és azoknak az olvasóinknak, akikl 
fff, ttóvá tették. Sajnálatos módon Utálatunkba hiba csúszott 
így születik egy glosszából kettő. Köszönjük az észrevételt!) — !
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Vonattal Bulgáriában
Ú T I  J É G  Y Z E T E K

A Románia felől érkezők 
Italában Ruszénél lépnek 
lülgéria földjére. A tekintélyt 
járancsoló főépület oszlopai 
özött található az informá-

kongresszusára ideérkezők, a  re. Amikor kinyitják az ajtót, 
jugoszláv, a török, az arab át- harmincán is bezúdulnak, s 
utazók javarésze ellenállással elsodorják a bejárat őrzőjét.
fogadja ezt, vagy inkább ma
gukkal viszik a  holmijukat.

(ótól az önkiszolgáló éttere. Sokan az egyéni szabadságuk
üg minden szolgáltatás. Az 
iuljárókkal ellátott biztonsá
gé peronokra azonban csak 
vonat indulása előtt öt perc

ei engedik fel a  lépcsőkön 
dongó tömeget. Amikor meg- 
ídul a roham a vonathoz, az 
lósek vagy a sok gyerekkel,

megsértését látják ebben. A 
vasutasok sem végzik öröm
mel ezt a munkát, de ez a 
kötelességük.

Megkíséreltünk a  szófiai pá
lyaudvaron öt nappal az in
dulás előtt helyjegyet váltani 
Várnába. Féilóra várakozás

»maggal utazók lemaradnak után. megtudtuk a lesújtó hírt.

A boldog helyjegytulajdonos 
a vonaton igazi nyári idillt 
talál, a folyosó tele bőröndök
kel, helyjegynél küliekkel.
W. C.-re vagy a büfébe csak 
a legbátrabbak indulnak /el, 
átbukdácsolva a zsúfolt fo
lyosón, s mire visszaér, már 
ülni fognak a helyén.

Ittas volt a jegyvizsgáló
futásban, hiába jöttek egy 

pávai előbb az állomásra. A 
agy rohangálás után azon- 
an kiderül, hogy van bő
én hely a vonaton. A bolgá- 
pk fel sem veszik az ilyen 
is dulakodást, inkább a né- 
|ny külföldit kedvetleniti el 
Eaaé, de azok is hamar ki- 
ngesztelodnek a  vonaton 
ipható Schweppes elfogyasz-|

Már elfogyott. Aggódva száll 
tünk fel a vonatra, tartva a 
tízórás ácsorgástól, 
volt üres hely.

A  helyjegyekért 
nagy a tülekedés

A tengerparti nagyvárosok 
(Várna és Burgasz) vasútál

ffl É |K § 1  a y » ? !  Jobban nem tehet helyjegyetaít az ottani melegben a  co-i 
féléknél, kissé kesernyés 
ével hosszabb időre oltja a 
somját

„Vasutasváros" 
az állomás mellett

Goma Orjahovica a mi 
solnokünkhoz vagy Székes- 
•hérváruhkhoz hasonló vasúti 
icpant. Rusze, Várna, Szófia 
|feé indulnak innen a vona- 
►k. Nagy személyforgalma 
m m  központi szerepet tölt 
3 a teherpályaudvara is. A 
arátságos fiatal forgalmista 
serint az állomás környéke 
p té  páros a városban. A  
isuiaslakások, a szociális lé- 
BB|lények és egyéb műszaki 
igédépiiletek helyezkednek itt 
|  Egy kis szálloda is van az 
[utazóknak, de maga Goma 
rjáhovica város három-négy 
Söméterre van a pálvaud- 
tftóL Az állomás éttermének 
•rászán — az utasokon kívül 
• nagyrészt egyenruhás vas- 
I kasok üldögélnek egy pohár 
't «mellett,' szolgálat után,, kiv 
isználva a kellemes estét, 
égbeszélik a napi munka 
»ményeit, csendesen, néhol 
szent olyan lendülettel, hogy 
! ember azt hiszi, verekedés 
Sz, de az utána következő 
>k mosolyból kiderül, hogy 
¡inden rendben van, csak a 
érmérséMetük kissé délie- 
íbb, mint a  miénk.
Veliko Tirnovót, a  volt cá- 

. székhelyet a romantikusabb 
kon, a kisebbik állomása fe
li szeretem megközelíteni, 
mén egy meglehetősen hosz- 
K lépcsősoron át, majd egy 
apun keresztül lehet a szik
iéra épült történelmi hangu- 
«tú házak közé érkezni. Itt 
a  érvénytelen fél leva kap- 
pn váltottunk néhány szót a 
|galmi szolgálattevővel. Ná- 
i lehetett a jegyet is válta- 
i, és mi az érvénytelen pénz
el fizettünk. Részletesen el- 
íagyarázta, hogy mi a  kü- 
¡¡hbség a  jó és a  régi pénz 
Szőtt. A városiról is beszélt 
éhány szót, ajánlva a látni- 
¡dókát. Kicsi az állomás és 
néző vonat nem volt. Egy 
élyamesteri szakasz jelentett 
sak némi mozgalmasságot.

A főpályaudvar 
méltó Szófiához

| Veliko Timovóból Szófiába 
jz éjszakai személyvonat tál 
(fáztunk, másodosztályú je
pünkkel — hely hiányában 
£ az első osztályú kocsiba 
Ütünk. Kifizettük a  jegy- 
izsgálónak a pótdíjat. Amel- 
sittünk ülő szolgálaton kívüli 
asutas addig számolgatott, 
míg rájött, hogy hiba volt 
, pótdíj kiszámításánál. Egy 
S óra múlva a jegyvizsgálót 
5 visszahívta és mi fizet
ünk.
Szófia főpályaudvara való

an fővároshoz méltó, nagy- 
onalú épület. Az emeletekre 
Mozgólépcső vezet, a  váróte- 
emben bőrfotelek. Az állo- 
nás előtere is modern, nagy- 
árosá. A tágas tér alatt alul
író vezet a villamosmegál
lókhoz, most épül a  földalatti 
tutóparkoló is. Az utasforgal
mát kitűnően ellátó állomás
iak egy pontja van, ahol fel- 
űnően sok a gond. Ez a cso
magmegőrző. Az automaták 
árva. A csomag beadása előtt 
így vasutas mindc- táskát ki- 
lyittat, és átkutat. A sok kül- 
Eöldi, az eszperan listák világ

venni a nemzetköri vonatokra. 
Erre a célra egy-egy központi 
irodát jelöltek ki. Én Várna 
Sipka utcai irodája előtt áll
tam sorban négy óra hosszat. 
Vannak, akik már hajnalban 
odamennek, hogy a  nyitásnál 
elsők lehessenek. Nyolc-tíz 
embert engednek be egyszer-

A vonat — háromórás bul
gáriai géphiba után — ese- 

de bőven ménytelenül haladt tovább.
Bukarestben, Brassóban sokan 
leszálltak, hogy ne egyhuzam
ban kelljen végigállnáuk a 
hosszú menetidőt.

A most már kellemes uta
zást csak Magyarországon za
varta meg egy kellemetlen 
ügy. Ittas volt a jegy vizsgáló; 
nemzetközi vonaton! Egy kül
földi csoporttal történt rövid 
vodkázás után ő volt a leg
hangosabb.

Az utazások után általában 
„csak a szépre emlékezünk 
A vasutasok azonban sokat 
tehetnek azért, hogy keveseb
bet kelljen „szépíteni” az uta
soknak.

Pelsőczy István

SZOMBATHELY AZ ELSŐ

ÉRTÉKELTÉK AZ IGAZGATÓSÁGOK 
ELSŐ FÉLÉVI ÚJÍTÁSI VERSENYÉT

A Vezérigazgatóság az újí- tási ankéton adják á t a  jutal- 
tómozgalom kiszélesítése és az mát.

«•» Ü  * * *  verseny
te S v e -  <™°ztese Í3<a’

aettel egyetértésben — 1976. 0atom9 utt" Második a mis-
január 1-től 1980. december 
31-ig újítási versenyt hirdetett
a  vasiútigazgatóságok dolgozói p ^
részére. . . . .

Á verseny élSŐ" Jre-
lyezettjét félévenként *3025,  
illetve 20 ezer forint jutalom
ban részesítik. A legeredmé
nyesebb újítóknak, szakvéle-

kodci, harmadik, a  budapesti, 
negyedik a szegedi, ötödik a 

debre
ceni igazgatóság.
' Az igazgatóságok dolgo&ói 

2711 újítási JávaölátÓt 'dolgoz
tak ki. Ebből 1298-at haszno
sítottak. Az újításokból szár
mazó megtakarítás meghalad -

ményezőknek, újítási ügyánrté- ja a 26 millió négyszázezer fo- 
zőknek és aktivistáknak újí- rintot.

Ne feküdjön fiókban 
a beérkező javaslat!

Újítási ügyintézők versenye a Vasúti Főosztályon
A Vasúti Főosztály szakszer

vezeti bizottsága és szakmai 
vezetése 1978. július 1-től 1979. 
június 30-ig a szakosztályok 
újítási ügyintézői részére ver
senyt hirdetett. % A verseny 
célja az, hogy tovább széle
sedjen. az újítómozgalom és 
legalább tíz százalékkal csök
kenjen a 60 napon túl is el
bírálatlan javaslatok száma.

A verseny értékelésénél fi
gyelembe veszik (a statisztikai 
eredményeiken «kívül) a szak- 
szolgálat üzemszervezési-pro
paganda tevékenységét, pél
dául újítási verseny szervezé
sét, újítási kiállítások, bemu
tatók, ankétok rendezését, a 
szakosztály felügyelete dlá 
tartozó szervek ellenőrzését A 
versenyben résztvevő szakosz
tályokat A és B csoportra oszt
ják. Az „A” csoportba tarto
zik a hajtódik, hetedik és a ti
zedik szakosztály. A „B” cso
portba a 8., a  9., a  11., és a 
12. szakosztályt sorolták. Az 
értékelésnél az érdekelt szak
osztály saját és a  közvetlen 
vagy közvetett felügyelete alá 
tartozó szervek eredményei is 
beszámítanak.

Az „A” csoportban az első 
két helyezett 2000, illetve 1500; 
a „B” csoportban pedig 1200, 
illetve 800 forint jutalmat kap.

Minden bizonnyá) eléri cél
ját a szakszervezeti bizottság 
kezdeményezése, s az elkövet
kezendő időszakban meggyor
sul az újítások ügyintézése.

A verseny első szakaszát 
1979. I. negyedévében, a má 
sodükat 1979. III. negyedévé
ben értékelik.

N E M Z E T K Ö Z I  ÉLET

„ Ig a zá n  kellem es n a p oka t 
tö ltö ttü n k  M a g ya ro rszá g o n

Háromtagú norvég delegáció járt hazánkban

A norvég delegáció tagjai és a tolmács (Laczkó Ildikó felvétele)

Augusztus végén szakszer
vezetünk a  norvég vasutas 
szakszervezet háromtagú de
legációját látta vendégül. A 
delegációt Leiu Thue, a szak- 
szervezet alelnöke vezette, tag
jai: Kari Amesen és John
Dahle, mindketten a végrehaj
tó bizottság tagjai.

A vendégeket Koszorús Fe
renc főtitkár fogadta. A foga
dáson részt vettek a központ 
osztályvezetői is. A főtitkár 
élőbb szakszervezetünk mun
kájáról, majd az előttünk ál
ló legfontosabb feladatokról 
beszélt.

A norvég delegáció elláto
gatott a  budapesti igazgató
ságra, . majd a szolnoki, cso- 
móppijtra. , ̂ egtofei ptettők a

szívszanatórium orvosainak és 
munkatársainak gyógyító 
munkáját. Ebben a szanató
riumban olyan az ellátás, mint 
egy első osztályú szállodában.

Gyönyörű a  nagykanizsai 
kultúrház! Elbeszélgettünk ott 
a vasutas-szakszervezet akti
vistáival. Meglepő volt halla
nunk. hogy mennyi társadalmi

Egyik legfontosabb felada
tunk a  környezetvédelmi tör
vény • megvalósítása. Ezenkívül 
harcolunk a  munkaidő tovább- 
csökkentéséért. Az a célunk, 
hogy a szakszervezet ne csak 
tanácsadó, hanem vezető szerv 
is legyen a munkahelyeken 
Most még érvényben van a  
kétéves fizetési megáilapodá-

munkát végeztek a kultúrház sunk, azonban ha az árak 
építésénél. Bármerre jártunk, ilyen rohamosan emelkednek, 
azt láttuk, hogy elégedettek az újabb munkabért kell kihar- 
emberek. > colnunk.

Arra a kérdésre: hogyan — A norvég vasutaknál
élnek, dolgoznak a norvég igen kevés, összesen mintegy 
vasutasok, az al elnök így vá- 1600 nő dolgozik —• folytatta. 
Jászolt: — Elvileg egyenjogúak a

-  A mi országunk tele van m ja kka l, de gyakorlatiig
hófödte hegycsúcsokkal. Így 
azután' nincs' ’•¿olyair kiépített nőként,/. dolgozhatnak. piálunk.

Ê :  vasúthálózatunk, mint amilyen « nyugdíjkorhatár 67 év, jótak Nagykanizsán is. Elutazá
suk előtt a szakszervezet al
elnöke a  következőket mond
ta:

— Ügy illik, hogy a vendég 
vendéglátóiról udvariasságból 
csak jót mondjon. De társa
im nevében is őszintén kije
lenthetem, hogy nem az ud
variasság . beszél belőlünk, 
amikor azt mondjuk, hogy 
igazán kellemes napokat töl
töttünk Magyarországon. Szol
nokon nagyon tetszett az új 
pályaudvar. Felejthetetlen él
mény volt a tiszai csónaká
zás. Megragadó a Balaton és 
Budapest szépsége. Szép fő
városuk tele van műemlé
kekkel. Számunkra jóleső volt 
azt is látni, hogy mennyit tö
rődnek a vasutas dolgozók 
egészségével. Különösen nagy
ra értékeljük a  balatonfüredi

Magyarországon látható. Vo
nalainkat azonban már villa
mosítottuk, s automatizáltuk. 
A norvég vasutaknál mintegy 
18 ezer alkalmazott dolgozik, 
ebből 15 ezer szakszervezeti 
tag. A mozdonyvezetőknek 
külön szakszervezetük van.

val magasabb, mint Magyar- 
országon.

Végezetül elmondta, hogy a 
magyar és norvég vasutas
szakszervezet közötti kapcso
lat már több éves, s szeretnék 
ezt tovább, fejleszteni.

Szalal Mária

S ín c s e re

Kommunista műszakban
mm.

A váci pályafenntartási fő- egyenként 24 méter hosszú — 
rvökség IV-es főpályamesteri „C” rendszerű sínt nagyobb 
szakaszának Balassagyarmaton teherbírásúra. A  kommunista
dolgozó Béke és Petőfi szocia
lista brigádja augusztus 19-én 
— a  KMP megalakulásának

műszak bérét a balassagyar
mati Dózsa György úti álta
lános iskola részére ajánlot-

60. évfordulója tiszteletére — ták fel, hogy abból szemlél- 
kommunista műszakot tartott, tető- és sporteszközöket vásá- 

A szakasz 32 dolgozója 288 roljanalk. 
óra társadalmi munkát vég- Képünkön a  régi vágány 
zett Drégelypalánk és Dejtár bontása látható. 
állomások között vágányzár
nélkül kicseréltek húsz — (Gonda Sándor felvétele)

Magyar szakszervezeti delegáció 
tapasztalatcseréje a Szovjetunióban

Augusztus 21-től 26-ig a 
szovjet vasutas-szakszervezet
meghívására Szovjetunióba moszkvai

adott lehetőséget. A magyar 
küldöttség ellátogatott egy

utazott szakszervezetünk öt
tagú küldöttsége, közöttük: 
dr. Szabó Miklós, a vasutas- 
szakszervezet elnökségének 
tagja, a budapesti területi bi-

járm ű javítóba,
Lvovban pedig megismerked
tek a szocialista országokba 
irányuló áruszállítás techno
lógiájával. Az igazgatóság te
rületéhez ötezer kilométer

zottság titkára, (a delegáció hosszú vágányhálózat tartó- 
vezetője); Urögi József, a ve
zérigazgatóság szakszervezeti 
bizottságának titkára, dr.
Hegedűs Károlyné, a központi 
vezetőség, Tuczai Gyula, a 
szombathelyi területi tanács 
és Nyemcsók János, a buda
pesti területi tanács tagjai.

A küldöttség három napot 
Moszkvában, hármait pedig 
Lvovban töltött A magyar 
vendégeket Nyikolaj Kovaijev,

zik. A forgalmat 118 ezer vas
utas tartja mozgásban. Ezen 
a területen naponta 300 ezer 
tonna árut szállítanak.

A magyar küldöttség Lvov
ban részt vett egy nagygyű
lésen, amelyen felszólalt dr: 
Szabó Miklós, a magyar dele
gáció vezetője is. A magyar 
vasutasok üdvözletét és jókí
vánságait tolmácsolta szovjet

—s—----- --------------------- . barátainknak, akik elismerés-
g ^ ^ u t ^ z a ^ s z e r y e -  sel bes3oéíttílí a NOSZF; 60. év

fordulója tiszteletére 
munkaversenyről és

indított
arról:

zet főtitkára fogadta.
A megbeszéléseken kicse

rélték tapasztalataikat a két hogy a verseny nemzetközivé 
szakszervezet munkájáról. Szó válása a* magyar munkások- 
volt többek között a szállítási nak köszönhető. Nagyra érté-
feladatok teljesítéséről 
jairóLl gond- kelték azt a munkát is, ame

lyet a magyar vasutas-szak-
Szovjetunió 28 yasútigazga- szervezet a nemzetközi kap- 

tósaganak jele már teljesítet- eaoiatok fejlesztése érdekében
te a hároméves tervét. A 
BAM építése nagy erőpróbáit 
jelent a szovjet vasutasoknak

tesz.
A küldöttség tagjai ezután

A moszkvai tanácskozás megtekintették néhány vasúti 
hasznos tapasztalatcserére üzemet.

Pártpropagandisták kirándulása

A hatvani városi pártbziottság háromnapos jutalom
kirándulást szervezett a közelmúltban a  propagandisták ré
szére, amelyen részt vettek a hatvani vasúti csomópont párt- 
aktivistái is. Megtekintették többek között Visegrád, Verőce- 
maros, Esztergom, Szentendre és Leányfalu nevezetességeit.
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AZ MHSZ 30 ÉVE
ATLÉTIKAI

EMLÉKVERSENY

Ebben az évben ünnepli 
fenállásának 30. évfordulóját 
á Magyar Honvédelmi Szövet
ség. Tisztelettel övezett ha
gyománya, társadalmilag elis
mert munkássága rangos hely
re emelte a  szövetséget a  tár
sadalmi szervezetek sorában.

Mint tudjuk, a felszabadu
lást követően, • a  hatalomért 
folytatott harcban a szocia
lista erők szilárd magváit al
kották az ellenállási mozga
lomban- küzdő és a  fasizmus 
leverésében fegyverrel részve
vő hazafiak. Őket és a kö
réjük csoportosuló, haladó 
gondolkozásul fiatalokat tömö
rítetté soraiba a  legelső jog
előd szervezet, a  Magyar Sza
badságharcos Szövetség.

A  fe lh ívá s  
m a is időtálló

A szabadságharcos erők 
széles körű összefogását jelen
tő, 1948. február 29-i alakuló 
kongresszus a dolgozó néphez 
szólt, s  azóta is időtálló: 
„...zászlónk alá hívunk min
den magyart, aki vallja szö
vetségünk célját: Kossuth.
Petőfi és Táncsics szellemé
ben. Hívjuk azokat, akik mun
kájukkal a legeredményeseb
ben közreműködnek hazánk 
felvirágoztatásához. Hívunk 
mindenkit, . . .  aki azt akarja, 
hogy Duna-Tisza tája a dol
gozók boldog, szabad országa 
legyen, amelyet egyesült erő
vel és kemény akarattal épít 
magának' munkás, paraszt, és 
értelmiség. . .  Programunk 
alapja népi demokráciánk to
vábbfejlesztése, nemzeti füg
getlenségünk további megszi
lárdítása, magyar hazafias ha
gyományaink ápolása..

Az MSZHSZ mindezek 
alapján írta zászlajára a sza
badságharcos szellemű neve
lést, a  fizikai erő fejlesztését, 
edzését, a népi kultúra terjesz
tését annak érdekében, hogy a 
szövetség tagsága alkalmassá 
váljon azoknak a feladatoknak 
végrehajtására, melyeket ha
zánk fejlődése és védelme tő
lünk megkövetel.

Az MSZHSZ hamarosan Ma
gyarország egyik legnagyobb 
tömégszervezete lett. Szinte 
minden társadalmi megmozdu
lásból jelentős részt vállalt 
Tevékenységében rendszeressé 
váltak az új mozgalmi for
mák: a harci túrák, kirándulá
sok történelmi nevezetességű 
helyekre, haditechnikai és ka
tonapolitikai előadások, bemu
tatók, honvédelmi jellegű fog
lalkozások!

'»'
U j alapokon

Mivel az MSZHSZ és a Ma
gyar Repülő Szövetség között 
az erők megoszlottak, határo
zat született a két szövetség 
egyesítésére. Magyar önkén
tes Honvédelmi Szövetség 
néven. Az új szövetség amely
1955- ben alakult, segítséget 
nyújtott a katonai szolgálatra 
történő céltudatosabb felkészí
tésben, a hadsereg káderután
pótlásának biztosításában. Az
1956- os ellenforradalmi esemé

nyék hatására a szövetség. is
mét részeire bomlott, majd 
1957. augusztusában létrejött a 
Magyar Honvédelmi Sportszö
vetség. Az MHSZ politikai tö
megszervezetté alakult, amely 
az MSZMP irányításával, a 
KISZ-szel, a Munkásőrséggel, 
a  Partizán Szövetséggel, az 
MTS-sel, a  különböző állami, 
társadalmi tömegszervezetek
kel együttműködve végezte 
munkáját. Szorgalmazta a kü
lönféle versenyszámokból álló 
küzdőjátékok bevezetését. Te
vékenységéhez fűződik a 
„Munkára Harcra Kész** moz
galom bevezetése is. Az MHK- 
mozgalom a sporton és a  szó
rakozáson túl, száz- és százez
rek számára tette lehetővé a 
bekapcsolódást a  honvédelmi 
munkába. A kormány 1967. au
gusztusi határozatával az 
MHSZ-t Magyar Honvédelmi 
Szövetség néven olyan társa
dalmi alapokon álló szervezet
té alakították át, melyben a 
demokratizmus mellett érvény
re jut az egyszemélyi vezetés 
és felelősség a feladatok vég
rehajtásáért a  fegyverekért, az 
egyre bővülő technikai és 
anyagi eszközökért

Az elmúlt három évtized 
alatt a társadalom fejlődésé
ből, a nen^etközi körülmé
nyekből és intemacionalista 
kötelezettségeinkből fakadó 
igényeknek megfelelően aZ 
MHSZ — bármilyen nevet vi
selt is —, mindig alkalmasnak 
bizonyult a hazafias, honvé
delmi nevelési és a sportfel
adatok segítésére, illetve vég
rehajtására. A Vörös Csillag 
Érdemrend, amelyet az Elnöki 
Tanács nemrég adományozott 
a szövetségnek, jelzi, hogy mi
lyen eredményes a tevékeny
sége.

C é l a fiata lok' 
honvédelm i rfevelése

A szövetség szervezetei, 
klubjai a  fiatalok tízezreinek 
nyújtanak lehetőséget a szük
séges honvédelmi ismeretek 
alapjainak megszerzésére. Itt 
készül fel katonai kötelessé
geinek teljesítésére a sorköte-! 
les fiatalok zöme. A szövetség 
mind magasabb szinten elégí
ti ki a néphadsereg, a fegyve
res erők gépkocsivezetői, rá
diós, ejtőernyős és könnyűbú
vár alapképzési igényeit Har
ci repülőink, a MALÉV és 
más szervek nilótáinak jelen
tős része az MHSZ-klubiaiban 
kezdte hivatását. A szövetség 
büszke lehet rá, hogy a Csil
lagváros első magvar lakói, a 
nemzetközi űrhajóslegénység 
leendő magyar tagjai is innen 
indultak.

Igen jelentős az a munka is, 
amit a szövetség a tartalékosok 
körében végez. Ugyancsak 
nagy jelentőségű a honvédelmi 
sport. Az MHSZ hatékonyan 
segíti minőségi és tömegsport
jával az ifjúság testi edzését. 
Évente mintegy 170 ezren 
vesznek részt a honvédelmi tö
megversenyeken. Az MHSZ 
számos Európa- és világbajno

Fellendü lt Záhony töm egsportja
Mint az országban minde

nütt, Záhonyban is az évenr 
te  megrendezésre kerülő üze
mi kispályás labdarúgó-baj
nokságnak van a legnagyobb 
vonzóereje. Ez a sportág 1967- 
ben még ismeretlen volt. Az
óta 11 év telt el és a körzet
ben az idén 19 csapat 222 fő
vel vett részt a  küzdelmek
ben. Eddig a gépesített rako
dási főnökség, elődje a  Gép
telep 6, a pályafenntartás 4, 
a TBKF'2, a vontatás 1 alka
lommal szerezte meg a baj
noki címet.

A kispályás labdarúgás mel
lett hagyományos az utcák és 
terek  bajnoksága is, mely a 
pihenő tömegek felüdülését is 
szolgálja. A vasutasnap évről 
évre az öregeké, akik ugyan
csak ebben a sportágban ve
télkednek.

Női kispályás labdarúgó
csapat elsőnek a pályafenn
tartási főnökségen alakult, 
1976-ban. Az eltelt idő óta 
m ár hat mérkőzés van a lá
nyok lábában. A pályafenn
tartásiakat követte a Számí
tástechnika csapata és alaku
lóban van a GRF női csapata 
is.

A... pályafenntartásnál 1972

óta meghonosodott jel munka
helyi testnevelés is.

Az üzemi szintű nagypályás 
labdarúgás ugyancsak egyidős 
a kispályás labdarúgással. 
Évente 10—12 csapat küzd a 
bajnoki címért.

Ahhoz, hogy a tömegek 
sportolási lehetőséghez jussa
nak, pályát kellett építeni. Űj 
sportpálya épült Fényeslitkén, 
Záhonyban, s épül Eperjeske- 
rendezőn és átrakóban, vala
mint a gépesített rakodási fő
nökségen. Valamennyi pálya 
építése társadalmi munkában 
történik.

A már említett sportágak 
mellett a sportlövészet, asztali- 
tenisz *és sakk is nagy érdek
lődésre tart számot, bár az 
utóbbi két sportágban még 
vanak tennivalók.

Régi álom valósult meg a 
korcsolyapálya kivilágításával, 
melyet a  téli hónapokban 
gyermekek és leinőttek egy
aránt birtokba vesznek.

A vasutas-szakszervezet te
rületi bizottsága a Záhonyi 
VSC és a KISZ Csomóponti 
Bizottsága anyagilag is részt 
vállal a  tömegsport fejleszté
sében.

Egressi Zsigmond

kot nevelt. Az elmúlt 30 év
ben világbajnokságokon 19 el
ső, 20 második és 13,harmadik 
helyezést értek el sl' szövetség 
sportolói.

\ Haladás VSt nyerte 
a vándorserleget

A  kitüntetés  
ezután is kötelez

A szövetség e fontos tevé
kenységében összefogott a tár
sadalmi és tömegszervezetek
kel, s  ők ugyancsak nagy részt 
vállalnak a feladatokból, segí
tik az MHSZ munkáját. Évek 
óta együttműködési szerződés 
alapján dolgozik a KISZ-szel, 
a szakszervezetekkel .a * taná
csokkal, a fegyveres testüle
tekkel és a Hazafias Népfront
tal.

A három évtized eredmé
nyei a munkáért kapott magas 
kitüntetés kötelezettségeket is 
jelent. Kötelezettséget arra, 
hogy ezt a munkát a  jövőben 
még magasabb színvonalon, az 
eddigieknél is eredményeseb
ben végzik. Amikor a jubileu
mi évforduló jegyéből emlé
kezünk a három évtizedes út
ra, egyúttal köszöntjük mind
azokat, akik fáradhatatlanul 
segítik a Magyar Honvédelmi 
Szövetséget feladatainak meg
oldásában. Kívánjuk: érjenek 
el a jövőben még szebb ered
ményeket, neveljék ifjúságun
kat hazájukat szerető, minden 
körülmények között megvéde
ni kész és erre jól felkészült 
emberekké.

Nagyváradi Sándor

A Haladás VSE atlétikád 
szakosztálya 1953. óta műiden 
évben megrendezd a Reumann 
Erzsébet atlétikai emlékver
senyt. Augusztus 26-án immár 
huszonötödször került sor erre 
a  versenyre, amelyen részt 
vettek a  nyugatnémet és az 
osztrák atléták is.

Az izgalmas küzdelmet 
négyezer néző tekintette meg. 
A vándorserleget a Haladás 
tehetséges atlétái nyerték el. 
Közülük is kiemelkedtek a 
kalapácsdobók. A négyes csa
patversenyben 56 méteres á t
laggal új országos csúcsot ál
lítottak fel.

M O T O B C S Ö N A K V E B S E N Y E K

Országos bajnok: 
dr. Kovács Ferenc

A Vád VSE motorcsónak 
szakosztályának versenyződ 
évék óta jó eredményeket ér
nek él a  hazad és a  nemzet
közi versenyeken. Különösen 
dr. Kovács Ferenc eredményei 
biztatóak. A júliusban Buda
pesten rendezett nemzetközi 
motorcsónak versenyen első 
helyezést ért el. Ezt követően 
Hollandiában szerepelt kitű
nően, elnyerte a nagydíjat. Si
kersorozata Belgrádiban folyta

tódott. »Ott a 700 kcm-es ka
tegóriában második le tt 

Augusztus 12-én és 13-án, a 
szegedi ünnepi hetek alkalmá
ból rendezett nemzetközi mo
torcsónak versenyen, amely 
egyben az országos bajnokság 
döntője is volt, szintén má
sodik helyen végzett. A pont
számok alapján a 700 kcm-es 
SD kategóriában országos baj
nok lett.

R E F L E K T O R F É N Y B E N

a  M Á V N agykanizsai TE
Nagykanizsán a MÁV TE 

új munkacsarnokának átadá
sával szinte egy időben tör
tént meg a szakosztályok 
rangsorolása. Az egyesület 13 
szakosztályának eredményei 
ma már elérték azt a  szintet, 
hogy azokat a vasutas dolgo
zók megismerjék.

A labdarúgó csapat két év 
alatt a  megyei bajnokságból 
az NB II-be került. Ez a nagy
szerű eredmény csak a Vas
utasok Szakszervezete messze
menő támogatása és Nagyka
nizsa város segítsége révén 
jöhetett létre. Teljesült a vas
utas szurkolóknak egy régi 
vágya, ismét az NB II-ben 
láthatják a labdarúgókat.

A kosárlabdázók ebben a 
| bajnoki évben még nem vesz
tettek pontot, így minden re
mény megvan arra, hogy női

kosarasaink hamarosan Ismét 
az NB I-beri szerepeljenek.

A dinamikusan fejlődő olim
piai sportágak közül a legjobb 
eredményekkel a súlyemelők 
dicsekedhetnék. Simon Imre 
személyében ifjúságd váloga
tott súlyemelőjük is van. A 
súlyemelők részére egyébként 
az ország egyik legmodernebb 
edzőterme épül, amely egyút
tal biztosítéka a szakosztály 
eredményes jövőjének.

Az új munkacsarnok nagy
szerű otthont ad a vívó, ököl
vívó. cselgáncs, birkózó és a 
kosárlabda szakosztálynak is. 
A sportvezetők bíznak abban, 
hogy egy-két év múlva na
gyot lépnek előre az országos 
ranglistán. 1977. évi eredmé
nyeik alapján vasutas viszony
latban a 10., országosan a 75. 
helyen végeztek az egyesüle
tek pontversenyében.

Az egyesület új munkacsarnoka

Dalesetéi okozott a vonalon  
a nyitva hagyott kocsiajtó

A közelmúltban F. Marianna diáklány vidáman szállt fel 
315. számú vonatra, hogy lakóhelyére, Pásztóra utazzon. A ve 
nat már elhagyta Mátraszőlőst és Pásztó felé közeledett, amikc 
a diáklány rosszul érezte magát és kiment a peronra, hogy frií 
levegőt szívjon. Amikor azonban odalépett a nyitva hagyott a. 
tóhoz, megszédült és kiesett a 60—70 km-es sebességgel robog 
vonatból.

A mozdonyvezető észrevette a  balesetet és még mielőtt a 
utasok meghúzták volna a vésztőket, gyorsfékkel megállt. < 
fején megsérült lányt felsegítették a vonat utolsó kocsijáb 
és bevitték Pásztó állomásra. Onnan gyorsan a kórházba szá] 
lítofcták.

Ez a nap — amely szépnek és vidámnak ígérkezett — szc 
morúan végződött F. Marianna és hozzátartozói számára. A 
utasok szánakozással nézték á sérült diáklányt. Vajon gondol 
tak-e arra, hogy a baleset elkerülhető lett volna, ha a peroné 
tartózkodók közül valaki csak annyit tesz a megelőzés érdeké 
ben, hogy becsukja a kocsiajtót?

— Mozdonyjavítás. A nyír
egyházi vontatási főnökségen 
megkezdték • a  mozdonyok 
őszi-téli forgalom előtti nagy
javítását A munkát a  sza
badnapos mozdonyvezetők Is 
segítik. Az őszi csúcsforgalom
ban a mozdonyok már kifo
gástalan állapotban közleked
hetnek.

— Várják a „répavonato- 
ka/t”. Hatvan és Selyp állo
más dolgozói felkészültek az 
idei cukorrépaszezonra. A gyár 
vezetőivel egyeztették a ter
veket, megbeszélték a legfon
tosabb tennivalókat. A gyárak 
kiszolgálását az idén is segí
tik a nyugdíjas vasutasok. A 
kampány előtt egynapos ok
tatást tartottak részükre.

— Határmenti kapcsolat. 
Csehszlovákiában augusztus 
26-án ünnepelték az ország 
felszabadulásának 31. évfor
dulóját. A Besztercebányán 
rendezett ünnepségre meghív
ták a salgótarjáni vasutasok 
27 tagú delegációját is. A ven
dégek ellátogattak azokba a 
kq^égekbg. ahol a második 
világháború idején a legerő
sebb partizánmozgalmak bon
takoztak ki.

— Jutalomüdülés. Augusz
tusban tizenegy napos juta
lomüdülésen vették részt Bul
gáriában a nagykanizsai cso
mópont KISZ-szervezetén ek 
legeredményesebb munkát 
végzett tagjai. A fiatalok meg
tekintették Várna, Druzsba és 
Nesebár nevezetességeit, és 
fürödtek a  Fekete-tengerben.

— Eszperantisták találkozó
ja. A Magyar Eszperantó Szö
vetség vasutas szakosztálya 
az idén is megrendezte a vas
utas • eszperantisták országos 
találkozóját, ezúttal Debre
cenben. Jövőre Miskolcon ke
rül sor hasonló találkozóra. A 
tervek szerint a II. kerületi 
tanács emléktáblát helyez el 
Miskolc-Tapolcán, a magyar

| eszperantista költő, Bathy 
Gyula emlékére.

L a k á s c s e re
E lcserélném  h árom szobás, m o

d e rn  rák o sp a lo ta i v á lla la ti b é r la 
k áso m at b u d ap es ti m o d ern  vagy 
k o rsz e rű s íte tt n ag y o b b ra , esetleg  
p lusz  m ásfél szobás tan ács i lak ást 
adok. M inden m egoldás é rdekel. 
É rd ek lő d n i: 3 4 —84 T ordai.

E lcserélném  B u d ap est v n .  k e 
rü le t W esselényi u . 65. sz. fsz. 4. 
a la tti  k é tszobás, k o m fo rto s gáz
fű téses tan á cs i b é r la k áso m a t 3 
vagv 4 szobás k o m fo rto s válla la ti 
lak ásra . É rd ek lő d n i: m u n k an ap o 
k o n  resrael 7 — 16 ó ra  kö zö tt a 
4 2 —75'221. v ag v  a 118—026 te 
lefonon , V eres B éláné.

E lcserélném  B u d ap est v m .  k e 
rü le tb en  levő k é tszo b ás összkom 
fo rtos. 92 nég v ze tm éte res . nagy. 
udvari, m agasfö ldsz in ti, tanácsi, 
e lszep ará lt tá rsb é r le ti  lakásom at 
egy szoba, hallos, összkom fortos 
főbérle tre , leh e t 4 —5 em eletig  
É rd ek lődn i: 184—822/24 tele fo
non, Z brásné.

E lcserélném  V elencei-tőhöz k ö 
zel fekvő  250 négyszögöles telken , 
kétszobás k o m fo rt né lk ü li család i 
házam at, am ely  n y a ra ló n ak  is 
m egfelel, b u dapesti' k e ttő  szobás 
kom fortos, vagy  összkom fortos 
lak ásra . É rd ek lő d n i: K ása M lklós- 
né, B pest, x m . .  P a p o  K. u. 12. I. 
29. vágy te le fonon  6 7 —51.

E lcserélném  B u dapest XV. k e 
rü le tb en  levő 46 négyzetm éter, 
c se rép k á ly h ás lak áso m at hasonló  
debrecen i vagy b u d ap esti tanácsi 
lak ásra . C ím : T ó th , 1155 B u d a

pest, V asu tasház  u. 3/4.

— Kirándulás. A mlslcol 
járműjavító szakszervezeti b 
zottsága három alkalomig 
szervezett a nyáron egynapi 
kirándulást a dolgozók és esi 
ládtagjai részére. Autóbus: 
szál utaztak Eger, Párád, Má 
raháza és Kékes nevezetest 
geinek megtekintésére.

-— Nyugdíjasok taggyűlés 
A hatvani csomópont szál 
szervezeti bizottságának nyüj 
díjas csoportja augusztusul 
taggyűlést tartott a vasutast 
Liszt Ferenc Művelődési Hl 
zában. A megjelenteket Te 
lér Sándor, a csoport el női 
köszöntötte, majd beszámc 
az .első félévi munkáról és 
feladatokról.

— Patronálás. Három é\ j 
patronál ja a dunakeszi já j 
műjavító üzem Wilhelm Pi< I 
szocialista brigádja a 83 éy I 
Lipótvári Mihályt, aki ; I 
üzem dolgozója volt. A jár I 
képtelen idős embernek elv I 
szik az ebédet és gondját \ l  
selik.

— Véradás. Augusztus 24hj 
és 25-én önkéntes véradőnap j 
kát szerveztek a miskol 
járműjavítóban. 270 dolgo I 
összesen kilencven liter ve I 
adott térítésmentesen.

HÉT CS0MÓP0N1 
BAJNOKSÁGA

A vasutas-szakszervij 
szombathelyi területi tanács 
nak sportbizottsága a közi 
múltban hét csomóponton re 
dezett nagypályás vasutas la 
darúgó-bajnokságot. A döntő 
Szombathelyen, a Haladás Ví 
Kandies utcai pályáján kéri 
sor. A győzelmet akárcsak 1 
valy — a szombathelyi járm 
javító csapata szerezte 
Második a  ceLldömölká vont 
tási főnökség, harmadik 
soproni vontatási főnökség, fi 
gyedig pedig a szombatba 
TBFF csapata lett.

A  SZERKESZTŐSÉG  
ÜZENI

Az u tó b b i Időben cím zéssé! | 
lés, ille tve  cím clveszés m ia tt  1 1 
gyobb  m en n y iség ű  M agyar Ví 
u ta s  é rk eze tt v issza  szerkesztői 
gün k b e . K é rjü k  azokat a  szakszi I 
vezeti b izo ttságokat, am elyek  
au g u sz tu s i lap szám ok  közűi val 
m elv ikct nem  k a p tá k  m eg, éri 
sftsék  sze rk esz tőségünket, bo 
ré szű k re  a  m eg ren d elt lapokat 
ha  k ésve  is  — m eg küld  hessük.

P in té r  L ajos, V ácrá tő t; Mu: 
nyi T ibor. B á n rév e ; P rin c  Já n  
B u d ap es t: G onda S ándor Balas: 
g y a rm a t: Szűcs Feren c  Hatvi 
P á l Is tv án . M iskolc: L an csá r L á 
ló. D u n akeszi: v á rfa lv i GW
Szepesi Józsefné, Nagvkanlzi 
leve le iket lap u n k  anyagához  f 
h a szn álju k .

MAGVAR VASUTAS

a V asutasok Szakszervezeténei« 
lap ja

Szerkeszti a szerkesztő  b izotts»  
Felelős szerkesztő* v isl Ferenci 

Szerkesztőséé *
1068 Bpest VJ B enczúr u tca C 

Telefon városi ?29—872. 
üzem i: 10—77 

K iadja és te rjesz t!: 
a N éoszava Lapkiadó V állata 
1964 Bpe«t VT1. Rákóczi ú t 84 

Telefon? » # —eifl 
Felelős k iadó : d r  Suth Péter; 
s  N épszava Lapkiadó válla la t 

leazea tó la
C sek k  sz á m la sz á m ú n k ?

MNB 715 -  M 859 
78—3678 Szik ra  L apnyom da 

Felelős vezető:
C söndes Zoltán  vezérigazgató
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A z  e ln ö k sé g  á l lá s fo g la lá s a :

A dolgozók biztonságos foglalkoztatását 
takarékosságból senki sem veszélyeztetheti!

’ Szakszervezetünk elnöksége 
szeptember 14-én ülést tar
tott. A testület elsőnek a 
MÁV vezérigazgatójának a 
beruházások, létesítmények, 
gépek és berendezések tervei
nek és üzemszerű használat
bavételük munkavédelmi elő
készítésének tapasztalatait, s 
a vonatkozó jogszabályok ér
vényesítéséről készült előter
jesztését, valamint a  szak- 
szervezet szociálpolitikai és 
munkavédelmi osztályának 
kiegészítő jelentését vitatta 
meg.

A vezérigazgató előterjesz
tése sokoldalúan, nagyon reá
lisan, de elsődlegesen a  sa
játos beruházói szempontok 
szerint értékelte a  helyzetet, 
illetve javasolt megoldásokat. 
Ezzel szemben -a kiegészítő 
jelentés —, magától értetődő
en —, a  szakszervezet mun
kavédelmi tevékenységéről 
adott átfogó képet, hangsú
lyozva: együttes érdek, hogy 
a beruházások határidőre és 
jó minőségben készüljenek el.
■ Szakszervezetünk testületéi, 
minden szinten, rendszeresen

figyelemmel kísérik és segí
tik a  beruházási célkitűzések, 
a munkavédelmi követelmé
nyek . s a  biztonságos munka 
feltételeinek megvalósítását. 
A példák sokasága bizonyít
ja, hogy csak szoros társadal
mi összefogással sikerül a 
beruházási feladatokat ha
táridőre és elfogadható mi
nőségben megoldani.

A vasutas-szakszervezet 
munkavédelmi szakhatósági 
jogkört gyakorló apparátusa, 
az elmúlt évben több mint 
hatszáz esetben vett részt 
műszaki átadásokon, üzembe- 
(helyezési eljáráson. S bizony 
nem egy esetben kellett in
tézkedniük a szembetűnő hi
ányosságok felszámolása, a 
biztonságos munkafeltételek 
megteremtése érdekében. A 
nem megfelelően kivitelezett 
és átadásra rosszul előkészí
tett, ugyanakkor készre jelen
tett beruházások nemcsak a 
használatbavétel meghiúsulá
sához, hanem kompromisszu
mokhoz, hiánypótláshoz, pót
munkához vezetnék.

Csökkenti a beruházások-

A kollektíva vállalta:

N ovem ber  /■ 

a z  a n ya g m entes

A Csongrád-Tiszahídfőnél le-1 
vő szakszervezeti üdülőházban 
tartották meg a  szentesi épí
tési főnökség szocialista bri
gádvezetőinek ez évi második
tanácskozását.*

Mint az a  beszámolóból ki
tűnt, a munka versenyben azok 
a szocialista brigádok jártak 
élen, amelyek már eddig is 
bizonyítottak és magasabb el
ismerésben részesültek. így 
már az első félévi eredmények
ben érvényesült a  szocialista 
brigádmozgalommal szemben 
támasztott magasabb követel
mények teljesítése.

Az Állami díjas Dózsa szo
cialista brigád, a  Petőfi szo
cialista brigáddal közösen vég
zi munkáját. Első félévi tér- 
.melési eredményük 107 száza
lékos volt, amelynek keretében 
2236 minőségi sínhegesztést vé
geztek el. Szakmai ismeretei
ket a 60 kilogrammos rendsze
rű kitérők hegesztésének a ta
nulmányozásával bővítették.

A szentesi szocialista bri
gádvezetők tanácskozásán sor
ra emelkedtek szólásra a bri
gádvezetők és újabb munka
felajánlásokat tettek a. KMP 
megalakulásának 60. évfordu
lója tiszteletére. A tanácskozás 
felhatalmazta a gazdasági ve-

re  te lje sítik  

term elési tervet

zetőket, hogy javasolják az épí
tési főnökség termelési ta
nácskozásán az éves tervek 
határidő előtti teljesítését.

A termelési tanácskozás a 
következő munkafelajánláso
kat fogadta el. November 7-re 
teljesítik a 32,8 kilométeres 
vágánykorszerüsítési és a 160 
millió forint értékű teljes ke
resztmetszetű anyagmentes 
termelési tervet.

(Fogas)

kai kapcsolatos munkavédel
mi felügyelet eredményessé
gét, hogy a tervezésre, kivi
telezésre vonatkozó munka
védelmi előírásoknak, szociá
lis követelményeknek a ter
vezőké és a beruházók nem 
mindig tesznek eleget. Az 
ilyen mulasztások arra kény
szerítik a szakhatósággal fel
ruházott szakembereket, hogy 
radikálisan intézkedjenek,
megtagadják hozzájárulásu
kat.

Az elnökség, miután meg
vitatta a  vezérigazgató előter
jesztését, és a kiegészítő je
lentést, állásfoglalásában le
szögezte: a jövőben mind az 
üzemi, mind a szociális és 
munkavédelmi, mind az egyéb 
célokat szolgáló beruházások 
fázisaiban maradéktalanul ér
vényesíteni kell a dolgozók 
életének, testi épségének és 
egészségének védelmét szol
gáló követélményeket.

A MÁV vezetőinek oda kell 
hatniok, hogy a  dolgozók biz
tonságos foglalkoztatását szol
gáló berendezéseket sem gaz
dasági megfontolásból, sem 
figyelmetlenségből a  terve
zők és a beruházók ne mel
lőzzék. Ilyen esetekben meg
felelő intézkedéseket kell ten
ni a munkavédelmi követel
ményeket sértő eljárásokkal 
és azokért felelős szervekkel 
szemben.

A munkavédelmi előírások 
megvalósítása nem múlhat a 
szakszervezet munkavédelmi 
szakhatósági jogkört gyakorló 
apparátusának a tervellenőr
zésekbe történő kötelező be
vonásán. Azokat attól függet
lenül is a  törvényben, a  jog
szabályokban előírt módon 
keli biztosítani.

Az első napirend bezárása 
után elfogadta az elnökség a 
1/2 százalékos ÖTA és a vas
utas társadalombiztosítás 
1978 első félévi gazdálkodásá
ról készült tájékoztatót.

A munkaerőhiány szorításában

A szolnoki személypályaudvar homlokzata ( Riport az 5. oldalon)
(övári Árpád felvétele)

SZEG ED :

Vezetői értekezleten beszélték meg 
az őszi hónapok szállítási feladatait

A szegedi vasútigazgatóság 
jelentősebb szolgálati helyei
nek gazdasági és társadalmi 
vezetői szeptember 6-án Sze
geden, a  Petőfi Sándor vasutas 
művelődési házban, vezetői 
értekezlet keretében értékelték 
az I. félévi eredményeket, s 
meghatározták a további fel
adatokat. A tanácskozáson 
részt vett Feleki Pál, a  vas
utasszakszervezet alelnöke és 
Horváth Gyula, az MSZMP 
Csongrád megyei Bizottságá
nak munkatársa.

Balogh Józsefnek, a vasút
üzemi pártbizottság titkárának 
megnyitója után Lovász Lázár 
vasútigazgató ismertette az el
ső félévben elért eredménye
ket, és az év második részének 
feladatait. Ez utóbbinál külön 
hangsúlyt kapott a most in
duló őszi forgalom zavartalan 
lebonyolítása.

Az igazgatóság Dél-Alföldre 
kiterjedő munkaterületén az 
első félévben 12,2 millió utast 
és több mint 4,8 millió tonna 
árut szállítottak. Az áru- 
szállítási teljesítmény a terve
zettnél alacsonyabb volt, amit 
kedvezőtlenül befolyásolt az

A ktívaértekezlet Miskolcon

Hatszázezer tonnával több árut kell szállítani
Az őszi csúcsforgalom segí-. 

tése volt a  témája annak az 
aktívaülésnek, amelyet a kö
zelmúltban tartottak a mis
kolci igazgatóság szolgálati he
lyeinek párta lapszervezeti és 
szakszervezeti bizottsági tit
kárai részére Miskolcon. Meg
jelentek a  tanácskozáson: 
Kajcsa József, a vasutas-szak
szervezet titkára, Kovács Mi
hály, a városi pártbizottság és 
Zombori Ferenc, a Szakszerve
zetek megyei tanácsa osztály
vezet ői.

1978. október 15*

Kezdődik a vasutas-operabérleti idény
A vasutas operabérlet népszerűségét ma már nem 

lehet vitatni. Hatására sok száz vasutas vált rendsze
res operalátogatóvá, zenét szerető emberré. Az elmúlt 
évadban bemutatott operák sikere tovább öregbítette 
a bérlet jó hírét. Gyorsan gazdára találtak a bérleti 
„kötelezvények”.

Az 1978/79-es évad első bérleti előadására október 
15-én délelőtt 11 órakor kerül sor az Erkel Színházban. 
Bemutatásra kerül Bellini: Norma című operája. A
főbb szerepeket Sass Szilvia, Takács Klára és Nagy 
János énekli. Vezényel: Medvecki László.

Az idei bérleti előadások is minden bizonnyal to
vább növelik majd az operabarátok táborát.

Makkal Lászlónak, az üze
mi pártbizottság titkárának 

.megnyitója után dr. Pásztor 
Pál, az igazgatóság vezetője 

1 tartott tájékoztatót. Hangsú
lyozta többek között, hogy az 
őszi csúcsforgalom nagy erő
próba elé állítja az igazgató
ság szolgálati helyeinek dolgo
zóit. Az igazgatóság területén 
levő 25 kiemelt vállalat ter
melése állandóan növekszik, 
ezért a tervezettnél hatszáz
ezer tonnával több áru elszál
lításáról kell gondoskodni. Ez 
összesen 29,5 millió tonnát je
lent.

A  vasútigazgató elmondotta, 
hogy javult a kocsik kihasz
nálása. Az egy kocsira jutó 
terhelés meghaladja a 33 ton
nát, amely összesen 25 ezer 
vagon megtakarítást eredmé
nyezett. Az őszi forgalomban 
tervezett tízmillió tonna áru 
elszállításához azonban továb
bi szervezési intézkedésekre 
van szükség. Többek között 
fokozni kell a  gépek kihasz
nálását és törekedni kell a 
menetrendszerű közlekedésre. 
Mindehhez a szakszolgálatok 
összehangoltabb munkája 
szükséges.

Sajnos romlott az üzembiz
tonság és a  munkafegyelem. 
Részben ennek következmé

nye, hogy az igazgatóság te
rületén az idén 389 ‘ baleset 
fordult elő.

Az igazgató tájékoztatója 
után felolvasták azt a mun- 
kaverseny-f elhívást, amelyet
a miskolci vontatási főnökség 
szocialista brigádjai intéztek 
az igazgatóság valamennyi 
brigádjához. A Kommunisták 
Magyarországi Pártja megala
kulásának 60. évfordulója tisz
teletére indított munka ver
senyhez elsőként csatlakoztak 
a  Miskolc—Tiszai pályaudvar 
brigádjai.

Az aktívaülésen felszólalt 
Kajcsa József titkár is. Elmon
dotta többek között, hogy 
hasznos volt az értekezlet, 
mert a meglevő hibák, hiá
nyosságok megszüntetésére tö
rekedett. Az eredményesebb 
munka feltétele az egyenlete
sebb áruszállítás és a szállít- 
tatókkal való jobb kapcsolat. 
Csak velük együttműködve le
het az őszi csúcsforgalom za
vartalanságát biztosítani.

Zombori Lajos, a miskolci 
területi bizottság titkára, hoz
zászólásában felhívta a szak- 
szervezeti bizottságok és az 
aktivisták figyelmét a terme
lés segítésére, az áruszállítás
sal kapcsolatos szervező mun
kára. T i .

K. I.

import- és tranzitforgalom 
csökkenése. Ugyanakkor emel
kedett a kocsiigényes áruk 
mennyisége. Az igények kielé
gítését esetenként zavarta a 
szállítások egyenlőtlensége. 
Ennek megszüntetésére igen 
sokat tettek. Megszervezték az 
előszállítást, és a  második fél
évről átütemezett szállítást 
Az előszállítás időszakában 26 
vállalattal kötöttek megállapo
dást, közülük 15-en teljesítet
ték túl vállalásukat: közel
másfél millió tonnával több 
árut fogadtak, mint a megelő
ző év azonos időszakában. Az 
átütemezett szállításban a fel
adásnál 43, leadásnál 47 válla
lat vett részt Az elszállított 
áruból 137 ezer tonnára szom
bat és vasárnapra igényeltek 
kocsit

A korszerű fuvarozási mó
dok alkalmazása tovább fejlő
dött: az első félévben 9084 
szállítótartályt adtak fel 32 
ezer tonna áruval, ami az évi 
előirányzat 54,1 százalékai Ba
ja állomáson ez év májusában 
indult be a konténeres forga
lom. A , rakodással képzett 
irányvonatos továbbítás ará
nya ismét nőtt. Az igazgatóság 
területén berakott áruk 23,16 
százalékát továbbítbtták irány
vonattal. Legjelentősebb a ka
vics irányvonattal való továb
bítása: 528 ezer tonnából 431 
ezret így továbbítottak. Nőtt 
az igazgatóság kocsiforgalma 
is. Az első félévben 148 ezer 
kocsit raktak meg áruval, és 
260 ezret raktak ki. Javult a 
teherkocsik kihasználtsága is.

Az év második felében 5,9 
millió tonna áru vár elszállí
tásra, ebből 3,3 millió tonnát

az igazgatóság területén rak
nak vasúti kocsikba. A máso
dik félév feladatait növelik az 
őszi forgalommal járó szállítá
sok, elsősorban a mezőgazda- 
sági termények továbbítása. 
Az igazgatóság területén az 
őszi forgalom ideje alatt a 
tranzitszállítások mellett a 
szovjet—jugoszláv forgalom
ban még 1,1 millió tonna árut 
kell elszállítani, s  cukorrépá
ból is mintegy 800 ezer tonna 
vár továbbításra. A szállítások 
zökkenőmentes végrehajtását 
több központi, illetve igazgató- 
sági intézkedés segíti. így fel
kérték a vállalatokat, hogy a 
Szovjetunióból érkező áruikat 
nagyobb arányban fogadják 
tengelyátszerelt kocsikban, 
hogy azokat visszaútban is fel
használhassák. Az osztrák vas
úttól bérelt kocsikból száz se
gíti majd a  szegedi házgyár 
építőanyag-ellátását, ösztön
zik az irányvonatos, valamint 
a hétvégi rakodásokat; Kis
kunhalas állomás mentesítésé
re kisegítő útirányt határoztak 
meg; a heti szállítások üteme
zésére pedig operatív bizottsá
got hoztak létre, s lehetne még 
tovább sorolni a megtett intéz
kedéseket. Az egyre növekvő 
feladatok elvégzésében számí
tanak a szocialista brigádok 
helytállására és kezdeményező 
készségére.

A tanácskozáson felszólalók, 
az elért eredmények mellett 
azokról a gondokról, problé
mákról szóltak, amelyek meg
szüntetése elősegíti a feladatok 
teljesítését.

G. J.

Határidő előtt

Várpalotán átadták rendeltetésének 

a 2 0 0  személyes szociális létesítményt

A celldömölki építési főnök
ség 7. építésvezetősége fél év
vel a határidő előtt adta át 
Várpalotán az új 200 szemé
lyes szociális létesítményt, 
amelyhez 300 adagos üzemi 
konyha is tartozik. Az állomás 
dolgozói is részt vettek a mun
kában.

Az építők elvonulása után az 
egész létesítmény nagytakarí
tását társadalmi munkával ol
dották meg. örömmel tették, 
mert igen nagy szükség volt 
erre az épületre. Köztudott 
ugyanis, hogy az országban 
Tatabánya és Várpalota kör
nyékén legszennyezettebb a le-.

vegő, az állomás mellett műkö
dő szénhidráié üzemtől és a 
brikettgyár porától. Ezért igen 
kedvezőtlen a várpalotai vas
utasok helyzete. Egy-egy szol
gálat után feltétlenül szüksé
gük van alapos tisztálkodásra. 
Ez hosszú évek után most vált 
lehetővé. Az új épület a 
veszprémi pályafenntartási fő
nökség kezelésében üzemeL

A várpalotai vasutasok régi 
vágya teljesült. Nehéz körül
ményük között végzett munká
juk elismerésének is jele ez az 
új létesítmény.
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A Z ÉSZAKI JÁRMŰJAVÍTÓBAN

Fontos szerepet szántak 
a művelődési háznak

H o a á é r íé s s e !  k e r e s ik  a *  ú j a t a  j o b b a t

Többen elsiratták; sokan 
már temették is a  művelődési 
házakat. Vitatták létjogosult
ságukat, s, nem látták a kiutat. 
Nem tudták hogyan lehet az 
emberek érdeklődését felkelj 
teni és (kimozdítani őket ott
honról, a  televízió' mellőL

A hogyan-ra a  választ a Tö
rekvés Művelődési Központ
bán dolgozó népművelők és ta
nárok megtalálták. A lelkes 
Törekvés-gárda, amely szinte 
minden évben kitalál valami 
újat, meghökkentőt, az idén is 
a  kísérletezők között van.

„P rotekció"  
a továbbtanuláshoz

— Évek óta működik műve
lődési házunkban egy intenzív 
gimnázium. Méghozzá szép si
kerrel — mondja Szirmai Jenő 
igazgató. — Nem dicsekvésből 
mondom. de az idei évkezdés
nél is többen egész „magas” 
helyről kértek protekciót a 
gimnáziumba váló bejutás
hoz . . .

—- A különös irodalmi órák
nak is híre ment. Miért?

ü

mm

ggjlj
P lllil p  á s s  B

S f » P  . * «r* Ip
A művelődési házban intenzív gimnázium is működik. Ké

pünkön a  in . osztály tanulói az előadást hallgatják

ily módon állapítsa meg, tani, akik csak vonakodva, 
mennyire sikerült az anyagot vagy pedig „majd meglátom”- 
elsajátítani. A délutáni foglal- mai vállalkoztak tanulásra.

_ pedig a következőhozásokon
hónap» anyagáról lenne szó — 
lelkesedik az igazgató.

Tudomásom szerint ilyen 
formát még nem alkalmaztak 

— Egy beszélgetés során ve- általános iskolai' oktatás- 
tődött fel az ötlet, Gál bán, felnőtteknél. Csak üdvö-
István rendezővel arra gondol- zölni lehet a művelődési ház
tünk, hogy a rádió irodalmi igyekezetét, amelyhez feltétle- gató —, ezenkívül itt kerül sor 
adásait is felhasználhatnánk, jiül segítséget érdemel. Hiszen a vetélkedőkre és a nyugdíja-

éppen a bejáró dolgozókról 
van szó, akiket bizony a  napi 
bejárás tart vissza nem egy
szer az iskolától.

Persze, nem lenne teljes a

Szakkör, táncház, 
kiállítás

•— Minden társadalmi ün
nepség nálunk kerül megren
dezésre — szól közbe az igaz-

Rendszeres időközönként más 
és más rádiójáték hallgatását 
tűztük ‘ műsorra, elsősorban 
magyar írók alkotásait. Az 
adásokra meghívtuk a rende
zőt, az irót és a színészeket is.
A  hallgatóság hetven százaié- kép, ha a művelődési házban 
ka munkásfiatalokból állt, az folyó'munkából csak az okta
Északi járműjavító szerelő 
lakatos, fényező-szakmunká
saiból,, illetve az intenzív 
gimnázium tanulóiból. A meg
hallgatás után elemeztük az 
alkotást, amely tanulságos yolt

sok búcsúztatására is. Jól mű
ködik a fotó- és filmszakkör, 
s elevenen működik a görög 
táncházunk is. Rendszeresen 
látogatják a fiatalok az ifjúsá
gi klubunkat. . .

Az igazgató szavait alátá
masztja, hogy a  művelődési 
ház kiállításait is szívesen lá
togatják a dolgozók. Hamaro-

tást, s  a  hozzá kapcsolódó órá
kat emelnénk k i  A művelő
dési házban folyó munka ké
péhez szorosan hosátartoznak -s sáii elkészül az a kiállítás,

______ | _______  _ F*Ő£ a szo£Í«|li£ta br^ádo^|iák , amely a  százéves múlttá vdsz-
a fiataloknak is, m eg?z;afc<> tartott előadások. Mindenekét sza tekintő jármű javító mus
toknak is. Simoniffy András hétben buszt ád a járműjavító, kásmozgalmí történetét mu-
Tartályvonat, Nyerges András amelyen kirándulni visszük a tatja be. Az üzem, amely egész
Ezer szó magyarul és Sehwaj- brigádtagokat. Nem száraz elő- vasutasdinasztiák sorát nevel 
da^ György Rövidzárlat című adást hallgatnak, hanem — te, 1919-ben önálló vörös ezre
müvét beszeltük így m eg. . .  esetleg két tréfa között — a det alakított. Annak emlékére 

A rendhagyó irodalmi órák történelmi múltról és a  haza- rendezik a legközelebbi kiállí- 
valójában nem tekinthetők fiságról hallanak érdekesen, tást
tanóráknak, de segítséget ad- Így lehetett azokat is megtar- Szalai Mária
nak a művészetet kedvelő fia
taloknak ahhoz,' hogy egymást 
neveljék az alkotó vitákban.

— Ezzel nem fejeztük be a 
kísérletezéseinket, mert ter
vünk van a televízióval is — 
folytatja az igazgató. — Igaz, 
még csak tárgyalunk róla. Jó 
lenne, ha kihoznának hozzánk 
egy képmagnót az irodalmi 
órákra. Kisfilmeket néznénk 
meg, melyeket azután szintén 
megbeszélnénk az érdekeltek
kel. Pál Aladár tanár, aki a 
művelődési ház oktatási fe
lelőse, nagy segítségemre van 
a munkámban. Most éppen 
egy másik kísérleten .törjük a 
fejünket.

F E S Z E K H A G Y O K
A hétvégi vonat 
betolat értük.
Elvándorolnak.
Kóbor homokszemei 
a hazának.

Budaházi István

Segítenek a fiatalok

UI jelzőrendszer épül

Júliusiban a szombathelyi 
BBFF dolgozói kezdték meg 
Veszprémvarsányban e régi, 
kézzel működtethető mechani
kus jelzők átépítését. A vasút
állomáson új, korszerű, bizton
ságosabb fényjelző rendszert 
építenek M.

Az egymillió 300 ezer forint
ba kerülő beruházás megvaló
sításában jelentős társadalmi 
munkát vállaltak és végeznek 
a szombathelyi főnökség fia
taljai. Ök végezték el a mun
kaidő után a  jelzőalapoflohoz 
szükséges betonidomok önté
sének döntő hányadát

Augusztus 30-án a KISZ- 
alapszervezet 27 tagja a  hely
színen társadalmi munkában 
végezte el az alapok földmun
káit. Ebben részt vállaltak a 
szombathelyi BBFF-esek Pe
tőfi Sándor ifjúsági szocia
lista brigádjának a  tagjai 
is. a  fiatalok jó munkájá
nak köszönhető, hogy az év 
vége előtt Veszprémvairsány- 
iban új jelzőrendszer segíti a 
vonatok biztonságosabb irá
nyítását.

(Sz. Jakab)

A  fegyveres erők köszöntése

A z ország biztonságát, békéjét, napjaink nyugalmát 
őrzik fegyveres testületeink: a honvédség, a ha
tárőrség, rendőrség és a munkásőrség. Tisztele

tükre íródnak most — szeptember 29-én, a fegyveres 
erők napján — a méltató vezércikkek, emlékeztető’ 
publicisztikák és riportok.

Hazánk népe mindig megkülönböztetett figyelmét1 
szentelt a néphatalom fegyveres védelmezőinek, mun
kájukat tiszteletben tartóttá. Nemzeti'múltunk nagysze
rű példáiból merítve — a szocialista országok testvéri 
közösségében — töltik be hivatásukat,, á haza érdekeit 
szolgálva. A .béke, a haladás, a szocializmus erői világ
szerte erősek, az enyhülési politika az utóbbi években 
tért hódított. A varsói szerződés tagállamai minden 
lehetséges módon a béke megőrzésén fáradoznak, ám az 
imperializmus erői újra szeretnék feléleszteni a hideg 
háborút. Amikor káros törekvéseik felerősödnek, külö
nösen fontos, hogy a  béke megőrzésére irányuló tet
teink a fegyveres erők magasfokú katonai tudásával, 
harckészségével párosuljanak.

A mi hadseregünk és fegyveres erőink azonban már 
nemcsak a  haza védelmét vállalják, hanem á szocializ
mus építésének feladataiból is részt kérnek maguknak. 
Katonáinkat ott látjuk a Vasúti sínek között dolgozva, 
vagy a  munkásőrökkel együtt a tsz-ek földjein serény
kedve — ha szükség van segítő kezükre.

Fegyveres testületéink a legforradalmibb katonai 
hagyományok folytatói. Elődeiknek tekintik a pákozdi 
győzőket, a  százezer magyart, akik a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelméért fogtak fegyvert. Elő
deiknek tekintik a világ második forradalmi proletár 
hadseregét, a  Magyar Tanácsköztársaság vöröskatonáit 
és a  II. világháború antifasiszta partizánjait is. A szo
cializmus történelmi igazába vetett hit és a haza szere- 
tete teszi fegyeyeres erőinket szilárddá, biztos kezű vé
delmezőinkké.

M ás ez az isk o la .. .
— Újabb kísérlet?
— Igen. De ennek története 

van. A szakszervezet már az 
intenzív iskolához is igen sok 
anyagi támogatást adott. Gon- 
dolom, nem fognák idegen- 1 
kedni ettől a „másfajta” isko
lától sérti, ami szintén a vas
utas dolgozóknak és a bejá
róknak nyújtana igen nagy se
gítséget. Egy távoktatási rend
szert kívánunk kidolgozni a 
vasutas dolgozók szániára az 
általános iskola anyagából. Hi
szen nem kell mondanom, 
mert országos jelenség: szapo
rodik azoknak a száma, akik 
nem végezték el az általános 
iskola nyolc osztályát. A tanu
lók egy „tanulócsomagot” kap
nának otthonra. Ebben a cso
magban a tanári karral előre 
kidolgoznánk minden tan
tárgynak a lényeges tudniva
lóit, s mellékelnénk hozza 
munkalapokat is, amelyeket a 
tanulók önmaguk ellenőrzésé
re kitöltenének. Egy hónapban 
egyszer kellene , egy napra be
jönni, egyrészt azért, hogy az 
eddig tanúit anyagot megbe
széljük konzultációs formában, 
másrészt hogy újabb munka
lapokkal a pedagógus ellen
őrizze is a hallgatók tudását, s

Egy aranydiploma történeteXT edves megemlékezés szín-l 
“  helye volt szeptember 

11-én délelőtt a Budapesti 
Műszaki Egyetem aulája. Ün-

_köszöntötte fervezfem és elkészítettem egy hatalmas szerelőcsarnokban,
olyan gépet, amelynek segít- majd két osztály vezetőjévé is 
ségével 3000 munkást lehetett megválasztották. 
ellátni olajjal. 1949-ben rövid ideig a  rá-

A dolgozók örömét a szem- kosrendezői pályaudvar közé- 
tan úk még ma is emlegetik.
A főműhelyi munkások elra
gadtatásukban vállukra emel
ték ezermester mérnöküket és

Meisel János, az egyetem- rek 
tora a vas, ezüst, arany és 
gyémántdipdomás mérnököket. 
A 110 kitüntetett között volt 
Török Andor nyugdíjas mű
szaki főtanácsos is, a Vasuta
sok Szakszervezetének munka
védelmi felügyelője. Gépész
mérnöki diplomáját 1928-ban 
szerezte, az akkori kir. József- 
műegyetemen. 1938 óta dolgo
zik a vasútnál.

A rokofiok és barátok gra
tulációja után kicsit megha
tódva áll az átadott aranydip
lomával a kezében. Arra ké
rem, hogy beszéljen pályafu
tásáról, életének fontosabb 
eseményeiről.

— Az egyetem elvégzése 
után csak tíz év múlva tud
tam elhelyezkedni a vasútnál 
— mondja —. Az Istvárvtelki 
Főműhelybe kerültem reszort- 
mérnöknek. Később osztályve
zető-helyettes lettem. Innen a 
lakóhelyemhez közelebb levő 
Északi Főműhelybe kértem az 
áthelyezésem.

— Úgy tudom, itt népszerű 
volt a munkások körében.

— Igen. Akkoriban kevés 
volt a zsír, viszont aránylag 
sok napraforgó termett. Én 
szerettem barkácsolni, ezért

diadallal hurcolták

A  haladó hagyományokhoz híven
Évadnyitó társulati ülés a M ÁV Szimfonikus Zenekarnál

A klasszikus görög ember- sabb igényű zenekari fegye- egyenes az út az ország szel- 
ideál a testben erős, lélek- lem feltétlen szükségességé- lemi nagyhatalommá válásán. 
ben gyengéd és szellemében ről, vezetési módszerekről hoz.
kulturált férfi volt. Nem vé- olyan körben, ahol művészek Nem véletlen, hogy az új 
letlen tehát, hogy az olimpiai és nem munkavállalók a  ve- igazgató beszédét sokszor sza- 
gondolat, Aristotelés és Pia- zetettek. kította félbe a  helyeslő taps,
tón mélylélektana s  a sophok- Újszerű kezdeményezések- mert a bemutatkozás jól siker 
lesi drámák emelkedett szel- kel ígérte a MÁV Szimfoniku- rült.
lemisége ugyanabból a  tőből sok haladó hagyományait foly- . A művészeti feladatokat és 
fakadt, s évezredekre megve- tatni, hiszen ennek a zenekar- az új évad programját Ober- 
tette az európai kultúra alap- nak elengedhetetlen hivatása frank Géza vezetőkarnagy is- 
já t Egy kis ország, a  görög — alapítása óta — a vasutas mertette. A zenekar színvona- 
városállamok laza szövetsége társadalom kulturális színvo- la egyenletesen emelkedik, 
évszázadokon át szellemi nalának emelése. Az évtize- Ezért, lehetett 1978—79-re a 
hag^á^óÁ im á‘' ‘vált.' ' A ’szó- dékf’ Ötá" rendszeresen .ismétlő- zenékar általános . tónusának, 
cializmüs ‘ társadalomforthátó dő péntek- esti zeneakadémiai a ¿enekári hangzáVszínvoná-^ 
ereje ezékré a  legnemesebb koncertek kinevelték a  zené- Iának emelését programba 
hagyományokra támaszkodva kar törzsközönségét. De ezt venni. Ennek eszköze egyfelől 
igyekszik a testi és szellemi fejleszteni kell ízlésben is, a  sok próba, másfelől a ká-. 
kultúra kiegyensúlyozott ossz- műveltségének dimenzióiban marazenei gyakorlat. Ober- 
hangjából az egész embert is. Érdeklődéssel várjuk, mi- frank Géza, az alapos elméi e- 
kialakítani: akinek pusztán lyen módon fog Kialakulni egy ti tudással és komoly nagy
testi ereje fölött mindig egy magas színvonalú, hivatásos zenekari gyakorlattal rendel- 
magasabb szellemiség uralko- zenekari együttesnék az üzem- kező művész azonban nemcsak? 
dik. Goethe ezt az egész em- mel, egyes csomópontokkal a feladatot jelöli ki, hanem 
bért a  művészben látta, aki kiépítendő művészeti kapcso- a  cél eléréséhez vezető utat 
nemcsak élvezi, de műveli is lata. A zene terjesztésében is megmutatja: az egyedi
a zenét. megnyilvánuló művészi misz- hangképzés fejlesztését, azon-

Ilyen és éhhez hasonló gon- szió el nem hanyagolható ha- álló előadói készséget, a szó- 
dolatoknak a  jegyében mu- gyományos feladata a MÁV lamok kidolgozását jelentő 
tatkozott be Lévai Zsigmond, Szimfonikusoknak, és szinte műhelymunka fontosságát, a 
a MÁV Szimfonikusok új egyedülálló, hogy a magyar zenekari pianók és mezzofor- 
igazgatója, a szeptember 5-i vasút nagylelkű mecénása az ték tónusos teltségét, hogy 
társulati ülésen. Nem prog- ország élenjáró hivatásos ze- csupán a legfontosabbakat 
rambeszédet tartott, de szó nekarának. A ma még dilet- emeljük ki. 
volt munkahelyi és szocialista táns műélvezőből válik a hol- A vezetőkara agy fáradha- 
demokráciáról, s ezeknek a  nap zeneszerető és igényes tatlan munkabírása szinte 
kollektív zenekari munkával zeneértő közönsége. A vasutas egyedülálló. Ismert operai el
összefüggő közvetlen kapcso- társadalom művészi színvo- foglaltsága és nagyszámú bel- 
latárőL Hallottunk a  maga- nala emelkedésétől pedig és külföldi kötelezettsége mel

lett az 1978—79-es évadban 
^ a zeneakadémiai koncertek

nek csakúgy a felét maga di
rigálja, mint a  24 vidéki 
hangversenynek. I ;

A társulati * ülésen lelkes 
ováció közepette mutatták be 
a két új koncertmestert: Má
sopust Rezsőt és Zareczkyné 
Szentlőrinci Mariannt. Előb
bi a zenekari munka hétköz
napjairól, utóbbi saját művé
szi hitvallásáról szólott, őszin
tén és meggyőzően.

A MÁV Szimfonikusok ter
veit az új évadban is féltő- 
szerető figyelemmel kíséri a* 
egész vasutas társadalom.

Dr. Csillag Ferenc

lében levő Kapagyár főnöke 
volt. Innen helyezték á t a 
MÁVAG-ba. Az üzem éppen 
nagy gondokkal küszködött. 
Nem tudták teljesíteni a ter-

Török Andor átveszi az aranydiplomáft
(Tenta György felvétele)

vet, pedig ebben az időben a 
Szovjetuniónak készítettek 
gőzmozdonyokat.

— A sok selejtes alkatrész 
hátráltatta a munkát. Kijelen
tettem, hogy selejtes munká
ért nem fizetünk egy fillért 
sem és nem írtam alá a bár- 
cákat. Igaz, szereztem magam
nak egy pár ellenséget, de 
utána csökkent a használha
tatlan munkadarabok száma 
és lemaradást hat hónap alatt 
pótoltuk. Akkor ez volt a leg
fontosabb számomra.

Életének következő állomá
sa a  MÁV Beruházási Nemze
ti Vállalat volt. Megalakulása 
után került oda beruházónak. 
Hét évig dolgozott ott. A na
gyobb hidaknak, például a 
komáromi, a  bajai, volt a 
csúcsműszaki ellenőre.

Török Andor 1962-ben a 
budapesti igazgatóság tervosz
tályáról ment nyugdíjba. Gé
pészeti csoportvezető volt. De 
ő nem ismeri a tétlenséget. 
Nyugdíjas éveiben is dolgozik. 
Tizenhat éve a  vasutas-szak
szervezet munkavédelmi fel
ügyelője. Szaktudását, tapasz
talatát elismerik, becsülik, ön
életrajzába hat évvel ezelőtt 
ezt írta: „Remélem még so
káig lesz erőm dolgozni, al
kotni”.

Mi is ezt kívánjuk neki!
Palásti Máriáimé

Kitüntetés
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa, nyugállo
mányba vonulásuk alkalmából 
több évtizedes eredményes 
szakszervezeti tevékenységük 
elismeréséül a Munka Érdem
rend ezüst fokozata kitüntetés
ben részesítette: Lengyel Im
rét, Mezőtúr állomás raktámó
kát, a szakszervezeti bizottság 
társadalmi titkárát A Munka 
Érdemrend bronz fokozata ki
tüntetésben részesült Tóth Já- 
nosné, a Vasutasok Szakszer
vezete ügyintézője.

A kitüntetéseket szeptember 
13-án Koszorús Ferenc főtit
kár adta á t
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Az idei őszi forgalom minden eddiginél 
nagyobb próbatétele lesz a vasutasoknak

In te r jú  S z ű c s  Z o ltá n n a l, a M Á V  vezérig a zg a tó já va l
Az őszi szállításokat évek óta gondos felkészülés 

előzi meg. Érthető, hiszen ilyenkor nemcsak a mező- 
gazdaság, hanem az ipar és a külkereskedelem is na
gyobb igényt támaszt a vasúttal szemben, mint az év 
más időszakában. Négy hónap alatt nem kevesebb, 
mint 46.2 millió tonna árut kell rendeltetési helyére 
fuvarozni. Ez ma már el sem képzelhető anélkül, hogy 
a vasút a tennivalókat ne hangolja össze a Volánnal 
és a nagyobb szállíitatókkal. Ha valaha szükség volt a 
jó együttműködésre, az idén kétszeresen nagy szükség 
van. Annál is inkább, mivel a nagyobb volumenű szál
lításokhoz nem áll rendelkezésre több szállítóeszköz, 
és a vasúti pályák, átbocsátóképessége is változatlan.

Az év hátralevő hónapjaiban a vasútra és a vas-

—-Vezérigazgató elvtárs már 
a 28. vasutasnap alkalmából 
rendezett tisztavatón elmon
dott ünnepi beszédében utalt 
arra, hogy nehéz ősz előtt áll 
a vasút. Az őszi forgalom 
minden évben nagy próbaté
telt jelentett a  vasutasoknak. 
Milyen nehézségekkel kell 
számolni az év hátralevő hó
napjaiban?

— A feladatokat és lehető
ségeinket időben felmértük, 
az őszi forgalomra vonatkozó 
előrejelzésem nem változott. 
Az őszi hónapokban az idény
jellegű áruk szállítása leg
alább olyan pontosságot igé
nyel, mint a személyszállítás. 
A termelő helyektől a feldol
gozó üzemekig * történő áru- 
szállítás, majd a  készáru el
szállítása ebben az időszak
ban rendkívül erős munka
tempót diktál. ,A cukorgyárak, 
a növényolaj gyárak esetében 
1—2 órás késés üzemleállást 
okozhat, a takarmánybeszál
lítás : esetleges késedelme az 
élőállatok ellátását zavarja, 
az élőállatok szállítási kése
delme az eladás meghiúsulá
sát, . vagy... értékcsökkenést 
[eredményezhet.
’ A szezonális árukon tűi a 
folyamatos termelésű, úgyne
vezett melegüzem ek ugyan
csak pontos nyersanyag-ellá
tást igényelnek. De nem kés
lekedhet a szilárd és .folyé
kony energiahordozók szállí
tása, s az export sem.

A jármű-beszerzési nehézsé
gek és a  munkaerőhelyzet 
miatt szinte egész évben ko
csihiánnyal küzdöttünk. Nem 
sikerült olyan mértékben fel
tölteni a  gyári és építőipari 
készleteket, hogy* egyes áru
féleségek szállításának elma
radása mentesíthetné az őszi 
forgalmat.

Az export lemaradások pót
lására irányuló igény, a  jő 
mezőgazdasági termés, az erő
teljesen növekvő m agyar- 
szovjet árucsere-forgalom 
várhatóan, terveinket megha
ladó, közel 35 millió árutonna 
elszállítását teszi szükségessé 
a negyedik negyedévben.

Az őszi hónapok szállítási 
feladátait tárca szinten és 
nagy fuvaroztatóinkkal rész
letesen megtárgyaltuk. A vár
ható nehézségek megelőzésé
re különböző szervezési intéz
kedéseket tettünk. Ilyenek:

— a kényes és nagy pontos- 
ságot igénylő áruk szállítását 
az érdekelt fuvaroztatók köz
reműködésével megszerveztük;

— a rövid távú vasúti áru- 
szállításokat átmenetileg szü
neteltetjük;

— a selejtezések visszatar
tásával, idegen vasútoktól bé
relt kocsikkal biztosítjuk a 
teherkocsi állag szintentartá- 
sát;

— belső intézkedéseket tet
tünk a munkaerő- és eszköz- 
állomány hatékonyabb fel- 
használására;

— tárgyalást folytattunk a 
szomszédos vasutakkal a vo
natfogadási készség növelésé
re, a nemzetközi áruszállítás 
zavartalanságának biztosító- 
ra;

— az irányítástól a végre
hajtó szintig szorosan együtt
működünk a VOLÁN -ital.

Minden jel arra mutat, 
hogy az igényeket^ — egyes 
áruknál — naprakészén nem 
tudjuk kielégíteni. A lehető
ségeket meghaladó, egyidőben 
Jelentkező igények esetén az 
árúkat sorolnunk kell. Sor

utasokra háruló renê -ou l nagy feladatokról Szűcs Zol- 
tantól, a MÁV' vezérigazgatójától kértünk interjút.

kerülhet egyes frekventált 
nemzetközi útirányon át a 
kontingentálásra, melyben az 
igényeket a Külkereskedelmi 
Minisztérium javaslata alap
ján elégítjük ki.

Ha szállíttatni nk rendszere
sen, mindenki szükségletének 
megfelelően igényli a vasúti 
kocsikat és kihasználjuk az 
év hátralevő minden napját, 
akkor december 31-ig min
denki megelégedésére teljesít
jük a  szállítási feladatokat.

— A fuvaroztatók rakodási 
igényei jobbára a hét köze
pére korlátozódnak. £jszaka 
és a munkaszüneti napokon 
alig rakodnak. Véleménye 
szerint milyen eszközökkel 
befolyásolhatnánk a szállítta- 
tókat arra, hogy egész héten 
egyenletesen és gyorsan ra
kodjanak?

— A népgazdaság részéről
fokozott igény jelentkezik 
minden ágazatiban az eszkö
zök egyenletes kihasználásá
ra. Ez vonatkozik a  vasúti 
szállítási eszközökre is. Egye
netlen berakás mellett a kira
kodási csúcsok a hét végén 
jelentkeznek, ez egyben azt 
jelenti, hogy az átlagosnál 
magasabb kocsiigényeket a 
hét egyes napjain csak nagy 
lemaradással lehet kielégíteni. 
Megítélésem szerint a súlyos 
problémák megoldása, első
sorban szervezési intézkedést 
igényel a fuvaroztatók részé
ről. *

Az őszi forgalom időszaká
ban feltétlenül megoldást kell 
találni a folyamatos be- és 
kirakás megszervezésére. A 
munkaszüneti napi berakások 
növelésére a  folyamatos kira
kások biztosítására számos — 
fuvarozta tóink körében jól is
mert — anyagi ösztönzőt al
kalmazunk. A Központi Szál
lítási Tanács külön rakodási 
versenyt hirdetett meg az őszi 
időszakra. Ügy vélem, hogy 
az egyenletes és gyors rako
dások biztosításának leghaté
konyabb eszköze a fuvaroz
tatók gazdasági-társadalmi 
vezetőinek, a  felügyeleti szer
veknek a  vasúti szállításra 
fordított megkülönböztetett 
figyelme lehet.

— Az utóbbi hónapok ta
pasztalatai szerint az áruszál
lítási teljesítmények mennyi
ségileg kedvezően alakulnak. 
Nem mondható ugyanez el a 
minőségi mutatókról. Vezér- 
igazgató elvtárs miben látja a 
vasúti munka leggyakoribb 
fogyatékosságait?

— Az erőinket meghaladó 
munka egyben magában hord
ja azt a veszélyt, hogy felbo
rul a technológiai fegyelem 
és a minőségi igények kielé
gítése háttérbe szorul. A vas
úti munka fogyatékosságai 
közül elsősorban fuvarozta tó
ink rendszertelen kiszolgálá
sát, a vasúti szállításokhoz 
kapcsolódó információ hiányát 
— például üres kocsi beál
lításának előre jelzése — 
emelem ki. őszintén szólva 
nem vagyok megelégedve az 
elegytovábbítással és kocsi
gazdálkodásunkkal sem. Ezek 
a gondok naponta foglalkoz
tatják a  vasút vezetését. Nem 
véletlen, hogy őszi forgalmi 
intézkedési tervünk gerincét 
is ezek képezik.
. — A késedelmes és gazda
ságtalan szállítás hogyan hat 
a vasút bevételeinek alakulá
sára?

— A gazdaságtalan szállítá
soknak több összetevője is van.

Közülük egyet, a kocsiforduló 
időt szeretném kiemelni. Annál 
is inkább, mivel ez függvénye 
a vasút jó vagy rossz munká
jának. Ha például kése
delmesen szállítunk, a te
herkocsikat egy fuvarban, 
hosszú időre kötjük le. 
Ezáltal növekszik a kocsi

ben.: egyik a munkaerővel, 
másik a munkaeszközökkel 
való helyes gazdálkodás. A 
szakszervezeti aktivisták nem 
lehetnek közömbösek, ha 
munkaterületükön fegyelme
zetlenséget tapasztalnak, ha a 
munkaidőt nem használják 
ki, vagy szervezetlenség kö

forduló idő. Ez pedig a vasút- vetkeztében időkiesés keletke- 
nak és a népgazdaságnak, több zik a  folyamatos munkában.
szempontból is gazdaságtalan. 
'Egyrészt azért, mert egy kocsi
val kevesebb fuvaroztatói 
igényt elégítünk ki, másrészt 
kevesebb lesz a bevételünk és 
magasabb az önköltségünk. 
Ezek a tényezők végeredmény
ben azt eredményezik, hogy 
csökken a vasút szállítási ka
pacitása.

A fuvarozási határidő túl
lépéséért az elmúlt évben, a 
belföldi forgalom 3,5 millió,

Jelezzék észrevételüket a gaz
dasági vezetőnek és követel 
jék meg a hatékony szervezési 
intézkedéseket. Ugyanez vo
natkozik a munkaeszközökkel 
mindenekelőtt a  korszerű 
nagy teljesítményű mozdo
nyokkal és a  teherkocsikkal 
való gazdálkodásra is.

A megnövekedett feladatok 
végrehajtása fokozottabb 
munkát igényel, ami növel 
heti a baleseti veszélyt Kü

jelentkezhet ez, ha az időjá 
rás rosszabbra fordul. Ne en
gedjék, hogy a sok munkára 
hivatkozva, bárki mellőzze a 
baleseti óvórendszabályok be
tartását, s ezzel veszélyeztesse 
saját maga, vagy mások testi 
épségét, esetleg milliós nagy
ságú kárt okozzon a  népgaz
daságnak.

Bízom abban, hogy vasuta
saink, miként eddig, az idén 
is elkövetnek mindent az Őszi 
forgalom sikeréért. A vasuta 
sok helytállása, valamint a 
Volánnal és a nagy szállítta
tó vállalatokkal kialakított jó 
kapcsolat garancia lehet ar
ra, hogy — ha nagy erőfeszí
tések árán is — az év végéig 
minden fuvarozásra felkínált 
árut elszállítunk rendeltetési 
helyére.

Ennek érdekében, az év hát
ralevő hónapjaiban erőinket 
latba kell vetünk, mert az idei 
Őszi forgalom minden eddigi
nél nagyobb próbatétel elé ál
lítja a vasutat és a vasutasokat 
— fejezte be az interjút a 
MÁV vezérigazgatója.

Visi Ferenc

forgalomban ¡ön5sen nagyobb mértékben 
közel 6 millió forint k ö t b é r — 
terhelté a  vasutat Az is sok 
gondot okoz, hogy a vonatfel
tartóztatások következtében 
az értékes árukkal rakott ko
csik őrizetlenül maradnak.]
Ezzel hozható- , Összefüggésbe I 
a lopás-dézsmálás mfetí. ¡kifi
zetett magas kártérítési osz-\ 
szeg is. Nem beszélve a  gu- 
rítások közben keletkező áru
károkról és kocsi sérülések
ről. Ezeknek a közösség is ká
rát látja, mert kifizetésük 
csökkenti a  nyereséget.

Hogy hová vezet, ha gazda
ságtalanul szállítunk? Az idén 
a kocsiforduló idő növekedése, 
a kocsigazdálkodás romlása és 
a vasúttól független áruössze
tétel változása miatt, nyeresé
günk mintegy 5 százalékkal el
marad a tervezettől.

— A vasutas-szakszervezet 
eddig Is fontos feladatának 
tartotta a vasút szállítási te
vékenységének segítését. Szak- 
szervezeti szerveink, aktivis
táink miben segíthetnék leg
hatékonyabban elő az őszi 
forgalom sikeres lebonyolítá
sát?

— Az őszi forgalom sikeres 
lebonyolításának feltétele, 
hogy a  dolgozók ismerjék: 
mi az a többlet feladat, amit 
el kell végezni, annak érde
kében, hogy minden szolgálati 
hely a szállítási tervét telje
sítse, illetve a terv teljesíté
sét elősegítse. A forgalom 
zökkenőmentes lebonyolítása 
érdekében cél jutalmat hirdet
tünk meg. Meghatároztuk a 
szolgálati helyek feladatát és 
biztosítottuk az anyagi ösz
tönzést. A célkitűzések isme
retében a  szolgálata helyek 
intézkedési tervet dolgoztak 
ki, amiben meghatározták a 
részlegek, csoportok feladatát.
A szakszervezeti aktivisták 
legfontosabb feladatát abban 
látjuk, hogy ne csak ismerői, 
hanem ismertetői is legyenek 
a szolgálati hely, főnökség, 
részleg stb. célkitűzéseinek. A 
végzett munkát rendszeresen 
értékeljék és legyenek agitá
torai a jó eredményeknek és 
bírálói a hanyagul végzett 
munkának.

A munkaverseny, a szocia
lista brigádok, nagymérték
ben elősegítik a tervek telje
sítését, de nem nélkülözhető 
a szakszervezet mozgósító te
vékenysége sem. De sokat 
tehetnek a szolgálati ágak 
közötti együttműködés javí
tása érdekében is.

A feladatok két fontos kö
vetelményt támasztanak a 
gazdasági vezetőkkel szem-

Miskolcon
Miskolc-Tiszai pályaudvarom ebben az évben tíz átsze

ln i és öt egyszerű váltót cseréltek ki. Az őszi csúcsforgalom 
előtt — augusztus 30-á'n és 31-én — került sor az utolsó, két 
átszelési váltó cseréjére. A Miskolc-Tiszai, és a Gömöri 
pályaudvarok között végzett munkálatok miatt az ózdi és a 
tornanádaskai személyvonatok a rendező-pályaudvar érinté
sével közlekedtek. __ „ .I____  ‘ ■

Miskolc rendező és a Tiszai pályaudvar között folyó munkála
tokban száz dolgozó vesz részt. A jő szervezésnek köszönhető, 

hogy a váltókat határidőre kicserélték.

Géppel rögzítik a síncsavarokat

A váltócserével egyidőben a  TBK dolgozói elvégezték a so
rompó karbantartását is

(Kozák Péter képriportja)

Izsák élenjáró szolgálati hely
Négy év alatt másfélszeresére nőtt az alföldi kisállomás forgalma

Bács-Kiskun megye egyik ezer tonna árut raktak be ál- kodásra nem volt példa. Ha
fon tos szőlő- és gyümölcster- lomásunkon, ami szállítási sonlóan növeli feladataikat, 
meló területe az Izsák kör
nyéki homokvilág. A terület 
jellegeiből adódóan évente je
lentős mennyiségű zöldséget, 
szőlőt, gyümölcsöt termelnek, 
melynek nagy részét vasúton __ , , ,
fuvarozzák el. Ez egyben azt rafcna]J b e ?  7 
is jelenti, hogy munkájuk fo
lyamatos, hiszen ha elfogy a 
gyümölcs, akkor ott a  bor, 
amit a  közeli Agárdy-telepről 
indítanak útnak.
. A mindössze 17 dolgozót 
foglalkoztató állomás munká
járól, "eredményeiről Gyar
mati Lajos állomásfőnök így 
beszél:

tonnatervünk 111,46 százalé
kos teljesítését jelenti. Jelen
tősen nőtt a  kezelt kocsik szá
ma, ami szintén a feladatok 
növekedésére utal.

hogy Kiskunhalas állomás te
hermentesítésére a Záhony— 
Kelebia irányú elegy egy 
részét e vonalon továb
bítják. Ez azt eredményezi, 
hogy a személyvonatokon kí-

te-kocsit vül éjszakánként 15—16 
hervonat is közlekedik.

— Ezekben a hetekben na- — A megriövékedett fel- 
pi 18—20 kocsi kerül berakás- adatok nem okoznak-e gori- 
ra, főként almával, szilvával, dót az állomásnak? 
borral, faáruval megrakva. — Bízom dolgozóink szór- 
Érkezőben pedig napi 20—25 Qos, lelkes m unkájábanbe- 
kocsit fogadunk. csületes helytállásában. Avál-

Az állomás két rakodóvá- ^ to k k a l  állami gazdasággal, 
. • js — r ~ tsz-ekkel kialakított jó kap-gánya nem imndlg elegendő, js segifi k u ká n k a t.

ezért gyakran előfordul, hogy Közös összefogásunk erédmé- 
— Az elmúlt négy év alatt * IV’ sz^mú vá,gá"]'tvis ^ény- nye nem maradhat el. 

állomásunk foraalma minteav rakodáshoz. Áru- Gyarmati Lajos elmondotta
másfélszeresére^nőtt. Ennek szálUtósifeladataik az év hát- azt is, hogy állomásuk dolgo- 
ellenére a kitűzött feladató- raIévo részben tovább nőnek, zóit összefogó Petőfi szocia- 
kat évről évre teljesítettük. állomásfőnök elmondotta lista brigád, mely tíz éve ala-
rr__ , _,,___ . . .  __ , hogy az előjelzések szerint kult, tavaly az arany fokoza-

avaly az élenjáró szolgálati szeptemberben és októberben tót érdemelte ki. Az idén is 
hely címet érdemeltük ki, s a Városföldi Állami Gazda- mindent ifiegtesznek azért, 
az idén is szeretnénk helyt- ság itt rakja be az e körzet- hogy jó munkával járuljanak 
állni. Eddigi eredményeink ben termelt mintegy 500—600 hozzá az őszi forgalmi felada
ta iztatóak. Az év elejétől vagonnyi almáját. A korábbi tok teljesítéséhez, 
augusztus végéig közel 25 években ilyén nagymérvű ra- (Gellért)
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A K O L L E K T Í V A  É R D E M E : JOBB LENNE, HA NEM ÍG Y VOLNA

Naponta két mozdonyt 
adnak át a forgalomnak

Az Északi Járműjavítóban sok bosszúságot okoz a filléres alkatrészek hiánya

Felkészülésünket az őszi 
csúcsforgalomra idejekorán, 
már április vége felé meg
kezdtük. Derülátók voltunk: 
tavalyról is maradt tartalék
alkatrész, s ha szórványosan 
is, de idei szállításokra szint
úgy sor került. . .

Az Északi Járműjavító 
Üzem igazgatója, Balogh Sán
dor fogad e szavakkal. Shogy 
pontosan mit jelentett ama 
kezdet, sorolja is: előbbre 
hozták egyes dízel-mozdo
nyok későbbre ütemezett ja
vítását. Az első félévet négy 
többlet nagyjavítással zárták: 
80 helyett 84 jármű újult meg 
ily módon. Akkortájt — ápri
lisban, májusban — arra is 
sor került, hogy fődarabokat, 
részegységeket, készítsenek és 
juttassanak el a karbantartást 
önmaguk végző vontatási fő
nökségeknek.

. Visszaköszönő gondok
Kell-e hangsúlyozni, hogy 

forgalom szempontjából az 
egész magyar vasút számára 
mennyire meghatározó fontos
ságú a  Kőbányai úti üzem? 
Köztudott, hogy a  nagy telje
sítményű — 2000—5000 lóerős 
— dízel- és villamosmozdo
nyok felújítása kizárólag az 
ő feladatuk. Produktumukat 
az a  szám is jellemzi, hogy 
évente a  villamosmozdonyok 
közül 320—350, a  dízelek csa
ládjából pedig 300—320 gör
dül be hozzájuk, s naponta 
átlagosan 2 hagyhatja él gyó
gyultan, megújulva az Észa
k it Ám a gyógyulás koránt
sem mindig zökkenőmentes.

— Két visszaköszönő gond 
nyomaszt bennünket: a nem 
megfelelő alkatrész-ellátás, s 
a fogyóban levő létszám. Több 
oldalas listát állíthatnánk ösz- 
sze azokból a  terjedelmes és 
apró alkatrészekből — köz
tük kicsiny, de nélkülözhetet
len csavarokból —, amelyek
re jelenleg is nagy szüksé
günk volna. Sokáig hiányzott 
az M62-esekhez kommutátor 
mica-sapka; külföldről fél 
évig nem érkezett szállítmány, 
végül a Ganz Villamossági 
Művek segített ki bennünket 
Mi sajtoló szerszámokat ké
szítettünk számukra a  gyár
táshoz, ők pedig vállalták 
száz pár szállítását. De most 
is kellene hengerfej felsőrész, 
fő- és haj tórúd-csapágy, du
gattyú-palást és -gyűrű. . .  
Aligha van bosszantóbb álla
pot, mint amikor filléres ér
tékű alkatrészek hiánya miatt 
vesztegel egy — sőt gyakran 
nemcsak egy — hozzávetőleg 
húszmillió forintba kerülő 
mozdonyt

— S mi jellemzi a  munka
erőhelyzetet?

— Eddig 99—100 százalékra 
teljesítettük tervünket, az ere
deti elképzeléshez képest 96,5 
százalékos létszámmal. Keve
sebben vagyunk, mint a nö
vekvő feladatok megkívánnák, 
s hogy ilyen körülmények kö
zepette is helytállunk, az jó
részt szocialista brigádjaink, 
vállalkozó szellemű munkás- 
kollektívánk érdeme.

Nem a véletlen műve
örvendetes — igaz: nem a 

véletlen műve; a társadalmi 
szervek és az üzem vezetése 
is szorgalmazta, hogy így le
gyen —, sikerült megőrizni a 
jubileumi munkaverseny len
dületét. Sőt: néhány területen 
még tovább is léptek! Ami 
például a társadalmi munkát 
illeti: eddig kétszer annyi
órára telt az erejükből, mint 
tavaly. Emlékezetesen sikerült 
— tízezer órát jelentett — az 
április 22-i kommunista szom
bat; a  vasutasnapra pedig — 
a KISZ-szervezet kezdemé
nyezésére — ugyancsak tár
sadalmi munkában végezték 
el a  Ö33-as pályaszámú M62-es 
mozdony nagyjavítását A 
nagyjavításra fordított ötezer

óra hozzávetőleg 80 ezer fo
rintot ér az üzemnek... Bu
dapest X. kerületében, a  ro
hamosan változó Kőbányán, 
„jegyzik” az Északi járműja
vítót. Tudják róluk, hogy bár 
a  kerület peremén helyezked
nék el — néhány száz méter
rel arrébb már a  Józsefváros 
kezdődik —, mindenkor szá
míthatnak iájuk a  társadalmi 
munkáiban. így van az idén 
is. Karbantartják azokat a 
parkokat, amelyeket koráb
ban ők létesítettek; az „Egy 
üzem — egy iskola” mozga
lom keretében változatlanul 
patronálják a  MÁV-telepi ál
talános iskolát (a nyáron a 
tantermeket festették újra).

Az üzemigazgató elégedet
ten szól az Alkotó ifjúság pá
lyázatról, továbbá a Ki minek 
mestere?, és a  Ki minek 
szakértője? ifjúsági vetélke
dőkről, amelyek szintén ered
ményesebbek voltak, mint a 
korábbi években. Mindezt az 
is tanúsítja, hogy a  Kiváló 
Ifjú mérnök és a  Kiváló ifjú 
közgazdász címet a  tavalyi 
4-gyel szemben az idén 7-en, 
a  kiváló szakmunkás címet 
pedig a  14-gyel szemben 28- 
an érdemelték ki. önként 
adódik a  kérdés: milyen sze
rep ju t az Északi járműjaví
tóban a  30 évesnél fiatalab
baknak?

0
ígéretes fiatalok

— Mind jelentősebb szerep 
jut nekik. Az üzemi létszám 
28,3 százalékát alkotják; 
nyolcszázan vannak és 18 ki
vételével valamennyien tag
jai a szakszervezetnek. A 
harmincévesnél fiatalabbak 
közül harminchatan végeztek 
egyetemet, tizenhármán pe
dig főiskolát, és huszonhatan 
járnak jelenleg egyetemre, 
vagy főiskolára. Huszonhatan 
látnak él csoportvezetői, vagy 
még magasabb munkakört, 
harmincegyen szakszervezeti 
funkciót; hatvanhétén kiváló 
dolgozók.

— A munkaerőgondok eny
hítésekor milyen mértékben 
számíthatnak a  saját nevelé
sű fiataljaikra?

— A természetes utánpót
lást saját szakmunkásképzé
sünk fedezi. Az idén hetven
nél többen szereztek szak
munkás-bizonyítványt nálunk; 
közülük negyvenötén marad
tak itt, tizenheten pedig más 
MÁV szolgálati helyen dol
goznák tovább. Persze ha eh
hez hozzávesszük, hogy — le- 
százalékolás, vagy életkor 
miatt — az idén 65—70 szak
emberünk megy nyugdíjba, az 
egyenleg kedvezőtlen. Előnyös 
viszont a  MÁV Vezérigazga
tóságnak ama intézkedése, 
amely további szolgálatra ösz
tönzi a  dolgozókat. Beszél
gettünk azokkal, akik jövőre 
érik el a  nyugdíjkorhatárt. . .  
mintegy 4o százalékuk nem 
mond búcsút, marad. Jelenleg 
is 70 szakmunkástanulónk ké
szül a  szabadulásra, az első
éveseknél viszont jobb a  hely
zet: 115 gyerekünk van. Ha 
ők munkába állnak, három év 
múlva egyensúlyba kerülhe
tünk.

Szakmunkásképzés
az üzemen belül

Vonzóbbá tette a  képzést a 
szeptember 1-én átadott, 22 
millió forintért létesített, új 
oktatási intézményünk. Fel
avatása előtt az üzem vezetői 
felkeresték a fővárosi tanács 
Illetékeseit, felajánlva, hogy 
ily módon kívánnak közre
működni Budapest és Kőbá
nya ' szakmunkásképzésében. 
Miként az elsőévesek száma 
mutatja: jöttek is fiatalok... 
más kérdés, hogy legtöbbjük 
vidéki gyerek. De — legalább
is ami a  munkát ‘illeti — tárt 
karokkal várja őket a  fővá
ros, a  vasút.

Aligha fognak tétlenkedni. I 
Ahogy korosodik a  MÁV 
mozdonyparkja, úgy szaporo
dik a járműjavítók teendője. 
Ezt példázzák a  mintegy 15 
éves villamosmozdonyok, 
amelyekből eddig évente ál
talában egy gördül be a 3 hó
napot igénylő teljes felújítás
ra. Az idén már 12, jövőre 
pedig 24 ilyen villamosmoz
dony érkezik —, hogy újabb 
másfél évtizedig közlekedhes
sen hasonló nagyjavítás nél
kül. Remélik viszont, hogy 
nem ismétlődik meg az idei 
baleseti rekord: május köze
pétől június végéig hét moz
dony sérült meg a forgalom
ban. Hat hét alatt annyi, 
amennyi máskor hat hónap 
alatt! Torlódtak a  feladatok; 
nem volt más választás — 
rendkívüli intézkedéseket kel
lett hozni.

— Ahhoz, hogy a meglevő 
berendezéseinket jobban ki
használhassuk, a  kerékmeg
munkálóknál megszerveztük 
az éjszakai műszakot. Néhány 
szakembert a csúcsesztergá
lyosok közül helyeztünk át, 
hogy kiteljen a létszám...  
de az is előadódott, hogy mű
vezető dolgozott az eszterga
padon.

Tudják, m i a dolguk
— Akik nem szokták meg 

a három műszakos munka-- 
rendet, nem húzódoztak az 
éjszakázás miatt?

— Mondhatnám azt is: át
éreznék az üzem szorult hely
zetét. Persze ez csak rész
igazság. Anyagilag is érde
keltté tettük őket, oly mó
don, hogy nemcsak a mű
szakpótlékot kapják, hanem 
nagyobb mértékben részesed
nek majd az őszi csúcsforgal
mi prémiumból.

Alaptörvény: a vasútnak
mennie kell. S aki a  «vasút 
hierarchiájában bármilyen 
posztra áll, tisztában van ez
zel. Természetes tehát, hogy 
a járműjavítók e feszített he- 
tekben-hónapokban szintúgy 
részt vállalnak a hatványozó
dó ’feladatokból. Tudják, mi 
a dolguk — teszik, amit ten
niük kell.

Földes Tamás

A nyár végén a Bodrogköz
** felső részében egy falu

ban éjszakáztam. Korán reg
gel ébredtem, de a szállást adó 
néni — aki befogadott —. még 
korábban, mert már egy kosár 
harmaton szedett uborkával 
jött a kertből.

— Hová teszi ezt a. sok szép 
uborkát?

— Eladom. Pénteken jön 
haza a fiam Miskolcról ko
csival, aztán bevisszük Űj- 
helbe.

— De hiszen ma még csak 
kedd van! És szombatig mi
lyen lesz ez a gyönyörű el- 
raknivaló?

— Mit csináljak... — tette 
le a kosarat a néni. Igazított 
félrecsúszott fejkendőjén, 
majd így szólt:

— Oda van a mi füttyös 
kisvonatunk, lelkem. Az 
autóbuszra meg nem lehet ba
tyuval felszállni. Sokszor még 
egy kis szatyorral is nehezen. 
Igaz, hogy a busz hamarább 
berobog az emberekkel Pa
takra, vagy Ojhelbe, mint pár 
évvel ezelőtt a kisvonat, de 
én csak azt siratom. Itt ko
tyogott el a kertünk alatt. Ak
kor még tudtam, hogy há
nyadán vagyok az idővel, mert 
az pontosabban járt, mint 
akármilyen híres óra. Sze
gény. jó uram is szerette. A 
kaszát is ott kalapálta a sí
nen. Mások úgyszintén. Egy 
masiniszta, aki Zemplénagár- 
don lakott, de ide nősült, és

„Takarékosan” tolat 
a tokod! tartalék

Az első félévben a tervezett 
161 ezer tonnánál többet, pon
tosan 162 374 tonna árut továb
bítottak Tokod állomásról. A 
kocsikihasználás 31,34 tonnás 
előirányzatát 31,47 tonná
ra teljesítették a  tokodi vas
utasok. Kedvezően alakult a 
kocsitartózkocfási mutató is, 
hiszen a  92 százalékos célki
tűzést 93,83 százalékra teljesí
tették.

A felsorolt adatok valójában 
nem nevezhetők „kiemelkedő” 
teljesítménynek, mégis azok, 
mert a  tokodi vasutasok rend
kívül nehéz körülmények kö
zött dolgoznak. A tervezett 61 
főnyi létszám helyett mind
össze 34-en vannak ezen az ál
lomáson, így a viszonylag sze
rény túlteljesítést is bízvást 
mondhatjuk kiemelkedő telje
sítménynek, különösen, ha azt 
is figyelembe vesszük, hogy 
mindezt balesetmentes mun
kával érték el Tokodon.

E g y  n a g y  k ö r z e t  

v a s ú t á l l  o m á s a
— Rendkívüli módon nehe

zíti munkánkat a létszámhiány
• mondja Gerendás János 

forgalmi szolgálattevő. — Elő
fordul, hogy csak a tolatásve
zetőnk, vagy csupán egy kocsi- 
rendezőnk dolgozik az M 32-es 
tartalékkal. Ilyen esetben ah
hoz, hogy a bánya részére ki
vigyük a  kocsikat, a váltóke
zelőt kell elküldeném az útát
járó biztosítására. S nem ritka 
az sem, hogy a forgalmi szol
gálattevő vagy az állomásfő
nök közvetlenül segíti az elegy 
rendezését állomásunkon.

— Helyzetünk valóban na
gyon nehéz, mert hét kocsi- 
rendező helyett csak kettő, öt 
tolatásvezető helyett csak há
rom van állomásunkon — ve
szi át a  szót Krammer Lajos 
állomásfőnök-helyettes, aki a 
kereskerelmi szolgálatot veze
ti. — Sajnos, á  kereskedelem 
területén sem állunk jobban, 
mint a forgalomnál: a korábbi 
tíz raktáritok helyett csak öt 
van Tokod állomáson.

A feladatok persze koránt
sem csökkentek itt az elmúlt 
évek során. Ellenkezőleg, nö
vekedtek. Tokod állomás ma a 
18. számú Volán Vállalat kör
zeti állomása. Az el- és felfu
varozást tekintve innen szol
gálják ki a dorogi és az eszter
gomi vállalatok, ipari üzemek 
jelentős részét és a körzethez 
tartozó egyéb fuvaroztatókat is. 
így a tíz kilométerre levő Sá
risápról Tokod állomásra fu
varoznak a  Volán teherautói 
naponta ötvagon nyi öntödei 
homokot és két vagonra való 
kaolint.

Naponta három, egyenként 
1010 tonna terhelésű tehervo- 
natot indítanak Tokod állmás- 
ról. Nagyobb szerelvényeket 
nem állíthatnak össze, mert a 
piliscsabai 15 ezrelékes emel
kedő így is eléggé próbára te
szi az M 62-es gépek teher
bíró képességét

R a k o d á s

v a s a r n a p  i s
Minek köszönhető, hogy 

gondjai ellenére is jó eredmé. 
nyékét ér el Tokod állomás?

— Körültekintően szervezzük 
a munkát. . .

— Minden segítséget megka
punk a Volán dolgozóitól...

— Különösen sokat köszön
hetünk a szénbányának és a 
többi fiivaroztatónknak, a fa- 
telítőnek meg az üveggyár
nak is, akik szabad szomba
ton és vasárnap sem „húzzák 
le a rolót”, hanem rakodnak, 
amikor erre szükség van. . .  
— kapjuk a válaszokat beszél
gető partnereink tŐL

Érdemes néhány konkrét 
példával is megtoldani ezeket 
a válaszokat.

Vasárnap hajnalban 1400 
tonnás, zúzottkővel . rakott 
irányvonat érkezett Tokod ál
lomásra Uzsabányáról. A Volán 
kirendeltség az előzetes értesí
tés alapján jól felkészült a 
vagonok kirakására, de a vas
utasok sem tétlenkedtek. A b 
állomás három különböző ra
kodóhelyére elosztva állították 
ki a kocsikat. Ezzel lehetővé 
tették, hogy a volánosok egy
szerre három markológéppel 
kezdhessék meg a kocsik ki
ürítését. A munka gyorsan ha
ladt: a markológépeli kezelői 
nem késték le otthon a vasár
napi ebédjüket. A kiürített 
szerelvény pedig már 16 óra

kor indulhatott tovább — a 
menetirányító rendelkezésének 
megfelelően — Hegyeshalom 
felé, kavicsért 

Az egyik korábbi vasárna
pon a fatelítő rakodóbrigádja 
nyújtott kiemelkedő teljesít
ményt. Hat DB-kocsiban ér
kezett talpfa-küldemény az 
üzem részére. Az iparvágá
nyunkra reggel beállított hat 
kocsiból délre kirakták a talp
fát. A gyorsan kiürített idegen 
kocsikat az első vonattal in
díthatták vissza, az NSZK-ba.

M i n d e n  k o c s i r a

s z ü k s é g  v a n
Napjainkban a helyi szén

osztályozó üres nyitott kocsik- ' 
kai való ellátása jelenti a leg
nagyobb feladatot Tokod állo
más dolgozói számára. Egysze
rűen azért, mert a bánya igé
nyeit rendszerint a helyi le- 
adású kocsikból kell kielégí
teni. Bizony gyakran megtör
ténik, hogy egyik-másik üzem 
nem győzi a részére érkezett 
áru gyors kirakását. Ilyenkor 
az állomás csak „csöpögtetni” 
tudja a kocsikat a szénosztá
lyozónak. Előfordul például, 
hogy némelyik kocsit nem 
küldhetik a szénrakodáshoz, 
mert kisebb sérülés érte, k i
szakadt valahol a padlódeszka. 
Ilyenkor rendszerint akcióba 
lép Mészáros Sándor, a szén
osztályozó vezetője, aki jól 
tudja, hogy minden kocsira | 
szükség van a fűtőanyag to
vábbításához. Átkéri a  kissé 
sérült kocsit is, amelyet a 
bánya szakemberei néhány óra 
alatt kijavítanak, s már mehet , 
is a szénsiló alá, rakodásra.

— Jelentős tettek ezek is, \ 
különösen most, az őszi forga
lom kocsiínséges heteiben, hó
napjaiban . . .

L. J.

m e g je g y e z z ü k

JVe foff funk m indené  
u iétssúm hiányra

Az utóbbi időben sok panasz jelenik meg a sajtó hasáb
jain a vasútról. A közelmúltban a Népszavában is szóvá tette 
egy utas, hogy a kocsik nincsenek vízzel feltöltve. Magam 
is tapasztaltam ilyen hiányosságokat. Szeptember 15-én a 
Budapestről Somoskőújfaluig közlekedő gyorsvonaton a 
39—51006, 29—17006, 29—17008, 19—17159, 29—17019 és a
29—17001 számú kocsik mellékhelyiségében nem volt víz. 
Nem is beszélve arról, hogy ezek közül néhány a  határon 
túl is közlekedik.

A vonaton két jegyvizsgáló tartózkodott, s az első há
rom kocsiba a jegyvizsgáló Salgótarjánig nem ment be jegyet 
kezelni hanem a 19—17149 számú, első osztályú kocsi egyik 
nemdohányzó 'fülkéjében cigarettázott harmadmagával. Gon
dolom, hogy itt nem a létszámhiány okozta a  mulasztást 
Ügy látszik a panaszok nem alaptalanok. Sz. F.

Requiem egy kisvasútért
szolgálaton kívül is megfor
dult a faluban, mondta egy
szer az embereknek a kocs
mában:

— Hallják?! — Ha egyszer 
szétverik a sínt, én befutok a 
vonattal az udvarukra!

— No, az jó lesz — vették
a lapot az emberek —, leg
alább nem kell messzire ci
pelni a batyut.

Egyik késő őszön meg — 
van annak tán húsz éve is. 
Van bizony, mert akkor még 
nem volt téesz. Kimentem ku
koricaszárat vágni a Fekete-ér 
mellé. Délután kurnyavica 
idő lett. Királyhelmec felől 
hordta, kavarta a havat a 
szél. összekaptam magam. 
Hátamra a batyut. amiben 
volt egy félzsáknyi csöves ten
geri is, amit a szárvágás köz
ben lécskáltam. Jövögetek a 
rövidebben hazafelé vezető 
úton a vasút mellett, ami
kor egyszer csak füttyög rám 
a vonat. Zörgését a nagy 
szélben nem is hallottam. No, 
csak menj — mondom ma
gamban. hiszen nem állok az 
utadban, mert amúgy ha nagy 
sár volt. szoktunk a sínek közt 
menni. De most csak oldalt a 
töltés mentén igyekeztem. A 
vonat meg csak fütyül szaka

datlan, majd hozzám is ér, és 
megáll. Én is megtorpanok. A 
masiniszta meg valamelyik 
kalauz kiabál, hogy mi a . . .  
ki se merem mondani, mi
re várok még? Aztán két fia
talabb ember, akik leugrot
tak a vonatról, fel is segítet
tek. Hát így... — sírja el 
magát az öregasszony —. ezt 
én sosem tudom elfelejteni. 
Szive volt annak a kis vasút
nak kérem...

Azért a buszsofőrök közt 
is akad emberséges, aki ha 
meglát valakit szaladni, be
várja. de van amelyik úgy 
siet, hogy a kiirt menetrend 
előtt elszalad. Aztán itt van
nak a vasárnapok. Akkor csak 
Patakig megy járat. Ott vo
natra kell átszállni hogy be
jusson az ember Üjhelbe. kór
házi beteglátogatásra, vagy 
rokonokhoz. A fiatalok már 
nemigen siratják a kisvasutat. 
Persze, ők azt sem tudják, 
hogy annak idején milyen fá
rasztó gyaloglásoktól, cipeke- 
déstől mentett meg minket a 
kisvonat. Hát jól van. Most 
az autózás a módi. De azért 
a téeszelnökünk is azt mond
ja. pedig az is autón jár, 
hogy ők. mármint a gazdaság 
évente másfél milliós értékű

koszorút raknak a kisvasút 
sírjára.

— ??
— Ügy bizony! — folytatja 

a néni. — Mert most minden 
terményt Patakra vagy Űj- 
helre kell szállítani. Teher
autón, vontatón. Aztán on
nan ide a sok műtrágyát, 
meg egyebeket. Az én eszem
mel nemigen tudom felfogni, 
hogy másfél millió forint mi
csoda sok pénz, de azt tu
dom, hogy itt a mi vidékünkön 
a többi gazdaságokból sem a 
madarak hordják-viszik azt a 
sok-sok holmit, amit azelőtt a 
kisvasút szállított. Dehát ki
nek fáj az. hogy ott árválkod
nak haszontalanul/ a sínek? 
Nem gurul már rajtuk az élet. 
Kinek fáj?! Talán csak ne
künk, akik olyan világban nőt
tünk fel. hogy egy lyukas 
bögrét sem tudtunk a sze
métre hajítani. Mert ha te
jet, vizet nem ihattunk belő
le. földdel raktuk teli. hogy 
legalább palántát vagy virágot 
növesszen. ..

— Maga aki az esti beszél
getésünkkor olyat is mon
dott. hogy a sírásra is oda
tartja a fülét, talán másképp 
gondolja? — nézett rám fény
lő szemekkel az öregasszony, 
de én nem tudtam szólni csak 
álltam lesütött szemmel mint 
aki bűnrészes abban. hogy 
meghalt (és nem megszűnt) 
egy kisvasút

Dávid József
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Egy új rendezőpályaudvar anomáliái
Nem hiszek abban, hogy riportsorozatunk hatására meg

szűnik a  munkaerőhiány a vasútnál. Célunk sem ez volt, 
hiszen eddig csak néhány jelenséget, aggasztó tényt villantot
tunk fél A munkaerőínségben a  társadalom, a vasút jelen
legi helyzete, erényei és korlátái tükröződnek. Ezért csak az 
összefüggések vizsgálatának van értelme, hiszen munkáskéz 
után sóvárog a könnyű-, és nehézipar, a mezőgazdaság is. A 
tény közismert: csökken a konkrét munkát végzők száma. Ha 
az összefüggéseket komolyan vizsgáljuk, kiderül, hogy a lét- 
számhiány hámozott luftballonhoz hasonlít. Mert van ugyan 
létszámhiány, dé elkerülhető lenne. A jelenlegi állapot meg
szüntetését az eddig kialakult gyakorlat mégsem teszi lehetővé. 
Az eredménynek többek között műszaki-technikai, szociális, 
erkölcsi, szervezési feltételei vannak. Ezek gravitációja azon
ban nemcsak a  MÁV-ra hat. Hogy mennyire bonyolult össze
függésekről van szó, némiképp érzékelteti a szolnoki csomó
pont példája.

K o rszeru -e  a z  ú j re n d e z ő ?

kosrendezőnél, mégis kisért a 
munkaerőhiány. Nézzük a  té
nyeket! Tavaly januárban 942 
dolgozója volt a  pályaudvar
nak és a  rendezőnek. Az idén, 
szeptember 8-án a  létszám 
már csak 891. (Az év elején 
még 913-an voltak.)

Ugorjunk vissza néhány
évet 1975-ben 58 saruzó dol
gozott a  rendezőben, most 38. 
A rekonstrukció előtt 64 vál
tókezelő volt, jelenleg — rész
ben az integra-dominó bérén-', 
dezések üzembehelyezése miatt 
— 33-an vannak. A vonatkí
sérői létszám csökkenése még 
aggasztóbb. Három évvel ez
előtt 210-et rögzített'a „meg
szabás**, a  számuk most 119. 
(A pályaudvarról induló sze
mélyvonatokra már csak egy 
vonatvezető és egy jegyvizsgá
ló jut!) A rohamos csökkenést 
jól érzékelteti egy 1965-ös adat. 
Az utazók létszáma akkor 346 
volt (43-mal kevesebb az elő
írtnál). Most is szükség lenne 
ennyi dolgozóra. A pályaudva-

Hasznos Pál gurításvezető munka közben
(Óvári Árpád felvétele)

Kilencemeletes lakóházak 
tövében „lüktet” a  tetszetős, 
pietropoliszhoz illő pályaud
var. Az utascsarnok és szol
gáltató helyiségei méltóak a 
huszadik századhoz. Ügy tű
nik, itt mindenre gondoltak a 
tervezők és építészek. Az uta
sok kényelmét szolgálja a 
presszó, az olcsó ebédelési le
hetőség, a szikájfotelok, az
utasellátó automatái, a  cso
magmegőrzők, a  vágányokhoz 
vezető aluljárók. De vajon 
milyen a csomópont a vasuta
sok szemével nézve? Méltó-e 
arra, hogy Közép-Európa egyik 
legmodernebb pályaudvará
nak nevezzék?

— A pályaudvar valóban 
csodálatos, amit az utasok lát
nak szép és jó — magyarázza 
Németh Mihály állomásfőnök. 
— Utasaluljárók, szigetpero
nok csökkentik a  balesetve
szélyt, tágas, kényelmes váró
termek teszik kellemesebbé a 
yárakozás perceit A rendező 
pályaudvar azonban már nem 
& annyira modern. Ezért szok-

tam tiltakozni a  „leg-ek” el
len. Legkorszerűbb, legmoder
nebb. Szerényebben, megfon
toltabban kell alkalmazni eze
ket a szavakat.

Az új rendezőt 1969-ben, a 
személypályaudvart pedig 
1975-ben adták á t  A rendező 
kapacitása ötven százalékkal 
nőtt. Huszonnégy óra alatt 
3400 kocsit guritanak. A telje
sítményre jellemző, hogy ta
valy egymillió hatszázezer ton
na árut' szállítottakAz  idén 
is ennyi várhatói Á ’pályaud
varról 120 személyvonat indul 
és ugyanennyi érkezik huszon
négy óránként Imponáló, lel
kesítő számok ezek, de nézzünk; 
a statisztikai adatok mögé, 
vizsgáljuk meg az elegyrende- 
zés, a  szállítás körülményeit

— A helyszíni váltókezelés 
már a múltté — folytatja az 
állomásfőnök. — Itt nincs vo
nóvezetékes és kézi állítású 
váltó. Integra-dominó beren
dezés segítségével, gombnyo
mással állítják be a  vágány- 
utat.

C ső p o sta  h e ly e tt  kü ldöncök
$ — Ez — gondolom — nél- 
külözhetővé tette a váltókeze
lők alkalmazását.

—- Nem ilyen egyszerű a 
dolog. A váltókezelőkre — 
bármennyire is anakroniszti
kus — továbbra is szükség 
van. A berendezések érzéke
nyek. A váltók karbantartását 
(olajozás, tisztítás), lelkiisme
retesebben kell végezni, mint 
eddig. A vonatok zárjelző lám
páinak elhelyezése is a  forga
lom feladata. A kocsikisoro- 
záshoz, a  mozdonyok vonatok
hoz kíséréséhez szintén mun
kaerőre van szükség. Mindezt 
a váltókezelők végzik. Rész
ben tehát kocsirendezői mun
kakört látnak el, a beosztásuk 
mégis váltókezelő. A technika 
korszerűsödött, a létszám
maradt. Persze számuk hó
napról hónapra csökken, mert 
közülük is sokan nyugdíjba 
mennek.

— Hol, milyen munkaterüle
ten lehetne még tökéletesebb 
a technika?

— Az elegyrendezésnél. A 
legnagyobb gondunk a saru
zás. Erre tényleg nem illik a 
modern jelző. Hiányzik 
ugyanis a célvágányfék. Har
minchat irány vágányba kel
lett volna beépíteni ezeket a 
berendezéseket A rendező fel
újítása előtt szakemberek jár
tak külföldön, hogy tapaszta
latokat szerezzenek, megismer
jék működésüket A tét nagy 
volt A célvágányfék legna
gyobb előnye ugyanis az, hogy 
helyettesíti a  nehéz fizikai 
munkával járó saruzást A 
tervekből mégis kimaradt, 
mert körülbelül , egymilliárd

ron és a  rendezőben tizenhá
rom évvel ezelőtt 1158-an dol
goztak.

A munkáskéz hiányának a 
következménye itt is a kiadat
lan szabadnapok és a sok túl
óra. Ez utóbbi az idei első fél
évben kilencszázezer volt. Az 
utazóknál a havi szolgálati 
órák száma átlagban 236.

Az utánpótlás rohamos 
csökkenésére figyelmeztetnek 
a következő adatok. Tavaly 32 
dolgozót helyeztek a pályaud
varra és 91 új felvételes jelent
kezett Az idén 23 odahelyezés 
és 71 újfelvételés az ered
mény. A kép azonban az eltá
vozok számának ismeretével 
lesz teljes. 1977-ben áthelyez
tek húsz dolgozót, kilépett 80 
és nyugdíjba vonult 41 dolgo
zó. Az idén augusztusig áthe
lyeztek tizenkettőt, kilépett 
64, nyugdíjba vonult 39. Az év 
végéig még huszonhármán 
mennek nyugdíjba. Tavaly 264 
volt a  fluktuáció, ebben az év
ben augusztusig már 209.

A  p é n z  nem  o ld  m eg m indent

forinttal növelte volna a be
ruházás költségét Maradt te
hát a  hagyományos megoldás.

— A sokat emlegetett cső
posta viszont a tervekben is 
szerepelt, mégsem készítették 
el. Miért?

— Nem tudom. A berende
zés felszerelése akkor tízmil
lió forintba került volna, most 
már sokkal többe. Előbb- 
utóbb mégis be kell építeni, 
mert nagyon fontos funkcióba 
van. Azok a  vonatok, amelyé
ket rendezni kell, az úgyneve
zett magasfogadóra érkeznek. 
Ezek adminisztrációs „feldol
gozását”, számadását, fuvarle
veleit, az induló vonatok elő
készítését másfél kilométerrel 
távolabb végzik. Beszélgettem 
egy mérnökkel, ö  magyarázta 
el nekem, hogy a  papírokat a 
csőpostán sűrített levegő jut
tatta volna rendeltetési helyé
re. Ennek hiányában most há
rom kerékpáros küldönc viszi- 
hozza a számadásokat, de a 
csőpostával mégsem vehetik 
fel a versenyt. Ezért fordul 
elő gyakran, hogy a  kocsit 
már régen besorozták, de nem 
léhet indítani a  szerelvényt, 
mert nincs fuvarlevél. Sok a 
számadás-leválasztás, az ok
mányok nélkül futó, vagy 
„kallódó” kocsi.

íme egy tízmillió forintos 
beruházás hiányának a  követ
kezménye. Általában igaz az 
a megállapítás, hogy az elmu
lasztott fejlesztési lehetőség 
egyre inkább veszélyezteti a 
közvetlen holnapot. De Szol
nokon nem ez a legnagyobb 
gond. Hiába korszerűbb a  ren
dező Ferencvárosnál, vagy Rá-

— Szolnoknak nyolcvanhá
romezer lakosa van. Ebben az 
évben egyetlen érettségizett 
fiatal sem jött a vasúthoz! Ez 
komoly figyelmeztetés vala
mennyiünk számára. A létszám 
csökken, a forgalom növek
szik. A számokból arra lehet 
következtetni, hogy néhány év 
múlva nagyobb bajok lesznek 
a vasúton. Ez az ellentmondáís, 
feszültség fokozódik és vala
mikor, valahol „rövidzárlatot” 
okozhat. A rutinos, gyakorlott 
emberek nyugdíjba vonulnak. 
Túlórázni sem lehet a végte
lenségig. A dolgozók fáradtak, 
és rádöbbennek, hogy a pénz 
nem minden! Havi 220 óra 
munkával keresnek hatezer 
forintot. . .

Sajnos a  létszámmal együtt 
nem csökken a  betegek szá
ma. Megszakadt a  vasutas di
nasztiák láncsora is. Már csak 
150 harminc éven aluli dolgo
zik a  személypályaudvaron, és 
a rendezőben. A fiatalok ked
velik a technikát Ezt bizonyít
ja, hogy forgalmi szolgálatte
vő és mozdonyvezető-hiány 
nincs. De van egy másik ano
mália. A vasút csak 18 évet 
betöltött dolgozókat foglalkoz
tathat. Az általános iskola el
végzése után sokan gimná
ziumban és szakmunkásképző 
intézetekben tanulnak tovább. 
Nem marad olyan fiatal, aki a 
vasúthoz kívánkozna. Nincs 
olyan szülő sem aki fiát saru- 
zónak, vagy kocsirendezőnek 
nevelné. Ezért az igazán jól 
dolgozók már kevesen vannak. 
A többség nem tud eleget 
tenni a mai vasút követelmé
nyeinek. Az újfelvételesek 
többsége ősszel jelentkezik. 
Áttelelnek a  vasútnál, aztán 
tavasszal tovább állnak.

Elemezzük még egy kicsit a 
korszerűséget. A pályaudvaron

nincs óvoda-bölcsőde, pedig 44 
gyes-en lévő kismama szíve
sen visszajönne dolgozni, ha 
lenne ilyen szolgáltatás. A szo
ciális létesítmények viszont ki
fogástalanok. A vonatkísérők 
laktanyája például szállodának 
is beillik, csak az a baj, hogy 
nincs kihasználva. Az állo
másfőnök már gondolkozott 
azon, hogy nyáron egy részét 
idegenforgalmi célokra adja 
ki. Legalább lett volna egy 
kis haszna a  drága épületnek. 
Az igazgatóság persze nem en
gedélyezte. A dolgozókkal való 
törődés jele az ötszáz adagos 
üzemi konyha, ebédlő, a  hideg
meleg vizes fürdők, az elektro
mos fűtéssel ellátott sarus me
legedők. Ilyen miliőben anak
ronisztikus már a  hivatkozás a 
saruzók egykori földbe vájt 
kunyhóira, melegedőire, de az 
állomásfőnök még emlékszik 
rájuk. Áz apja szolgálati he
lye- volt. "

A szociális körülmények te
hát az átlagosnál jobbak, de 
néhány munkakörben válto
zatlan a technológia. Nyolc-
kilenc saras „fog” 36 irányvám 
gányt. Emiatt a kocsilkat egy 
„magasságban” saruzzák, a  cél 
előtt valamennyi megáll. Ezért 
a  „fogás” után a gurítói moz
donnyal ismét meg kell tolni 
a  vagonokat. A korszerű elekt- 
ró-pneomatikus vágányfék 
gombnyomásra működik. Ke
zelőjének mégis figyelembe 
kell venni, hogy hány kocsi, 
milyen teherrel gurul, milyen 
a  szélerősség, síkosak-e a  vá
gányok? A fékhatás erősségét 
ugyanis az határozza meg, 
hogy hány másodpercig tartja 
lenyomva a gombot. A saru
zók is élő komputerek. Mielőtt 
leteszik a  sarut, sok külső té
nyező hatását kalkulálják az 
eredménybe.

A g g a sz tó  a  kocsih iany
A rendezőpályaudvar egésze 

mégis sokkal korszerűbb az át
lagnál. De ki gondolná, hogy 
ez sem egyértelműen öröm. 
Miért nem? Mert a MÁV egé
szének alacsonyabb technikai 
színvonala hat rá, fékezi kapa
citásának teljes kihasználását. 
Hiába korszerű egy pályaud
var, ha a környező állomások 
és vonalak átbocsátó képessége 
kicsi. Ha egy autó karosszériá
ja új, de a  motorja régi, ko
pott — nem megy gyorsabban. 
Kevés a kocsi is — az őszi for
galomban sem lesz több —, 
mégis egyre több áru elszál
lítását várják változatlan (ter
melési) körülmények — mun
kaerő, munkaeszköz stb. — 
mellett. Szolnokon is aggasztó 
a kocsihiány. Miatta eddig 
húszezer tonna műtrágyával 
szállítottak kevesebbet. Na

ponta 1800—2000 tonnát kelle
ne kocsiba rakni, hogy a  le
maradást pótolják.

Egyenetlen a leterhelés is. 
Nappal 1300, éjszaka pedig 
2000 kocsi fut be a  rendezőbe. 
Szerencsére annyi vágány van 
itt, hogy a  torlódást nem lehet 
észrevenni. Egyszerre húsz vo
nat is várhat gépre, nem za
varja a rendezést A vágány
zárakkal zsúfolt pályákon 
azonban továbbra is lassan 
„csordogálnak” a  menetrend- 
szerűséget megcsúfoló személy- 
és tehervonatok.

A kör ezzel bezárult Ezek 
után ki-ki eldöntheti, hogy a 
munkaerőhiány valóban ha
sonlatos-e a hámozott luftbal
lonhoz? Érdemes ezt tovább
gondolni, hogy egykor ne kell
jen a  vasút sorsáért aggódni!

Kaszala Sándor

Riportsorozatunk — amely néhány nagy pályaudvar mun
kaerőhiány okozta gondjait, okait, összefüggéseit villantotta 
fel — befejeződött Nem törekedtünk a teljességre, és biztos 
receptet sem tudtunk adni a megoldáshoz, de ez nem is az 
újságíró feladata. Csupán — a tünetek alapján — próbáltuk 
a diagnózist megállapítani, rögzíteni. Sorozatunknak bizonyá
ra vannak vitára okot adó megállapításai, amihez érdemes 
hozzászólni. Szeretnénk, ha minél többen gondolnák tovább 
és írnák meg a szolgálati helyeken tapasztalt munkaerőhiány 
következményeit, megszüntetésének lehetséges módjait. Az 
őszinte eszmecsere sohasem haszontalan. VáFjuk leveleiket, 
amelyek tartalmát lapunk hasábjain folyamatosan közöljük.

- r  A szerk. —;

Megkezdődött a répakampány

Vagonszámra érkezik az ára 
â hatvani konzerv-  és cukorgyárba
Egy kerítésen belül két gyár 

üzemel Hatvanban, a vasútál
lomás szomszédságában. A kon
zervgyárnak rendszeresen va
gontételekben érkezik az üveg, 
a dobozgyártáshoz szükséges 
lemez, a  különféle segédanya
gok, s nagy mennyiségű kész
árut indítanak útnak a  hazai 
és a külföldi megrendelőknek. 
A Mátravidéki Cukorgyár hat
vani és a selypi gyáregysége is 
fogadja már a cukorrépát. 
Selypen szeptember 4-én vet
ték át az első szállítmányt, 
Hatvanban pedig 11-én kezd
ték a termelést. Még a répa
szezon előtt sok ezer vagon 
mészkövet hoztak a  szerelvé
nyek, ami ugyanis a  cukor- 
gyártás fontos anyaga.

— A szerződéses alapon ter
melt nyersanyag nagy része, 
450 ezer tonna cukorrépa vas
úti kocsikban érkezik a gyár
ba — tájékoztat Nérey Ernő, 
a répaosztály vezetője. — A 
gazdaságok a feldolgozás üte
mének megfelelően, előre meg
határozott időben és mennyi
ségben küldik a répát. A gyár
ban pedig vízágyúval ürítik ki 
a vagonokat. A melléktermé
ket, a répaszeletet, hatvan ki
lométernél' nagyobb távolságra 
szintén a  MÁV juttatja el a 
termelőszövetkezeteknek.

A cukorrépakampányt min
den évben értekezlet előzi 
meg. Ezen a vállalat vezetői 
ismertetik a nagy répatermő
helyeket, s azt is megmondják, 
hogy hol, mikor rakodnak, s 
melyik gyáregység fogadja az

egyes küldeményeket. Ennek 
megfelelően készül el a vonat
forgalmi terv, a budapesti, a 
miskolci és a debreceni igazga
tóság együttes munkája alap
ján.

— Állomásunk a gyárak igé
nyeit, kívánságát tiszteletben 
tartja — hangsúlyozza Körösi 
Gyula államásfőnök-helyettes. 
— Az őszi időszakban három 
vágányt biztosítunk a két gyár 
forgalmának lebonyolítására. 
Naponta körülbelül négyszáz- 
ötyén vagon érkezik, illetve 
hagyja el a gyárudvart. A ré
paszállítás minden évben ala
posan megnöveli az állomás 
forgalmát.

A két gyár és a vasút kap
csolata jó. A konzervesek be
vezették a vasárnapi rakodást, 
a cukorgyáriak pedig szünet 
nélkül fogadják a répát a  kam
pány idején. S bár az állomás 
létszámgondokkal küzd, egy 
tolatásvezető és egy kocsiren
dező a gyár területén végzi 
munkáját. Régi, kipróbált em
berekre bíztak ezt a feladatot, 
olyanokra, akik több éves ta
pasztalataik alapján alapos he
lyi ismeretekkel rendelkeznek, 
s jó munkakapcsolatot építet
tek ki a cukorgyár dolgozóival.

A hatvani vasutasok jól tud
ják, hogy a  nagy mennyiségű 
répát a  megadott időre kell a 
gyárba juttatni. Ezt megköve
teli a folyamatos termelés, s 
így a nyersanyag se károsodik. 
A hatvani vasutasok fokozott 
erőfeszítésekkel tesznek eleget 
vállalt kötelezettségeiknek.

Purt Gusztáv

SZO CIALISTA BRIGÁDOK  
A SZA KK Ö RÖ K KIÁLLÍTÁSÁN

A  győri Arany János vasutas művelődési házban rende
zett szakkörök kiállítása a napokban bezárta kapuit. Az in
tézményhez tartozó szakkörök tagjainak gyűjtéséből, il
letve munkájából 1200 érmét, 180 képeslapot. 250 idegen és 
régi pénzt, 150 bélyeget, 91 fotót, 38 szőnyeget és makramét, 
valamint több kis szobrot, rézdomborművet és fafaragást lát
hattak egy hónapon keresztül az érdeklődők. Sok szocialista 
brigád kollektiven kereste fel a kultúrház egész nagytermet 
elfoglaló, 550 négyzetméteres alapterületen elhelyezkedő lát
ványos bemutatót.

Korszerűsödő pályák
Hegyeshalom és Rajka állomások között elkészültek az 

új, 75 herces automata térközök és sorompók. A korszerűsí
tett vonalszakasz üzembe helyezése után növekszik a vonal 
átbocsátó képessége és biztonságosabb lesz a közlekedés. A 
pálya csm közlekedésre is alkalmas.

Majos András a fénysorompó berendezéseit ellenőrzi

Brücker Antal és Hegedűs Pál egy transzformátor műszeres 
vizsgálatát végzi

(Tenta György képriportja)
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Gépkocsihiány akadályom  
a tüzelő házhoz szállítását

Budapesten  több m int nyolcszázan v á rn ak  szén re , fá ra

T IS Z T E L E T  A  N YUGDÍJASOKN AK
Miskolc-Tiszai pályaudva

ron a gazdasági és a  mozgal
mi vezetők minden évben ba
ráti találkozót rendeznek a 
nyugdíjba vonultak tiszteleté
re. Az idén erre most. szep
temberben került sor.

szólt, amelyek a  jelenlevők 
megérdemelt pihenésével to
vább súlyosbodtak. Ezek egyi
ke a létszámhiány. Az szb- 
titkár kérte a nyugdíjasokat, 
hogy egészségükhöz, erőnlé
tükhöz mérten vállaljanak

„Az év utolsó negyedében 
is viszonylag sok csapadékra 
lehet számítani. A havazások 
ntwember 20—23 között el
kezdődnek. A hőmérséklet ál
talában a sokévi átlag alatt 
marad” — így szól a nyíregy
házi „időjós” előrejelzése, 
amelyet nemrég az egyik he
tilapnak adott.

Ahhoz azonban még idő
jósnak sem kell lenni, hogy 
valaki észrevegye, csalhatat
lanul itt az ősz, s hamarosan 
talán fűteni is kell. Persze, 
ha van m ivel...

Hol szorít a cipő ?
Az utóbbi hetekben többen 

is panaszolták, hogy nem hoz
zák a  tüzelőt, holott időben 
megrendelték Budapesten a  
tüzelőházjhozszállítási kiren
deltségnél. Nemes Lajos szer
tárfőnök gondterhelten mond
ja:

— Felőrli már az idegein
ket ez a munka. Szebelényi 
Mártonná is ebbe betegedett 
bele, jelenleg is betegállo
mányban van idegkimerült
séggel. Nem is csoda. De jöj
jön velem, és meghallhatja a 
legilletékesebbtől, Lajos bá
csitól, hogy hol szorít á cipő.

A kis irodában fogadja a 
tüzelőt igénylők és a sürgetők 
ostromát Nagy Lajos nyugdí
jas. Májusban kisegítőként 
jött, de most, hogy Szébelé- 
nyiné megbetegedett, kettő
jük helyett egyed ül látja él a 
munkát. Egyre nehezebb a 
helyzete. Az ügyfelek türel
metlenek. Érthető, mindenki 
szeretné időben megkapni a 
tüzelőt. Lajos bácsi joggal ag
gódik, hiszen már most, szep
tember közepén mintegy há
romhónapos határidőt kell 
mondania a szállításra.

Mindketten elmondták, hogy 
ők aligha segíthetnék a gon
dokon. Régóta ismerik a  ne
héz helyzetet a budapesti 
vasútigazgatóság anyaggaz
dálkodási osztályán is, mert 
már június 16-án és július 
19-én írásban jelentették a 
tarthatatlan állapotot. Ebben 
a két levélben szó volt arról 
is, hogy egyre sűrűbben for
dul elő: a három gépkocsiból 
egy-egy nem áll ki. Sajnos ez 
elég gyakori jelenség. Követ
kezménye? Akiket előre kiér
tesítettek, hiába várják tüzelő
jüket. Többen szabadságukat 
vagy napidíjukat kérik szá
mon az irodán, amiért feles
legesen telt el a napjuk. A két 
levélben megírták azt is, hogy 
június 16-án 383 megrendelő
nek 1049 tonna, július 19-én 
pedig 605-nek 1543 tonna ház
tartási szén szállításával kés
nék.

néni, oly nehezen járt, hogy 
megesett a - szívem rajta, ö t 
küldjük el? Pedig, ha ilyen 
marad a  helyzet, a  szén szál
lítása sokat késik.

Sasvári János, a  budapesti 
igazgatóság anyaggazdálkodási 
osztályának vezetője is jól is
meri a gondokat.

— Nézze meg az asztalomon 
ezt a papírt — mutat az író
asztalára —, most is a Volán 
vállalatokat hívom, hogy kap
junk még egy kocsit. Ha ka
punk,, arra ember is kellene. 
A szertár dolgozóinak valóban 
ígértem segítséget, de még 
nem kaptam választ én sem 
az Építési Géptelep igazgató
jától arra a levelemre, amit 
a gépkocsik ügyében írtam.

Amíg nem késő...
Az osztályvezető még augusz

tusban megírta a levelet, ak
kor még nem lett volna késő. 
A Vasúti Főosztály anyaggaz
dálkodási osztálya is jelentést 
kért a tüzelőszállítás helyze
téről. így szólt a levél:

„Tudomásunkra jutott, hogy 
a Keleti szertár XI. szám adó
sága — gépkocsi hiányában — 
több hónapos késéssel szállít
ja . ki a  budapesti igényjogo

sultak által házhozszállítással 
igényelt tüzelőanyagot. Kérem, 
augusztus 20-ig tájékoztatását 
a jelenlegi helyzetről és arról, 
hogy milyen intézkedéseket 
tett a  kiszállítási hátralék fel
számolására.”

A válaszban ez állt: „A
jelenlegi tényadatok alapján, 
az eddigi teljesítményt véve 
alapút kb. 3 hónap alatt tud
juk kiszállítani a tüzelőt a 
már leadott tüzelőutalványok
ra. Ezért ügy intézkedtünk, 
hogy az iroda közölje és íras
sa alá az igénylőkkel, hogy a 
szállítást garantálni nem tud
juk . . .”

Balassa István, a  budapesti 
igazgatóság helyettes vezető
je úgy vélekedett: a TÜZÉP-et 
is meg kell keresni, hogy aki
nek sürgős, az ott válthassa 
be tüzelőutalványát. Gépko
csiügyben pedig ismét beszél
nek az Építési Gépteleppel és 
a  Volánnal. Ha sikerül teher
gépkocsit biztosítani, meg
gyorsul a  tüzelő házhoz szál
lítása. Ellenkező esetben a hi
deg idő beálltakor sokan fa- 
gyoskodhatnak lakásukban. 
Még azok is, akik a házhoz 
szállítást már a nyári hóna
pokban igényelték.

Szálai

' A találkozót Bodolai Ist
ván párttitkár nyitotta meg, 
majd Kovács' István szb-tit- 
kár köszöntötte a megjelent 86 
nyugdíjast, kérve őket, hogy 
tolmácsolják jókívánságaikat 
azoknak is, akik betegségük 
miatt nem vehettek részt a 
találkozón. Beszédében nem
csak a  volt dolgozók munká
ját és az állomási kollektíva 
idei eredményeit méltatta, ha
nem azokról a  gondokról is

részt az őszi forgalom sikeres 
lebonyolításából.

A hagyományos ünnepi mű
sorban felléptek a miskolci 
Nemzeti Színház művészei, 
majd a szakszervezeti bi
zottság vendégül látta és 
megajándékozta az idős vas
utasokat. A találkozó baráti 
beszélgetéssel, az egykori em
lékek felelevenítésével ért
véget.

Kisvárdai János

Ki minek mestere?
A budapesti vasűtigazgató- 

ság tíz vontatási főnökségén 
sikeresen befejeződtek a „Ki 
minek a mestere” vetélkedő 
selejtezői. A villamos, illetve a 
dízel kategóriában harmincegy 
fiatal mozdonyvezető jutott 
az igázgatósági középdöntőbe, 
amelyet szeptember 6-án tar
tottak meg a Keleti pályaud
var ifjúsági klubjában.

Az elméleti és gyakorlati 
feladatok megoldásából álló 
versenyen Rékasi István vas- 
útigazgatóság-helyettes el
nökölt, a  játékvezetői teendő
ket pedig Halmágyi Gyula 
ifjúsági felelős látta el. A 
vetélkedő egyetlen perce sem 
nélkülözte az izgalmat. Ben- 
csik Lászlónak, a budapesti 
igazgatóság villamosmozdony 
csoportvezetőjének irányításá
val olyan gyakorlati „hibá
kat” - készítettek elő az „A” 
vágányon erre a célra odaál
lított V—43-as és M—62-es 
mozdonyokon hogy a ver
senyzőknek minden tudásukat

össze kellett szedniök ah
hoz, hogy a hibákat elhárít
sák és a  gépeket a meghatáro
zott időn belül üzembe he
lyezzék.

A villamos kategóriában a 
Keleti vontatási fÖrökségről 
került ki a vetélkedő első két 
helyezettje: Halasi István és 
Fekete Gyula személyében, 
harmadik helyen a szolno
ki Markovics András vég
zett. A dizeles csoportból Ma- 
lich András komáromi fia
tal mozdonyvezető ért el több 
pontot, a második és harmadik 
díjat Toldi László, illetve Ma
darász Gábor, mindketten a 
ferencvárosi vontatási főnök
ség dolgozói nyerték.

Az igazgatósági döntő 
győzteséi és helyezettjei 2000, 
1500. illetve 1000 forint pénz
jutalomban részesültek. A ne
gyedik, ötödik és a hatodik 
helyezettek pedig különböző 
értékű vásárlási utalványt 
nyertek.

Virággal, ajándékkal köszöntik a nyugdíjba vonulókat
(Kozák Péter felvétele)

Húszéves a bodrogolaszi 
MflV-Nevelöotthon

Kiállítás, emléklap, m űsoros e s t  
a jubileum alkalmából

A MÁV bodrogolaszi neve
lőotthona szeptember 15-én 
ünnepelte fennállásának 20. 
évfordulóját. Ebből az alka
lomból az otthon történetét 
bemutató, a nevezetesebb 
eseményeket felelevenítő ki
állítással, valamint önálló fo
tó- és bélyegtárlattal tették 
színesebbé a  jubileumot. Az 
évforduló tiszteletére egyéb
ként az otthon bélyeggyűjtő 
szakköre emléklapot jelente-

Űttörő szerepüket betöltötték

50 éves a szentesi motorgarázs

tett meg, alkalmi bélyegzővel 
ellátva.

A jubileumi ünnepségen dr. 
Pásztor Pál, a miskolci vas- 
útigazgatóság vezetője mon
dott ünnepi beszédet. Az ün
nepségen részt vettek az 
intézmény alapításában köz
reműködő dolgozók is. A mű
soros esten a miskolci vasút
igazgatóság KISZ-fiataljai és 
az otthon növendékei együt
tesen szerepeltek.

Az évforduló rendezvényein 
határozottan kifejezésre ju
tott, hogy a bodrogolaszi neve
lőotthon továbbra is kész 
biztosítani a rábízott vasutas
gyerekek sokoldalú képzését 
és szocialista szellemű nevelé
sét.

Katona Lajos
Egy életen át 

hű volt o vasúthoz

A közelmúltban ment 
nyugdíjba Katona Lajos, ¡íj 
Hajdúszoboszló állomás fő- j 
nöke. Negyvennégy évet és 
kilenc hónapot töltött a 

j vasút szolgálatában. Édes-,. |  
apja és apai nagyapja pá-y 
lyamunkás volt Tizenöt’ . 
éves korában került a  püs- % 
pökladányi MÁV Fatelítő-' ■ 
telepre munkásnak. Három 
év múlva vonatfékezői vizs- ' 
gát tett. Utána — ősztől ta
vaszig — vonatfékezői be- . 
osztásban dolgozott a  püs-  ̂
pökladányi állomáson. Ta- . 
vasszal ismét a  Fatelítő- § 
telepre helyezték. 1936-ban |  
véglegesen az állomás lét- 1 
számába került. A szakvizs- |  
gák megszerzése után a fór- 1 
galmi szolgálat csínját-bín- 
ját Füzesgyarmaton és 
Ohatpusztakócson tanulta, ; 
gyakorolta tovább. 1940-ben 
hívták be katonának. A ; 
szolgálat alól nem kapott' J 
felmentést.

A második világháború 1 
először 16 hónapi frontszol- 1 
gálatot jelentett számára. 1 
Rövid hadifogság után, 1945 |  
márciusában számára is vé- I 
get ért a háború. Munkáját íj 
szülőfalujában, Püspökla- |  
dány állomáson folytatta, 'Á 
ahol 1953-ig rendelkező fór- |  
galmi szolgálattevő beosz- I 
tásban dolgozott. Közben 1 
beiratkozott a  gimnázium- j  
ba és tanult. Dolgozott a 
debreceni igazgatóságon és 
két évig Záhonyban is. j 
1965-ben nevezték ki Haj- |  
dúszoboszló állomás főnö- 1 
kévé. Innen »vonult nyug- |  
díjba. .

Katona Lajos élethiva- I 
! tásnak tekintette a vasutat. I 
Utódját is ennek szellemé- I 

! ben „nevelte”, átadta gaz- I 
dag szakmai és politikai ta- |  

! paszta la tait, a  vezetés ne-; g 
héz és felelősségteljes tu- |  
dományát.

A tiszteletére rendezett; 1 
búcsúesten ott voltak a ré- 8 
gi barátok és munkatársak. 1 
Epizódokat, emlékeket ele- 1 
venítettek fel, a  vasúti J 
munka örömeiről és gond- 1 
jairól beszéltek. Katona La- 
jós egy életen át hű volt a 
vasúthoz. Munkakönyvében |  
egy munkádé neve szere? % 
pel: a Magyar Államvas
utak.

Ugye, egyszerű kis törté
net ez?

Sz. Tóth András

Kevés a remény
Ezekre a levelekre írásbeli 

válasz nem érkezett, de tele
fonon többször beszéltek az 
anyaggazdálkodási osztály- 
lyal. Azt ígérték, hogy talán 
októberben lesz még egy ko
csi és akkor meggyorsul a 
szállítás.

*— Mi türelmesek vagyunk 
— mondja Nemes Lajos szer
tárt önök —, de ha nincs ko
csi, a hátunkon nem tudjuk 
elszállítani a szenet. Az állan
dó kocsihiány miatt tovább 
romlott a helyzet. Szeptember 
8-án 819 vasutas, illetve nyug
díjas 1918 tonna szene várt 
elszállításra.

— Nem hazudtam én soha 
életemben — szólt közbe 
Nagy Lajos —, de nehéz meg
mondanom az igazat. Hogyan 
mondjam meg az idős embe
reknek: ne reméljék, hogy a 
fűtési szezon előtt megkapják 
a szenet. Szörnyű ilyen hely
zetben tehetetlennek lenn i...

— Így igaz — helyeselte a 
szertárfőnök —, hiszen ide 
főként idős korú nyugdíjasok 
járnak, fiatalok ritkábban. 
Valamelyik nap is itt volt egy

Szentesen, az új szociális 
intézményben ünnepelték a 
vontatási főnökség ötvenéves 
fennállását. Az idő elhalvá
nyítja az egykori eseménye
ket. Ma már kevesen jegyzik, 
hogy a  magyar vasút történe
tében a  szentesiek ötven év
vel ezelőtt milyen fontos sze
repet töltöttek be. így csak 
a szegedi igazgatóság házi
ünnepsége volt ez a jubileum.

Az ünnepi megemlékezésen 
jelen voltak: Labádi Sándor, 
a városi pártbizottság első 
titkára, Lovász Lázár, a  sze
gedi igazgatóság vezetője, Fe- 
leky Pál, a Vasutasok Szak
szervezetének alelnöke, Csor
ba György, a városi tanács 
elnöke, Otrok László és Kli- 
vényi József, a főnökség ko
rábbi vezetői.

Az üzem történetét és a fej
lődés nevezetes állomásait 
Lovász Lázár vasűtigazgató 
ismertette. Tisztelettel emlé
kezett az elődökre, az alapí
tókra, akik 1928-ban nehéz 
körülmények között kezdték 
meg a munkát. S azokra is, 
akik a  felszabadulás után a 

í  jobb jövő reményében fogtak 
hozzá az újjáépítéshez, köz
tük a nyugdíjasokra, akik élő 
tanúi az üzem történetének.

Üdvözölte napjaink aktív dol
gozóit, akik apáik munkássá
gából merítettek erőt.

A motorszín 1928-ban ké
szült el és akkor Szentesre 
telepítettek öt motorkocsit, 
így vált Szentes a  Magyar 
Államvasutak történetében — 
ma már kissé feledésbe me
rült — jelentős állomássá.

A motorszín épülete ötven 
év alatt alig változott. Jó fel
szereltségével azonban a  dízel 
motorkocsik több nemzedéké
nek ad otthont. Mellette már 
ott magasodik az új szociális 
épület, jelezve a fejlődést és 
a  dolgozókról való fokozot
tabb gondoskodást.

A korszerű dízelvontatás a 
népgazdaság nagy érdekeit 
képviseli Szentesen, amelynek 
legfőbb őrei a 13 szocialista 
brigádba tömörült dolgozók. 
A vontatási dolgozók példa
mutatóan végzik munkájukat. 
A szegedi igazgatóság terüle
tén a személyvonatok közel 
50 százalékát továbbítják. Ma
kóról Budapestre és Szegedről 
Pécsre ők vezetik a gyorsvo
natokat

Lóki Béla, aki a 12-ik veze
tője a  főnökségnek, meleg sza
vakkal emlékezett az első fő
nökre, Kiss Györgyre, az első 
motorvonatokat vezető Jenei

Józsefre, Wildermann Károly
ra, Somlai Árpádra, Szerencsi 
Józsefre és *Kiinga Károlyra.

Az ünneplők soraiban volt 
a munkaverseny hőskorában 
élenjáró Pető Sándor, a mun
kahely első motorszerelője, 
Csonka János, Dobó József 
nyugdíjas mozdonyfelvigyázó, 
Finta József, a  főnökség volt 
vezető beosztású dolgozója, 
Valkai István munkásmozgal
mi veterán.

Az ünnepség keretében ad
ták át a hosszú vasúti szolgá
latért és példamutató mun
káért járó elismeréseket

Azután Labádi Sándor, a 
főnökség egykori lakatos 
munkása, a  városi pártbi
zottság első titkára köszön
tötte az ünneplőket

A szentesi vontatási dolgo
zók munkahelyeik kinőtt ru
hájában látják el a korszerű
södő magyar vasút rájuk há
ruló feladatait Úttörő* szere
püket betöltötték. A régi 
munkasikerek ösztönzést ad
nak a mai dolgozóknak. A fia
talok büszkén nézhetnek fel 
elődeikre. A vasút fejlődése 
ugyanis további távlatokat 
nyit a szentesi vontatási fő
nökség dolgozói számára is.

Fogas

Korabeli hirdetmény szerint:

125 éve adták át a közforgalomnak 

a Cegléd—Félegyháza közötti vonalat

Érdekes levelet küldött szerkesztőségünknek a napokban 
Miklós László nyugdíjas főtanácsos Kiskunfélegyházáról^ 
Iratai között megtalálta annak az 1853-ban íródott Hirdet- 
jnénynek a másolatát, amely a Cegléd—Félegyháza közötti 
vonal üzembe helyezését adta hírül. (Az eredeti szöveget a 
nagykőrösi levéltár őrzi.) A vonal átadásának 125. évfordu
lójára emlékezve közöljük a  Hirdetmény szövegét:

„Az alulírott Cs. Királyi Üzletigazgatóság ezennel köz
tudomássá teszi, miszerint Fenséges Császári Főherceg Alb
recht, Magyarország katonai és polgári kormányzójának lég? 
magasabb rendelete folytán, a »Délkeleti Alladalmi Vaspálya« 
vonal. Ceglédtől—Félegyházáig folyó év (1853) szeptember 
3-án fog közforgalomra megnyittatni.

E naptól kezdve tehát az említett vonalon az utazóknak» 
útipoggyászoknak, sürgős javaknak és rakterheknek a nagy
kőrösi, kecskeméti és félegyházi állomásokra és viszont le
endő rendes szállítása — a délkeleti álladalmi vaspályára 
nézve a  személy- és tárgyforgalmat, s  az ehhez tartozó ár-, 
szabályzatot, illetőleg közzétett határozatok, valamint az egy
idejűleg kihirdetett menetrend, mérföldmutató és díjszabás 
kiegészítése szerint életbe fog. lépni.
Kelt Pesten, augusztus 25-én, 1853.

Délkeleti Alladalmi Vaspálya 
Igazgatósága”

A 125 éves vaspályára ma már Albrecht főherceg nem 
ismerne rá. A Cegléd—Kiskunfélegyházi vonalat a közéig 
múltban korszerűsítették. A pályán többek között integra- 
dominó- és vonatbefolyásoló berendezéseket szereltek fel, és 
csm. közlekedésre is alkalmas.

t i
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NEMZETKÖZI  K A P C S O L A T A I N K

Nyugatnémet ifjúsági delegáció 
kilencnapos tapasztalatcseréje

\  vas utas-szakszervezet székhazában köszönti a nyugatnémet
főtitkár

pDaifeszervezetünk vendége- 
ént tizenegy tagú nyugatné- 
tet ifjúsági delegáció tartóz- 
jdott hazánkban szeptember 
P  9-ig. A delegációt Hans 
¿tér, a nyugatnémet vasutas 
akszervezet ifjúsági bízott- 
igának titkára vezette. A 
Edöttség tagjai a  szövetségi 
asút alkalmazottai voltak, 
ilamennyien szakszervezeti 
sziségviselők.
látogatásuk célja a magyar 
isúti szakképzés rendszeré- 
sk tanulmányozása és a szak- 
•,érvezet ifjúsági munkájának 
megismerése volt. Ellátogat- 
ik többek között az Északi 
irműjavítóba, ahol megtekin- 
rtték az ipari tanulók gya- 
orlati oktatását szolgáló mű- 
elyeket és tantermeket. Meg- 
ajaerkedtek a vasúti szak- 
knkásképzés rendszerével.

ezen belül a  járműjavító szak- 
szolgálat dolgozóinak alap- és 
továbbképzési formáival. Győr
ben a  Közlekedési és Távköz
lési Műszaki Főiskolán a vas
úti szakoktatást és távközlés- 
technikai laboratóriumot ta
nulmányozták. Debrecenben 
megtekintették a  Nyíregyháza 
—Szerencs közötti vasútvonal 
forgalomirányítását, majd el
látogattak a  szolnoki csomó
pontra is.

Jártak ezenkívül a  buda
pesti Üttörővasúton, és meg
ismerkedtek Budapest, Deb
recen, Sopron nevezetességei
vel. Szeptember 4-én a deb
receni járműjavító üzem ifjú
sági klubjában találkoztak a 
terület fiatal szakszervezeti és 
KISZ-aktivistáival és baráti 
eszmecsrét folytappfe ̂ velüjc^A 
vendégek többek között tájé-

\z NDK-ban vendégszerepeit 
a dunakeszi férfikórus

Az idén ¡két külföldi együt- 
&t fogadott a  Dunakeszi Jó
séi Attila Művelődési Köz
önt Az NDK Bautzen váró
iból negyven tagú vegyeskó- 
js, az ausztriai Liezenből pe- 
ig 48 tagú fúvószenekar ér- 
feett ötnapos magyarországi 
ftodégszereplésre a  közel- 
lúllbae. Felléptek több vasúm 
1 üzemben és szolgálati be
men is.
A sikere» vendégszereplés 
tán mindkét külföldi együt- 
i3 meghívta a művelődési 
üzpont két — ötven éve ala- 
alt — művészeti csoportját 

fúvószenekar jövőre) tesz 
eget az ausztriai meghívás>- 
ik, a férfikar pedig augusz- 
ls 22-e és 28. között vett részt 
bautzeni vendégszereplésen.
A negyven tagú együttest 
rezdában fogadta Siegfried 
5sen, a Pedagógus Szalkszer- 
tzet megyei felügyelőségének 
ípviselője és Reiner Sibert 
imagy, majd Bautzenbe kí- 
rték a csoportot. A vendég- 
lók gazdag programot készí- 
ttek. Bemutatták többek kö
lti az ezeréves kisvárost, 
nely híven őrzi a  sorb nem

delegációt Koszorús Ferenc 
(Laczkó Ildikó felvétele)

koztatták a magyar fiatalokat 
szakszervezetük erőfeszítései
ről, amelynek egyik célja a 
munkanélküliség csökkentése.

A  delegációt fogadta Koszo
rús Ferenc főtitkár is, majd 
elutazásuk előtt a balatonke
nesei gyermeküdülőben tar
tott részükre tájékoztatást 
szakszervezetünk 'feladatairól, 
a szakszervezeti tisztségvise
lők képzéséről és a dolgozók
kal való törődés, köztük az 
üdültetés tényeirpl.

Hans Peter, a delegáció ve
zetője elmondottá, hogy láto
gatásuk eredményes volt, to
vább erősödött a  két szak- 
szervezet kapcsolata, valamint 
a magyar és a nyugatnémet 
fiatalok barátsága.

Tolnai nalkó

Küzdő korunknak  
új nem zedéke...

Július utolsó hetében Ha
vannában találkozott a  világ 
öt kontinensének haladó ifjú
sága, hogy együtt ünnepeljék 
a  XI. Világifjúsági- és Diák
találkozói Az amerikai föld
rész első szocialista országá
ban, Kubában jöttek össze a 
szocialista, a kapitalista, és a 
fejlődés útját járó országok 
fiataljai. Azok, akiknek min
den okuk megvan arra, hogy 
bizalommal tekintsenek a  jö
vőbe és azok is, akiknek a 
holnapjuk bizonytalan, s min
den nap keményen meg kell 
küzdeni létükért.

A XI. Világifjúsági- és Diák- 
találkozó alkalmat adott arra, 
hogy a részvevő fiatalok köl
csönösen erősítsék kapcsola
taikat és elősegítsék a meg
értést azon szervezetek között, 
amelyek képviseletében Ku
bába mentek.

Szomorú valóság
Napjainkban földünk lakos

ságának közel a  fele a fiata
lok korosztályába tartozik. A 
kapitalizmus általános vál
ságának és az imperializmus 
politikájának hatása a mun
kanélküliségben az infláció
ban, az éhínségben, az írástu 
datlanságban ölt formát és 
elsősorban a  fiatalok generá
ciójára hátrányos.

Mindez szomorú valóság 
millió és millió fiatal számá
ra. Ez az oka annak, hogy az 
ifjúság problémája, a társada
lomban, elfoglalt helye, fon
tos szerepet játszik a népek
nek egy jobb jövőért folytatott 
harcában.

Az elmúlt években a kapita
lista országokban éíő fiatalok 
egyre növekvő arányú munka- 

nélkülisége tartós jelenséggé 
vált, Észak-Amerikában éppen 
úgy, mint Európában, Japán
ban és Ausztráliában. A mun
kanélküli fiatalok száma két
szer gyorsabban,. . .növekedett,. 
jniAt-.w fiateí. korában.
Ugyanakkor semmi jel sem

zetiségi hagyományokat. Az 
érdekességek között szerepelt 
annak az óriási mesterséges 
tónak a megtekintése is, ame
lyet egy nagy völgyben, hét 
kiürített falu elárasztásával 
hoztak létre. A tó a város za
vartalan vízellátását biztosít
ja. Felejthetetlen élmény volt 
a drezdai Képtár megtekinté
se is.

A dunakesziek többszöi* ta
lálkoztak a  német vegyeskó
rus tagjaival. Kicserélték ta
pasztalataikat, elmélyítették a 
baráti kapcsolatot,A legemlé
kezetesebb esemény azonban 
kétségtelenül a szakmai prog
ramokon való részvétel volt 
Az első hangversenyre Schir- 
giswaldéban került sor. A  ma
gyar kórus nagy közönségsi
kert aratott. Wilthen üdülő
központban. is felléptek. Re
pertoárjukban Bartók, Kodály, 
Wagner, Erkel és Beethoven 
művek szerepeltek. A legna
gyobb tetszést a  vendéglátók 
nyelvén előadott népdalok és 
a német kórussal való együtt- 
éneklés aratta.

Szőnyi Lajos

É J J E L I Ő R Ö K
Tasakos szemekkel virrasztva, 
fehérre hántolt botunkkal 
vigyázzuk a réndet 
a városok falvak zeg-zugaiban. 
Hajnalig bóklászunk 
a verébcsipogástól elhalkult 
magtárak körül, az érlelődő, 
keményhúsú gyümölcsök 
alatt botladozva.
Tisztességünkre bízták; 
a zsákokban szuszogó életet, 
holdmeszelte fákat, 
kitakaródzott földeket.
Étkünk papírban:
uborka, kenyér, filléres felvágott.
Reggel majd 
visszaszolgáltatjuk 
Magyarország éléskamráit.

Bodnár István

mutat arra, hogy ez a tenden
cia a  közeli jövőben változ
na. Sőt, amíg 1974-ben a 
munkanélküliség átlagos idő
tartama három hónap volt, 
addig napjainkban jelentősen 
meghosszabbodott. Ezeket a 
hosszú munkanélküli periódu
sokat az esetek többségében 
csak rövid ideig tartó munka- 
vállalási lehetőség követi. .Nap
jainkban tehát a krónikus bi
zonytalanág jellemzi a fiata
lok foglalkoztatását.

Ez a helyzet a szakszerveze
teket is erősen foglalkoztatja. 
Főleg Európában, ahol az 
utóbbi időben egyre gyakrab
ban követelik a kormányoktól 
és a munkaadóktól, hogy hoz
zanak hatékony intézkedése
ket a fiatalok foglalkoztatása 
érdekében. Valójában az erő
feszítések csak annyit ered
ményeznek, hogy a munkanél
küli fiatalokat hat hónapig, 
jobbik esetben egy vagy két 
évig „pihentetik”. Azután, ami
kor a munkaerő-piacra megér
kezik a munkát keresők újabb 
hulláma, ' minden kezdődik 
élőiről.

Diplomás utcaseprők
Érdekességként kell megje

gyezni, hogy a munkanélküli
ség egyformán érinti mind a 
szakmunkás, mind pedig a 
technikus és egyetemi végzett
ségű fiatalokat. így például 
olyan országokban, mint 
Olaszország, a fiatal diplomá. 
sok és főiskolások utcaseprő, 
segédmunkás és kórházi se
gédápolói munkáért versenyez, 
nek.

A legfrissebb statisztikai 
adatok szerint az Együttműkö
dési és Gazdasági Fejlesztési 
Szervezet (OCDE) 23 iparilag 
fejlett nyugati tagországában 
élő fiatalok közül a munkanél
küliek száma 7 millió. Ez a 
szám a 25 évnél fiatalabbakat 
Is magában foglalja, és az 

.^OCDE tagországok munkanél
küli tömegének körülbelül a 
40 százalékát teszi ki. Ugyan
akkor* számarányuk az összné- 
pességen belül csak 22 szá
zalék. Valószínű, hogy még 
ez a szám sema valóságot tük
rözi, mert a  fiataloknak azt 
a részét, akik első munkahe
lyüket keresik, nem munkanél
küliként tartják nyilván.

Az európai tőkés országok
ban jelenleg közel három mil
lió 25 évnél fiatalabb munka- 
nélküli van. Franciaországban 
a Munkaügyi Minisztérium 
adatai szerint több mint 
500 000 huszonöt éven aluli 
munkát keresőt tartanák nyil
ván.

Nehéz a helyzete 
a vendégmunkás fiának

Nagy-Britanniában 1968-ban 
28 000 húsz éven aluli munka
kereső volt. 1971-ben 58 000, 
1975-ben 175 000 és 1976-ban 
több mint 200 000 volt az em-

lített korosztályból a  munkát 
keresők száma.

Kanada, Franciaország,
Olaszország és az Egyesült Ál
lamok hasonló helyzetben van. 
Még azokban az országokban 
is, mint például Svédország
ban és Nörvégiában, ahol a 
munkanélküliség arányia vi
szonylag jelentéktelen, a fia
tal korosztályba tartozó mun
kanélküliek száma két-há- 
romszorosa a többi kategóriá
hoz viszonyítva. , Különösen 
tragikus a  helyzete a vendég
munkások gyermekeinek, fő
leg az NSZK-bam, Svájcban 
és Belgiumban.

A második generáció az el
helyezkedési lehetőségek kere
sése közben napról napra na
gyobb akadályokkal találja 
magát szembe. Ezek a fiatalok 
a társadalom kivetettjeinek 
érzik magukat és nem egy 
esetben a bűnözés útjára lép
nek, vagy a kábítószerben ke
resik a „megoldást”.

Tömeges kivándorlás
— Nagyon nehéz megáWapf- 

tan-i a fejlődő országokban élő 
munkanélküli fiatalok arányát. 
Az biztos, hogy számuk mil
liókban mérhető. A kolonializ- 
mus és a neo-kolonia!izmus 
egész népeket döntött nyomor
ba és melegágya volt a töme
ges munkanélküliségnek. A' 
fiatalok nagy része hazájuk el
hagyására kényszerült, a „fo
gadó” tőkés országok pedig a 
végtelenségig kizsákmányolták 
őket Nem feledkezhetünk meg 
az „agyrablás”-rŐl sem. A  fia
tal értelmiségieknek a  fejlett 
kapitalista országokba történő 
tömeges kivándorlásának oka 
nem csupán a végzettségüknek 
megfelelő munkahelyek hiá
nyéban keresendő. Elsősorban 
a tőkés monopóliumoktól való 
gazdasági és politikai függőség 
teremt olyan helyzetet, hogy a 
fiatal diplomások ritkán kap
nak vezető beosztást saját ha
zájukban.

A társadalmi-gazdasági fej
lődés nem kapitalista vagy 
szocialista útját választó fej
lődő országoknál más a  hely
zet. A gazdasági és társadalmi 
eredmények mellett különösen 
figyelemre méltó sikereket ér
tek el a közoktatás és az írás- 
tudatlanság felszámolásában, 
a munkanélküliség megszünte
tésében. Ezekben az országok
ban a fiatalok mély meggyő
ződéssel vesznek részt hazá
juk társadalmi és gazdasági át
alakításában, egy új társadal
mi rend felépítésében.

Baranyai Zoltán

kórus tagok és vendéglátók egy csoportja Schirgiswaldéban

Egy fiatal orvos vallomása
A budapesti MÁV Kórház 

gyermek belgyógyászati osztá
lya mindössze 60 személyes. A 
tapasztalat szerint nyáron ez a 
szám még egy kicsit soknak is 
bizonyult.

— Ilyenkor, ha időnk engedi, 
szanatóriumi munkákat is el- 
végzünk. Elsősorban azokra a 
gyerekekre gondolok, akiket 
fogyókúrázni tartunk bent — 
mondja dr. Hegedűs Ferenc, az 
osztály egyik legfiatalabb or
vosa.

Amikor látom, hogy milyen 
határtalan türelemmel foglal
kozik egy-egy kis betegével, 
önkéntelenül is neki szögezem 
a kérdést:

— Orvosnak készült?
—  Csak a gimnáziumban ha

tároztam el, hogy ezt a pályát 
választom. Érettségi után elő
ször az Egészségügyi Szakisko
lát végeztem el és csak utána 
jelentkeztem az orvosi egye
temre. Felvételim igaz, hogy 
csak második alkalommal sike
rült, de az első év kivételével

kitűnően végeztem tanulmá
nyaimat. Ötödik éves medikus 
voltam, amikor rendszeresen 
kezdtem bejárni ide az osztály
ra. Egyrészt azért választottam 
ezt a kórházat, mert lakóhe
lyemhez a legközelebb esett, 
másrészt, mert a MÁV egész
ségügyi intézményeinek jó hí
re van. Az sem volt mellékes 
körülmény, hogy édesapám és 
nagyapám révén vasutascsa
ládból származom. Ezt a sok 
évtizedes kapcsolatot a MÁV- 
val én sem akartam megszakí
tani.

— Most, három év távlatából 
nézve, úgy érzem, megtaláltam 
a számításaimat — folytatta 
kissé tűnődve. — Jó a kollégák 
közötti kapcsolat, nincs irigy
kedés, féltékenykedés, mint 
mondjuk egy klinikán. Anya
gilag is jobb itt, mert más kór
házakkal ellentétben, vannak 
bizonyos plusz juttatások. Na
gyon szeretem a gyerekeket. 
Már az első napokban megta
láltam velük a megfelelő han
got

— Kezdettől fogva belgyó
gyásznak készült?

— Nem. Először sebész akar
tam lenni. Az egyetemen az
után döntöttem. Igaz, csak az 
5. évben, ekkor kezdtünk 
ugyanis belgyógyászatot tanul
ni. Ma is úgy érzem, hogy ezt 
az elhatározásomat sohasem 
fogom megbánni, mert mint 
ahogy egyik professzorom 
mondta még medikus korom
ban: „a medicina alapja a bel
gyógyászat”. Itt a gégészettől 
kezdve az orthopédiáig min
denhez kell egy kicsit érteni. 
Ennek a szakmának jövője 
van, még ha az eredményeink 
nem is olyan látványosak mint 
egy sebészi beavatkozás.

— Mit csinál szabad idejé
ben?

— Szabadidőm? Az bizony 
nagyon kevés van. Ha tehetem 
nyelveket tanulok. Azt tervez
tem, hogy most ősszel a szak
vizsgámmal együtt az állam
vizsgát is leteszem németből, 
tavasszal pedig angolból. Erre 
azért is szükségem van, mert

mostanában nélkülözhetetlen 
szakkönyvek jelennek meg 
ezeken a nyelveken. Télen pe
dig, ha van egy kis időm, fo
gom a korcsolyámat és kime
gyek a Műjégpályára. Régeb
ben jégkorongoztam és még 
most is nagyon szeretem ezt a 
sportqt.

Időközben tizenegy óra lett. 
Közeleg a nagyvizit ideje. He
gedűs dr. mégegyszer végigsé
tál a hosszú folyosón. Bárme
lyik kórterembe lép be, a gye
rekek mindenütt bizalommal 
csoportosulnak köré.

P. M.
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HÁROM SPORTÁGBAN

Balatonkenesén rendelték meg 
a vasutas üzemi bajn döntőjét

A szegedi területi bizottság sportolói nyerték a Borostyán Kupát
Szeptember 1—5. között, az vétlenül végeztek az első he- csályi István, Debrecen; 2. 

újjáépített balatonkenesei vas- lyen, míg a budapesti te- Szabó Gábor, Debrecen; 3. 
utas gyermeküdülő adott ott- rületi bizottság csapata a Hazdik József, Miskolc; Újházi 
hont három sportág — kispá- bajnoktól elszenvedett egyet- István, Budapest. 
lyás labdarúgás, asztalitenisz len vereséggel került a  máso- A sakkozás legjobbjai elő- 
és sakk — országos döntőinek dik helyre. y  szőr találkoztak Balatonkene-
lebonyolítására. A c« Datbaim>ksá*r befelezé- sén< A kellem€S 68 nyugodt

A területi bizottságok és *u t £ ? E e ^  s o ^ l á w l iv o s  környezet jó hatással volt a 
szakszervezeti tanácsok képvi- ő ritmusú —sros és ecvéni versenyz6kre> am it mi sem 
sóletében nyolc labdarúgó és Serfenvek lebonyolítására^ A êllemez 3°bban> mint *** h°Sy 
sakkcsapat, valamint hét asz- m i n d S s^e rő v isz^  ** utolsó fordu10 előtt öt
talitenisz csapat mérte össze nvoknak megfelelően alakult csapat közül bá^m€lyik szá" tudását ‘JK S Iw K ö eioen alak-ült míthatott az első helyre. Az

Kispályás labdarúgásban az S 1S ^ [ bS L |f d^ lyesek gyo“ utolsó fordulóra nagy izgalmak 
év elején kezdődött üzemi baj- 02 között került sor, s végül a
nokságok keretében közel EREDMÉNYEK. Női csa- Szeged területi bizottság csa- 
nyolcszáz csapat vett részt a pót: 1. Hivatalok és Intézmé- pata került ki győztesen. A 2 
küzdelemben. A csomóponti és nyék, 2. Budapest, 3. Szeged, 4. —5. hely sorsát azonban sem- 
területi döntők után a legjob- Pécs, 5. Debrecen, 6. Szombat- milyen számítási rendszerrel 
bak bajnokokhoz méltóan, fór- hely, 7. Miskolc. Férfi csapat: sem lehetett eldönteni, ezért 
dulóról fordulóra, igazi sport- 1. Debrecen, 2. Szeged, 3. Hi- az érdekelt csapatok úgyneve- 
csemegét szolgáltatva küzdőt- vatalok és Intézmények, 4. Bu- zett SCHNELL-rendszerű vil- 
tek Kenésén. A közel egyforma dapest, 5. Miskolc, 6. Pécs, lámmérkőzéseket vívtak egy- 
erőket felvonultató csapatok 7. Szombathely. Női páros: 1. mással a  helyezések eldöntésé- 
küzdelmét az jellemezte, hogy Hivatalok és Intézmények, 2. re. Végeredményben a Hivata- 
minden gólnak és pontnak Budapest, 3. Pécs, 4. Szeged, 5. lók és Intézmények csapata 
óriási jelentősége volt a  végső Debrecen, 6. Szombathely, 7. végzett a második helyen, míg 
sorrend eldöntésében. Az első Miskolc. Férfi páros: 1. Sze- harmadik Budapest, negyedik 
helyre végül is a szegedi terű- ged, 2. Debrecen, 3. Hivatalok Miskolc, ötödik Szombathely, 
léti bizottság csapata került és Intézmények, 4. Budapest, hatodik az Utasellátó Vállalat, 
veretlenül, de csak jobb gól- 5. Szombathely, 6. Miskolc, 7. hetedik Pécs, nyolcadik Deb
különbségével előzte meg az Pécs. Női egyéni: 1. Czolk Fe- récén csapata lett. 
ugyancsak veretlenül végző, rencné, Hivatalok és Intézmé- A három sportágban elért 
GYSEV csapatát. A harmadik nyék; 2. Fogarasi Hona, Hiva- csapateredmények összesítése 
helyen a debreceni területi bi- talok és Intézmények; 3. Hor- alapján a legjobbnak járó Bo- 
zottság csapata végzett. To- váth Elemérné, Budapest; Pidl rostyán Kupát a  szegedi terü- 
vábbi sorrend: negyedik a  Gyuláné, Hivatalok és Intéz- leti bizottság nyerte el.
szombathelyi, ötödik a  miskol- mények. Férfi egyéni: 1. Ga- 
ci, hatodik a  pécsi, hetedik a|

Székely György

budapesti területi bizottság, 
míg a  nyolcadik a  Budapesti 
Központi Hivatalok és Intéz
mények Szakszervezeti Taná
csának csapata.

A versenybíróság értékelése 
szerint kispályás labdarúgás
ban a  legjobb kapuvédő címet, 
a  végig kitűnő formában védő 
Kádár Mihály, a  szegedi csa
pat játékosa nyerte el. A leg
eredményesebb játékos, a  tíz 
gólt rúgó Bolvári Tibor, a bu
dapesti csapat csatára le tt

Asztaliteniszben mintegy 
kettőszázhatvati csapat leg
jobbjai adtak egymásnak ran
devút. A férfiaknál a  korábbi 
évekhez képest kiegyensúlyo
zottabb lett a  mezőny. A gyen
gébbnek hitt csapatok is meg
lepetéseket tudtak okozni, így 
valamennyi mérkőzés szoros 
eredményt hozott Ebben az 
erős mezőnyben a debreceniek 
csapata veretlenül nyerte a 
döntőt.

A nőknél felkészülésben, tu
dásban a Hivatalok és Intéz
mények, valamint a budapesti 
területi bizottság csapata 
messze a többiek előtt jár. 
Jellemző volt hogy a Hivata
lok és Intézmények lányai 
játszmaveszteség nélkül, ve-

N ő i rö p la b d á b a n  v á lo g a to ttu n k  

ö tö d ik  le tt  a z  U S IC -b a jn o k s á g o n

A Nemzetközi Vasutas Szág, 0. Bulgária, T. Románia, 
Sportszövetség (USIC) VI. női 8. Jugoszlávia csapata. A szov- 
röplabda bajnokságára au- jet együttes veretlenül végzett 
gusztus 20—27-e között került az első helyen, 
sor az NDK-beli Cottbus vá-

Megválasztották az ipari üzemek 
szakszervezeti bizottságát

A Távközlési és Biztosító- nyitott meg, 15 szolgálati he- 
berendezési Építési Főnök- helyet 63 küldött képviselt, 
ség kultúrtermében szeptem- Meghívott vendégként ottvol- 
ber 7-én került sor a MÁV 'tak az üzemek, illetve - fő
ipari üzemek szakszervezeti, nökségek igazgatói és a tár
számvizsgáló és társadalom- sadalmi szervek képviselői is.
váí^ÍtáM raZ°ttSáSaÍIlak ^  A  munkabizottság megvá- 
V Az elnökségben helyet fog. f á s á r a  a napirendi pontok
tolt Koszorús Ferenc, a elfogadása után került sor. A
vasutas-szakszervezet főtit- küldöttértekezleten felszólalt 
kára, Kardos Tibor, a  MÁV Koszorús Ferenc főtitkár. Be- 
vezérigazgatóság 10. szakasz- szélt a  bizottság létrehozásá- 
tályának vezetője, Nagy La- rxak szükségességéről, majd 
jós, a  vasutasszakszervezet hajngsúlyozta a demokratikus 
elnökségének tagja és Barcsi centralizmus elvének betartá- 
János, a MÁV vezérigazgató-
ság 7. szakosztályának helyet- * . . . ,  , ... JJtx. _
tes vezetője. Ezt követően a küldöttek

Az értekezleten, amelyet megválasztották a 17 tagú 
Rétfalvi Tibor, a  vasutas- szakszervezeti bizottságot, 
szakszervezet szervezési és amelynek titkára Révay Sán- 
káderosztályárnak vezetője dór lett.

A sorompóőr esete 
a csökönyös szamárral

Szeptember 11-én délután lelkiismeretes sorompóőrt 
három órakor egy szamárfo- azonban kórházba kellett szál- 
gat közeledett a galgahévízi *ítani> mert me£sérült. 
vasúti átjáró nyitott sorompó.
jához. A sínekre érve az egyik 
jószág megijedt és megmaka
csolta magát. Gazdájuk nóga
tására sem mozdult, pedig 
már közeledett a 405-ös számú 
gyorsvonat áthaladásának az 
ideje.

A szolgálatot. teljesítő Kiss 
Mihály jegykiadó sorompóőr 
észrevette a veszélyhelyzetet 
és azonnal a fogatos segítsé
gére sietett. Együttes erővel 
sikerült csak a sínekről el
távolítani a csökönyös állatot. 
A gyorsvonat így akadály nél
kül roboghatott tovább. A

rosában. A magyar vasutas 
női röplabda válogatott szí
neit két klubcsapat játékosai 
— BVSC és a Szombathelyi 
Haladás — képviselték.

A bajnokságon nyolc ország 
csapata vett részt. A részt 
vevőket két csoportba osztot
ták, ahol körmérkőzéses ala
pon döntötték el a  sorrendet. 
A magyar vasutas válogatott 
a sorsolás szeszélye folytán az 
erősebb csoportba került. A 
csoporterősségre jellemző volt, 
hogy csapatunk két vereség
gel csak az 5—8. helyért volt 
kénytelen játszani. Végül is 
fegyelmezett, jó játékkal ötö
dik helyet szereztük meg.

Eredmények: 1. Szovjetunió, 
2. NDK, 3. Lengyelország, 4. 
Csehszlovákia, 5. Magyaror“

Orient expressz
H a tré sze s  tv-film e t  forgatnak  

a Keletiben
Európának nincs talán még tott ugyanazon a  helyen egy 

egy olyan pályaudvara, ame- filmrészletet
“  utóbbi ^ óbe,n annyi Most ismét jupiteriámpák 

sztumos Elmet forgattak ¿g kamerák sokasága pásztáz- 
vo na mmt a  Keletiben Ta- za a peronokat, Amelyek ez- 
ealyelott az angol BBC téve- úttal az i 910. es évekbeli linzi
tárSaf á^ , P^yau^ :  vasútállomás hangulatát tük-varrá alakította át az érkezési rözik. Claude Barma íré for-

^ ° n a  részen gatókönyve alapján svájci,tették el ugyanis az Anna &ímcia ol NSZK közös
Karentna című film vasúton váUalkozásban itt készül az
játszódó jeleneteit Tavaly orient expressz című hatré-
egy csehszlovák stáb forga- szes telev£ziós filmsorozat A

munkában segédkező MA-

K E R E S Z T R E J T V É N Y
V ízszintes: 1. Ez is csökken ti a  29. K everve néz. 31. M űszó a  te -  rés község. 57. Zúdít. 58. M úlan- 

m u nkaerőh iány t. (Fo ly ta tása  a  20. niszben. 32. Ilyen  szó is  van . 33. dóság. 59. F ranc ia  á ria . 60. De- 
fflggölegesben. Az első kockában  a  vas kém iai je le . 35. N agy edény, m okráciában  van . 61. Skálahang . 
ke ttő s  betű.) 13. E lődeim . 14. Női 37. P ince  le já ra t. 39. V égtelenül 63. Egy eu rópai kom m unista  p á rt 
hang . 15. Látószerve. 16. Jelző. 17. dűl. 40. P arap lé . 43. T olna m egyei lap ja . 66. Névelő. 67. Fél lap  a  
L a tin  fe lira t s írköveken  (m eghalt), község. 45. Rossz bor. 46. N éha könyvben. 76. M int 57. vízszintes. 
19. Üveg, ném etül. 20. Régi nép . b a jja l Já r  48. . . .  cipéd, k e rék p ár . 71. V ár N ógrád m egyében.
21. Női név. G árdonyi regény - 49. B etonkeverék! 50. K ukorica
a lak ja . 22. Taszít. 23. F é . . . ,  bá l- idegen nyelven. 52. Orosz írá s -  Függőleges: l .  V ízvezetéknél né l- 
vány . 24. Kis bolygó. 26. S porto t m ód. 53. Nézi, 54. G y űrűa lakú  külözhetetlen . 2. N agyon régen 
űz. 28. K ukoricából készült étel. korallsziget. 56. L óversenyérő l h l-  volt. 3. A chilles m estere . 4. G ya

kori családnév . 5. K im ondott be
tű . 6. A Kis-AntiU ák tag ja . 7. Ró
m ai 1051. 8. H asználhatóság (la
tin ). 9. Kés szélei. 10. K evert gaz. 
11. Az indogerm án népcsoport 
nyugati törzse. 12. Zom ánc. 17. 
M adárlakás. 18. T akarm ánynö
vény. 25. Ilyen  m ulatság  is  van. 
27. A ló  teszi. 28. O lasz regény
író . 80. V ésne a  szélek  nélkü l. 32. 
Idegen á lla tkert. 34. Jó l m egázik. 
36. K im ondott kettősbetű . 38. N é
m et névelő. 39. T avasszal vetjük .
41. A 24. vízszintes tá rgyraggal.
42. É rdekeltté  tesz. 44. G alam b
féle m adár. 47. . . .  ü t, á svány  51. 
Nem  fölötte. 54. Ü tőkártya . 55. 
B ecézett női név. 62. Az egyik  ol
dal. 64. Je lt ad. 65. N agy m adár. 
68. Orosz helyeslés. 69. E gym ást 
előző betűk . 71. S. A. 72. Éneklő 
hang.

B ekü ldendő : vízszintes 1. és
fo ly ta tásakén t a  20. függőleges.

B eküldési h a tá r id ő : 1978. o k tó 
b e r 13.

Az előző keresz tre jtvény  helyes 
m egfejtése: A szervezettebb hely 
biztosítás. Az elővárosi forgalom  
gyorsítása.

Egy-egy könyvet n y e rtek  lapunk  
17. szám ában m egjelent kereszt- 
re jtv én y  helyes m eg fe jtéséért: 
Szegvári A ndor, B udapest, C ser
m ély ú t 7/a. 1121; R eczetár János, 
P ápa, K ilián lakó telep  11/3. 8500; 
„Szabadság” szoc, brigád, Deb
recen MÁV Járm ű jav ító  Üzem ; 
F anto ly  B eatrix , N agykőrös, Szol
noki ú t 18. 2750: Sződi Sándor, 
D ány, K ossuth L. u. 47. 2118.

FILM építészei, kellékesei ci- 
rádás tartójú lámpákkal sze
relték fel a csarnok 5. vágány 
melletti peronrészt, korhű bó
dékat, szobákat építették fel, 
régi plakátokkal ragasztották 
teli a  falakat. Ezenkívül Pá-\ 
rizsból elhozták az eredeti 
Orient expressz négy kocsi
ját, amelyet egy 326-os soro
zatú magyar mozdony mozgat 
a rendező utasítása szerint.

A forgatás egyik szünetét 
kihasználva, a vasúti témájú 
film cselekményéről Tóth 
Sándor gyártásvezetőtől, vala
mint Michel Boisrond rende
zőtől érdeklődtünk. Elmondot
ták, hogy a  filmben a híres 
Orient expressz történetét, a 
rajta utazó emberek jellemét 
szeretnék élethűen ábrázolni. 
Mint ismeretes, az expresszen 
számos esetben utaztak törté
nelmet formáló egyéniségek, 
uarlkodók, diplomaták, keres
kedők; nagystílű bűnözők, 
anarchisták, hogy csak né
hány példát említsünk.

(Séra)

Lakáscsere
E lcserélném  B udapest XI. ke- 

kerü le tben  levő I. em eleti negy
vennyolc négyzetm éteres, déli 
fekvésű egy szoba, tá la ló  és m el
lékhelyiségekből álló  kom fortos 
lakásom at tanácsi rendelte tésű  
garzonra  B udapest te rü le tén . É r
dek lődni lehe t m inden  n a p : B á
lin t Is tván , B udapest XI., B ikszá- 
di u . 35/a.

E lcserélném  h áro m  és fé l szo
bás, I. em eleti, 107 négyzetm éte
res, kom fortos lakásom at egy  és 
félszobás budapesti vagy k ö rn y é
ki lak ásra , lehe t tan ácsi is. É r
dek lődn i: B rigán  József, V eres
egyház, • V asútállom ás, felvéteti 
épü let, 2112.

E lcserélném  egyszobás, fé lkom 
fortos u tea i n .  em eleti lakásom at 
hasonló  fö ldszin tire. É rd ek lő d n i: 
M artén y i P ál, B udapest XIV.,
Telepes u. 35/B.

E lcserélném  három szobás, m o
d e m  rákospa lo ta i bérlakásom at 
budapesti nriodern vagy  korszerű 
síte tt nagyobbra , esetleg  plusz 
m ásfél szobás tan ácsi lak á s t adok. 
M inden m egoldás érdekel. É rdek
lő d n i: 34—84. T ordai.

E lcserélném  B udapest VII. ke
rü le t, W esselényi u . 65. fsz. 4. 
a la tti kétszobás, kom fortos, gáz
fű téses tanácsi bérlakásom at 3 
vagy  4 szobás kom fortos válla la ti 
lakásra . É rd ek lő d n i: m unkanapo 
kon  reggel 7—16 ó ra  közö tt a  42— 
75/221 vagy  a  118—026 telefonon  
V eres Béláné.

E lcserélném  V elencei-tóhoz kö
zel fekvő 250 négyszögöles te lk en  
kétszobás, k om fo rt né lkü li csa lá
d i házam at, am ely  ny ara ló n ak  is 
m egfelel, budapesti kettőszobás, 
kom fortos, vagy összkom fortos 
lakásra . É rdeklőd n i : K ása Mik-| 
lósné, B udapest xm., P app  K. u. 
12. I. 29. vagy  te le fonon : 67—51.

A zonnal beköltözhetően eladó 
L akatos ú ti lakó telepen  (Pestlő
rinc) 55 négyzetm éteres, k é t szo
ba összkom fortos, loggiás te h e r
m entes, szövetkezeti lakás. É r
dek lődn i: Szaka József, 34—98,
428—345.

A HIVATALOS LAFBŰL
A H ivatalos Lapból a  szakszer

vezeti b izottságok és o lvasóink 
figyelm ébe a já n lju k  a  következő
k e t:

35. szám ból: 109 593/1978. A dol
gozók a lapbérének  m egállapítása 
c. u ta s ítá sb an  foglalt rendelkezés 
a lk a lm azása ;

106 265/1978. Az 1978. évi év végi 
részesedés változó kere trészére  Jo
gosító feltételek.

A s z e rk e s z tő s é g  
üzeni

K ovács Is tván , K isvárdal János,! 
B enkőné L ászka Ild ikó, M iskolc; 
Földi József, Szo lnok; Bódog Mi
hály , D om bóvár; Szűcs Ferenc, 
Rapi József, H atvan ; M iklós Lász
ló, K iskunfé legyháza: leveleiket
lap u n k  anyagához felhasználjuk .

V árfalv i G yula, N agykan izsa ; 
Szöllősi Géza, F elsőgöd; H orváth  
László, T apolca; H orváth  József 
G öd-alsó á llo m ás: leveleiket ille
tékes hely re  tovább íto ttuk .

— Pályagazdálkodási szc 
minárium. A Közlekedéstudc 
mányi Egyesület vasútépítés 
és pályafenntartási szakosztÉ 
lya, valamint Bács-Kisku 
megyei területi gzervezete dV 
tóber 3-án pályagazdálkodá 
szakszemináriumot rendi 
[Kecskeméten, a Technika H< 
zában. A tanácskozást Lóvá 
Lázár, a szegedi igazgatósé 
vezetője nyitja meg, majd d 
Telek János, a  Vasúti Főos: 
tály 6. szakosztályának vez< 
tője ta rt bevezető előadást.

— Krakkói kirándult 
Augusztus végén a MÁV mii 
kolci KISZ-bizottság harmir 
fi atal részére kirándulást szei 
vezett Krakkóba, melynek s( 
rán meglátogatták a vasú’ 
igazgatóság ifjúsági szervez« 
tét. A hat nap- alatt járta 
Zakopánéban és Piwnicznar 
bán is. A cserelátogatásra 
miskolci KISZ-bizottság és 
krakkói PKP ZSMP szervez« 
te közötti együttműködő 
szerződés keretében kerü 
sor.

— Táncbemutató. A Szál 
szervezetek Győr-Sopron m< 
gyei tanácsa minden évbe 
megrendezi a szakszerveze 
naooikat, amelyeken a Kisa! 
föld valamennyi mozgaln 
szervezete képviselteti maga 
Az idén szeptember 11-é 
kezdődtek a programok, am< 
lyen első ízben vett részt 
győri vasutas Arany Ján< 
Művelődési Ház tánccsoport| 
Ünnepi jutalomműsort adó 
a mesve 300 kiváló szociális^ 
brigádja tagjainak, vezető 
nék.

— Tisztábbak lesznek a k< 
esik. Szeptember 15-én a K 
let-magyarországi Közmű- 
Mályépítő Vállalat átadta rei 
deltetésénék Debrecen álli 
máson a személykocsi-tárol 
és kocsimosó berendezéseit. ./ 
új beruházás lehetővé tes: 
hogy ezentúl tisztábbak, h 
giénikusabbak legyenek a sz 
mélyvonatok.

■— Kétezer adagos üzei 
konyha. Eperjeske átrakóp 
lyaudvaron a napokban ké 
ezer adagos üzemi konyhát 
éttermet adtak át. Az új 1 
tesítmény a határidő előtt k 
hónappal készült el. Az eb 
det ezentúl nem kell Záhon: 
ból Eperjesikére szállítani. 5 
megszüntetik a régebbi mel 
gítőkonyhákat is.

— Cukorrépakampány. Szc 
nokon is megkezdődött a ci 
korrépakamoány. Több mi: 
száz nyugdíjas vasutas is műi 
kát vállalt a szezon idejét 
Segítségükkel lényegesen cső’ 
kenteik a munkaerőgondok.

— Véradás. A hatvani cs< 
móponton ebben az évb< 
harmadszor rendeztek ónkéi 
tes véradónapot. A téríté 
mentes véradásban a vasó 
bölcsőde Semmelweis szoci: 
lista brigádja és a vontatá 
főnökség, valamint a kocs 
szolgálat dolgozói jártak éle 
Kilencven vasutas összes« 
34 liter vért adott

■— Társadalmi munka. Don 
bóvár állomás KISZ-szervezej 

társadalmi munkát szervez« 
az állomás tartóoszlopainál 
utasterének, csatornáinak \ 
kerítésének befestésére. A fii 
talok három nap alatt feje  ̂
ték be a m unkát

•— Előadássorozat. A Józsi 
Attila Szabadegyetem előadói 
sorozatot rendez a  Köziek 
dési Múzeumban. Az első éli 
adásra október 20-án kérj 
sor Közutak és hidak címmé 
Előadó: dr. Jasinszky Istvá 
muzeológus.

MAGYAR VASUTAS

E g é szsé g ü n k  érd ekéb en
A MÁV Egészségügyi Felügyelőségének dolgozói — a sze

gedi igazgatóság területén — a nyári időszakban fokozott 
mértékben ellenőrizték az üzemi konyhákat, a tálaló és me
legítő konyhákat, valamint az utasellátó egységeket A köz
egészségügyi szabályok szigorú betartásának eredménye, hogy 
a vasút Igazgatóság területén sehol sem fordult elő fertőzés, 
ételmérgezés. Az ellenőrzési tevékenység ezzel nem ért véget: 
az őszi hónapokban is tovább őrködnek a közegészségügyi 
szabályok betartása és a higiénia további javítása érdekében.

a V asutasok Szakszervezetének, 
lap ja

Szerkeszti a  szerkesztő  blzottaá 
Felelős szerkesztő : Via) Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 B pest VI.. B enczúr utca 41 

Telefon vá ro s i: 229—872. 
üzem i: 10—T).

K iad ja  és te r je sz ti: 
a N épszava L apkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII- Rákóczi ú t 64.

T elefon: 224—819.
Felelős k iadó : dr. Sutb P éter, 
a  N épszava L apkiadó V állalat 

igazgatója
Csekk 9Z á m lasz á m u nk s 

MNB 215 -  t i  859 
78—3883 Szikra Lapnyom da 

B udapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

i i



Feladataink követelik:

A  mércét minden nap 
magasabbra kell emelni!

A  két kongresszus között végzett munkát értékelte 
a központi vezetőség

Gyócsi Jenő megnyitja a központi vezetőség ülését

A  Vasutasok Szakszervezetének központi 
vezetősége szeptember 28_án, a SZOT 
székház tanácstermében ült össze, hogy 
értékelje a két kongresszus között végzett 
munkát, a IX. kongresszuson elfogadott ha- 
tározaibok végrehajtását. A  tanácskozáson 
.megjelentés az elnökségben foglalt helyet 
Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi 
■miniszter, Timmer József , a SZOT titkára, 
Szűcs Zoltán, a M ÁV vezérigazgatója, 
Moldován Gyula, az MSZMP Központi 
Bizottságának munkatársa, Gyócsi Jenő, a

vasutas-szakszervezet elnöke, Nagy Ist
vánná és Feleki Pál áléinak, Molnár 
György és Kajcsa József titkár. Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes és Kummer 
István, a MÁV Vezérigazgatóság pártbi
zottságának a tagja,

Az ülést Gyócsi Jenő nyitotta meg. A 
napirend ismertetése és elfogadtatása után 
Koszorús Ferenc főtitkár vonta meg a 
kongresszusi határozatok időarányos vég
rehajtásának mérlegét.

Nagyobb gondot a minőségre
Koszorús Ferenc főtitkár

— Szakszervezetünk IX. 
kongresszusa óta eltelt Időszak 
is igazolja, hogy a határozatok 
kiállták a próbát, időarányos 
teljesítésük többségében meg
történt — mondotta bevezető
jében. Ezután azokról a vál
tozásokról beszélt, amelyek a 

^Világgazdaságban, s a magyar 
Népgazdaság életében is bekö
vetkeztek, majd. így folytatta:

— A  változások a vasúton, ás 
éreztetik hatásukat. Éppen 
ezért nekünk is át kell értékel
ni munkánkat és jobban kell 
igazodni a megváltozott körül
ményeikhez. Pontosabban fogal
mazva: a tegnapi teljesítmé
nyekkel ma nem lehet megelé
gedni, a mércét minden nap 
magasabbra kell emelni. A  
szállítási igények növekedése 
előre nem látható feszültségek
hez, ellentmondásokhoz veze
tett. A  vasúti hálózat nemzet
közi kapcsolódási pontjain és a 
fontosabb csomópontokon a 
forgalom növekedése miatt idő
szakos torlódások keletkeznek. 
Ennék oka részben a lökéssze
rű' ■ áruszállítás, részben kapa
citásunk elégtelensége és saját 
munkánk gyengesége.

A  MÁV jelenlegi kapacitásá
val a népgazdaság szállítási 
igényeit csak egyenletes áru- 
feladás esetén tudja — így is 
csak kisebb zökkenőkkel —  ki
elégíteni. A z időszakos torlódá
sok enyhítése, illetve elkerülé
se érdekében szakszervezetünk 
elnöksége különféle intézke
déseket szorgalmazott. Például 
felkérte a szakszervezetek me
gyei tanácsait és a legnagyobb 
szállíttató felek ágazati szak- 
szervezeteinek vezetőit az 
egyenletes éjjel-nappali, vala
mint a szombat—vasárnapi ra
kodások elősegítésére, az elő
szállítások szorgalmazására. A  
különböző intézkedések és a 
vasutas dolgozók áldozatválla
lásának eredményeként a MÁV 
1977-ben a tervezettnél 1,5 mil
lió tonnával több árut szállí
tott. A  mennyiségi mutatókkal 
alapjában véve elégedettek le
hetünk. Ezzel szemben a gaz
daságosság és a minőségi mu
tatók nem javulnak kielégítő

mértékben. Nőtt a gépre várá- 
soik száma és szinte már tűrhe
tetlenül rossz a kocsigazdálko
dás. Jó ¡néhány szolgálati he
lyen a munkafeltételek és 
munkakörülmények fejleszté
sének üteme is elmarad a kí-

Koszorús Ferenc főtitkár be
szédét mondja

vánt ¡mértéktől. Nagyon sok 
gondot okoz az is, hogy a há
lózati érdek gyakran a helyi ér
dekek mögé szorul,

A  termelést segítő tevékeny
ség egyik legfontosabb eleme a 
szocialista munkaverseny. A  
különböző politikai események, 
évfordulók, különösen a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 60. évfordulója tiszteletér 
re kibontakozott jubileumi 
munkaverseny döntő szerepet 
játszott a MÁV, az Utasellátó 
Vállalat és a GYSEV gazdasági 
tervféladatainak teljesítésében 
egyaránt. Elmondhatjuk, hogy 
a szocialista munkaverseny po
zitív vonásai tovább erősödtek. 
Emellett azonban változatlanul 
vannak bizonyos ellentmondá
sok és nem lehetünk elégedet
tek azzal a nevelő, meggyőző 
munkával sem, amelyet a ter
melést segítő területen vég
zünk.

A  vasútnál és az Utasellátó 
Vállalatnál és még sok helyütt

beszéde
találkozunk általános, a tervek 
teljesítésére nem eléggé ösz
tönző célkitűzésekkel, felaján
lásokkal. A  hiba gyökerét el
sősorban abban látjuk, hogy 
több szolgálati helyen az éves 
terveket nem bontják le meg
felelően, így a versenyző kol
lektívák és egyének nem tud
nak azokhoz konkrét vállalá
sokkal csatlakozni. Egyes ese
tekben előfordul, hogy nem ta
lálkozik a vasút egészének ér
deke az igazgatóságok érdeké
vel. A  munkaverseny-féltétele- 
ket nem tekintjük merev sza
bályzatnak. Ezért a változó 
gazdasági feltételek miatt a 
körülményekhez igazodva idő
ről időre úgy kell egyes muta
tókat módosítani, hogy a háló
zati szinten jelentkező népgaz
dasági érdekek elsődlegességé
nek biztosítása mellett a vasút- 
igazgatóságok által képviselt 
csoportérdekek is megfelelően 
érvényre jussanak.

Elnökségünk szükségesnek 
tartja, hogy szóljunk a vasút
nál kialakult munkaerő-hely
zetről is, annak ellenére, hogy 
erről már többször nyilvánosan 
is kifejtettük álláspontunkat. A  
IX. kongresszus határozata cé
lul tűzte ki a munkaerő-gaz
dálkodás javítását és ezzel ösz- 
szefüggésben a túlmunkálta tás 
csökkentését. Adatok bizonyít
ják, hogy 1977-ben és az idei 
év első felében nem csökkent, 
hanem magas szinten állandó
sult a túlórák száma, elsősor
ban a forgalmi dolgozók köré
ben. Ennek következményeként 
a dolgozóknak járó heti pihe
nőnapokat és a szabaságokat 
sem tudjuk mindig biztosítani.

Különböző tanácskozásokon 
többször felmerült a kérdés, 
hogy zni a vasutas-szakszerve
zet véleménye, álláspontja j 
ezekben a kérdésekben. Szeret- j 
nénk hangsúlyozni, hogy nem 
kívülálló szemlélői vagyunk az 
eseményeknek. Ismerjük a kfö- ; 
rül menyeket, a lehetőségek é s ! 
követelmények közötti feszült- I 
ségeket. Tudjuk, hogy egyes 
időszakokban fokozott intenzi-

(Folytatás a 2. oldalon)
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A VASÚT HÁROMNEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYE:

2 3 0  millió 196 ezer utas 

és 99  millió 5 2 5  ezer torna áru
Szeptemberben javultak az áruszállítás minőségi mutatói

Szeptemberben a vasút 27 
millió 41 ezer utast szállítót4-, 
amely a bázist alapul véve 
96,6, a tervhez képest pedig 
98,9 százalékos teljesítésnek 
felel meg. Az abszolút érték
ben kifejezett csökkenés közel 
egymillió, illetve 300 ezer utast 
tesz ki.

Iából 25,8, mészkőből 15,4, ce
ment gyártmányokból 8,3, és 
tűzifából 23,2 százalékkal ke
vesebbet, cementből és cukor
répából viszont 10,5, illetve 4,6 
százalékkal többet szállított a 
vasút, mint tavaly szeptem
berben. A  kőküldemények vas
úton. fuvarozott mennyisége

A  személyszállítási teljesít
mények csökkenése egyrészt a 
magán személygépkocsik, va
lamint a vállalatok által üze
meltetett közúti munkásj ára
tok rohamos növekedésével, 
másrészt a gyenge forgalmú 
vasútvonalak utasforgalmá
nak közútra terelésével függ 
össze.

A z áruszállítási teljesítmé
nyek szeptemberben is kedve
zően alakultak. A  vasút

11 millió 852 ezer tonna 
árut fuvarozott rendelteté
si helyére. Ezzel 1977 
szeptemberéhez viszonyít
va 100, a tervhez képest 
pedig 100,5 százalékos tel

jesítést ért eL

A bázishoz képest a szállítás 
volumene, az import- és tran
zitforgalomban 7,7, illetve 3,5 
százalékkal nőtt, míg a belföl
di és export relációban 2,4, il
letve 2,9 százalékkal csökken t

A  tervhez képest az ^Lszállí- 
i tott árumennyiséget a belföldi 
és importküldeményeknél 2,1 
és 0,2 százalékos túlteljesítés, 
míg az export- és tranzitforga
lomban 4,1 és 3,6 százalékos 
lemaradás jellemezte.

A  teherkocsiigényes forga
lomban a legfontosabb tömeg
áruk közül szeptemberben 
szénből 2,9, kavicsból 7,4, tég-

megegyezett a bázisértékkel.
Szeptemberben annyira meg

nőtt a fuvaroztatók igénye, 
hogy

a vasút több mint 70 ezer 
teherkocsit nem tudott a 
rakodáshoz időben kiállí

tani.

A kocsihiány elsősorban az 
építőipari alapanyagok szállí
tását akadályozta, de eseten
ként a szén, műtrágya, cukor
répa és exportküldemények ko
csiellátásában is mutatkoztak 
zavarok.

Az áruszállítás műszaki-gaz
dasági mutatói a bázishoz vi
szonyítva — kivéve a teher
kocsik átlagos statikus terhelé
sét. amely 3,4 százalékkal nőtt 
— általában romlottak. Ki kell 
azonban hangsúlyozni, hogy 
ezen a téren szeptemberben 
mérsékelt arányú fejlődés kö
vetkezett be. Kitűnik ez abból, 
hogy a megelőző hónaphoz ké
pest a teherkocsi-forduló idő 
7,7, az idegen teherkocsik átla
gos tartózkodási ideje pedig 
12,9 százalékkal csökkent. Jó
részt ez utóbbinak tudható be, 
hogy a nemzetközi teherkocsi
gazdálkodás tartozást kifejező 
egyenlege a bázisbelinek csak 
85,1, a megelőző havinak pe
dig csupán 35,1 százalékát tette 
ki.

Augusztushoz viszonyítva 
erőteljes javulás következett

be az áruszállítás minőségében 
is. Erre utal többek között

a géprevárásl és vonaft- 
ácsorgási esetek számának 
27,3, illetve 1,5, valamint a 
vonatfeloszlatási esetek 
számának 18,7 százalékos 

csökkenése.

Az év eddig eltelt időszaká
ban, vagyis kilenc hónap alatt 
a vasút 230 millió 196 ezer 
utast szállított el. Az utas
számban kifejezett személy- 
szállítási tervet 96.1, az utaski
lométer tervet pedig 96,8 szá
zalékra teljesítette. Az összes 
utasszámon belül a gyorsvo
nattal utazók és a nemzetközi 
utasok száma emelkedett. Az 
utazások átlagos távolsága a 
bázisszintnél 1.5, a tervezettnél 
pedig 0,7 százalékkal több.

A  kilenc hónap alatt össze
sen elfuvarozott

99 millió 525- ezer tonna 
áru azt jelenti, hogy a 
vasút tonnában kifejezett 
áruszállítási tervét 100 szá

zalékra teljesítette.

Az árutonnakilométer terv 
100,8, a fuvardíj-bevételi terv 
teljesítése pedig 103,3 százalé
kos.

A  bázishoz viszonyítva az 
elszállított áruvolumen a bel
földi és .import szállításoknál 
0,8 és 2,1 százalékkal nőtt, míg 
az export és tranzit forgalmak
ban 8,1, illetve 1,2 százalékkal 
csökkent.
_ A  szállítás mennyiségét Ille

tően a tervhez viszonyítva az 
export- és tranzitküldemé
nyeknél 4,1 és 3,6 százalékos a 
lemaradás, a belföldi és import 
relációban viszont 1,8, illetve 
1,2 százalékkal többet szállított 
a vasút

NÉGY CUKORGYÁRNAK

8 0 0  ezer fonna ré p á t s z á llít  
a  sze ge d i va sú tig a zg a tó sá g

A szegedi igazgatóság Dél- 
Alföld megyéire kiterjedő vo
nalhálózata főiként mezőgazda- 
sági területeket érint Így ért
hető, hogy ilyenkor, ősszel a 
mezőgazdaság adja a munkák 
nagyrészét: a zöldség és gyü
mölcs, a gabonafélék, s a cu
korrépa elszállításával.

Legnagyobb feladatot a 
mintegy 800 ezer tonna cukor
répa gyárakba való fuvarozá
sa jelenti. A szállítások zavar
talan elvégzése érdekében az 
igazgatóság és a cukorgyárak 
vezetői már jóval a szezon 
megkezdése előtt egyeztették 
az idei feladatokat. Tájékoz
tatást kaptak a gyáraktól a 
várható vasúti fuvarozás 
mennyiségéről, a tervezett út
irányokról- Igyekeztek min
denre kiterjedően felmérni a 
feladatokat, s összhangban a 
gyárakkal, a társigazgtóságok
kal, közösen meghatározták a 
tennivalókat

A rakodások gyorsítása ér
dekében a gyárak tovább kör- 
zetesí tették az állomásokat 
Amíg 1973-ban az igazgatóság 
területén 86 állomáson raktak 
répát vasúti kocsikba, addig az 
idén csak 43 állomáson. Közü

lük 16 állomást korszerű, nagy
teljesítményű rakodógépekkel 
szereltek fel, ami egyrészt 
meggyorsította a kocsik meg- 
rakását, másrészt megkönnyí
tette az ott dolgozók munká
ját.

A  koncentrált répaátvétel
ben, illetve annak vasúti ko
csikba rakásában a mezőhe
gyest cukorgyár jár az élen. A 
tervezett közel 200 ezer ton
na répát öt állomáson rakják 
be. Területükön található az 
igazgatóság legnagyobb berakó 
állomása, Székkutas, ahonnan 
előreláthatóan 65 ezer tonnát 
szállítanak a gyárba 17 Eas 
kocsiból álló fordavonattal.

A z igazgatóság területén ra
kodó négy cukorgyárban — 
mezőhegyesi, sarkadi, szolnoki 
és ercsi — szeptember köze
pén kezdődött a termelés. Az 
előzetes tervek szerint Mező
hegyesre várhatóan 200 ezer, 
Sarkadra 163 ezer, Szolnokra 
264 ezer és Ercsibe 80 ezer 
tonna cukorrépát továbbíta
nak a szegediek.

A  szezon kezdetétől szeptem
ber 17-ig 1100 kocsiban már 
közel 35 ezer tonna répát fu-.

varoztak a gyárakba. Ezenkí
vül a dunántúli gyárakba — 
Ácsra, Sárvárra és Petőházára 
— is elküldték ötezer tonna 
répát. A továbbításhoz forda
vonatokat, irányvonatokat al
kalmaznak. Az igazgatóság te
rületén az összrépa-mennyiség 
60 százalékát tervezik így to
vábbítani.

A répaszállítás mellett gon
doskodni kell a feldolgozás 
után kikerülő cukor, répasze
let és más termékek szállításá
ról is. Mezőhegyesről a szelet
szárító kapacitást figyelembe 
véve, előreláthatóan naponta 
70 tonna szárazszelet, 250—400 
tonna nedvesszelet, valamint a 
kampány ideje alatt körülbelül 
35 ezer tonna cukor és 18 ezer 
tonna melasz elszállítása vár
ható. Sarkadról napi 15—20 
kocsi nedvesszelet és összesen 
25 ezer tonna cukor elszállítá
sát kell megoldani;

A répaszállítás nehéz fel
adat elé állítja az igazgatóság 
dolgozóit. Ha ehhez hozzávesz- 
szük az ipar, a kereskedelem 
jogos igényeit,. akkor szállítási 
csúcs várható a Dél-ALföldön.

____ :_ g . j.
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A mércét minden nap magasabbra kell emelni
(Folytatás az 1. oldalról)

tásra, a rendes munkamenettől 
eltérő intézkedésekre, túlmun
kái tatásra is szükség van és 
lesz a jövőben is. Álláspontunk 
azonban egyértelmű és világos: 
mi általában a túlmunkáltatás 
ellen s a dolgozók törvényes

jogainak biztosítása mellett va
gyunk. Megfelelő jogokkal és 
hatáskörrel rendelkezünk ah
hoz, hogy a túlzott túlmunkái- 
tatást megakadályozzuk, hogy 
a kollektív szerződésben foglal
taknak érvényt szerezzünk. 
Hogy ezzel minden esetben 
nem élünk, az nem tehetetlen

ségünkre, hanem a népgazda
sági terv, a népgazdasági igé
nyek teljesítéséért érzett fele
lősségérzetünkre vezethető 
vissza. Ellene vagyunk minden 
olyan túlóráztatásnak, amely 
szervezetlenségből, rossz veze
tői intézkedésből, hanyagság
ból, fegyelmezetlenségből ered.

A tervezésnél ne csak a tonnákat, 
az embert is vegyék figyelembe

A  M ÁV és szakszervezetünk 
vezetését sokat foglalkoztatja a 
növekvő munkaerőhiány. A  
munkaerőmozgásra jellemző 
adatokból megállapítható, hogy 
a létszámcsökkenés, egyrészt a 
népgazdaság általános munka
erőhelyzetéből ered, másrészt 
abból, hogy a vasúti munkakö
rök többségében a munkáltatás

mégis be kell látnunk, hogy 
ezen a helyzeten egyelőre nem 
tudunk változtatni! A  kirende
lésekre sajnos, a jövőben is 
Szükség lesz.

A  létszámcsökkenés ütemét a 
központi bérintézkedések is 
csupán lassították, az utánpót
lást alig segítették elő. Ügy ér
zem, nyugodtan elmondhatjuk,

beésiültük az ezektől várható 
eredményeket. A jövőben a be
ruházásoknak elősorban a mun
kaerőt kiváltó fejlesztésre kell 
irányulnia, főként azokon a 
szolgálati helyeken, ahol a lég- 
szorongatóbb a létszámhiány. 
Természetesen a pályakorsze
rűsítés elsődlegességének elvét 
továbbra sem szabad feladni.

tás esetén nem szabad vissza
riadni az adminisztratív fele- 
lősségrevonástól sem.

— Szakszervezetünk az el
múlt időszakban kiemelten ke
zelte és a következő években is 
fő feladatának tekinti az üzemi 
demokrácia fejlesztését — 
hangsúlyozta a főtitkár —. A  
jól érvényesülő üzemi demok
rácia segíti a gazdasági felada
tok megvalósítását és a jó 
munkahelyi légkör kialakítását. 
Erre hívta fél a figyelmet az 
MSZMP XI. kongresszusán el
fogadott programnyilatkozat is. 
Sajnos, gátolja a gyorsabb elő
rehaladást, hogy az üzemi de
mokrácia gyakorlásában és fe j
lesztésében egyes helyeken még 
mindig bizonytalanság, meg 
nem értés, s ennek nyomán fe
szültség jelentkezik. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy ezek fel
oldása csak úgy lehetséges, ha 
következetesen, a realitások fi

gyelembevét elével törekszünk 
a helyes elvek gyakorlati meg
valósítására. Ezért kell korsze
rűsíteni a MÁV-nál is az üzemi 
demokrácia rendszerére kiadott 
utasítást és a meglévő gyakor
lati tapasztalatok alapján job
ban hozzá kell igazítani a vas
úti sajátosságokhoz. Úgy kell 
minden szinten a döntési pon
tokat kialakítani, hogy a gaz
dasági és a szakszervezeti szer
vek jog és hatásköre meghatá
rozott kérdésekben azonos és 
jól körülhatárolt legyen.

Nem lehet egyetérteni az 
olyan nézetekkel, amelyek sze
rint a vasút speciális üzem és 
emiatt ném, érvényesülhet, az 
üzemi demokrácia, vagy most 
nem olyanok a gazdasági kö
rülmények, amelyek Indokol
nák az üzemi demokrácia szé
lesítését Ami a munka jellegét 
illeti, a vasút valóban rendel
kezik sajátosságokkal. Az üzemi

demokrácia elvei és gyakorlata 
azonban nálunk is éppen úgy 
érvényesíthető, mint az ország 
bármely más vállalatánál, üze
ménél, természetesen a ml kö
rülményeinkhez igazodó mód
szerekkel. Tények bizonyítják, 
hogy az üzemi demokrácia 
működési feltételei a vasútnál 
is megteremtődtek, a fórumok 
hasznosan és jól működnek. A  
vasutas dolgozók felelősséggel 
élnek a lehetőségekkel.

Megítélésünk szerint az üze
mi demokrácia' eddigi gyakor
lata is lényeges változást hozott 
a vasút és a vasutasok életé
ben. Természetesen ezzel nem 
azt mondjuk, hogy nincs mát 
javítani a munkánkon. Nem 
vagyunk még a csúcson, de jó 
úton haladunk. Egy biztos, aki 
ma az üzemi derriokrácia szük
ségességét megkérdőjelezi, az a 
szocialista demokráciát is kér
désessé teszi.

A nevelőmunka nem reszortfeladat

körülményei nem vonzóak, sem 
a fiatalok, sem az idősebbek 
számára. Sokszor hangzik el az 
a jogos igény, hogy vonzóvá 
kell tenni a vasutat. Ezt sze
retnénk mi is. De már keve
sebb szó esik arról, hogy lehet
ne ezt megoldani. Sajnos, né
hány — ezt. a célt szolgáló — 
kezdeményezésünk nem talált 
megértésre, nemcsak szubjek
tív, hanem objektív okok miatt.

A  munkaerőhelyzet lényeges 
javulására továbbra sem lehet 
számítani: az elműt évihez ké
pest ismét közel kétezerrel ke
vesebb a vasutas. Különösen a 
jó l ismert, frekventált munka
körökben kritikus a létszám
hiány. A z utóbbi években szá
mos intézkedés történt a gon
dok csökkentése érdekében. 
Ezek közé tartozik a vidéki 
dolgozók kirendelése a buda
pesti nagy pályaudvarokra és 
más csomópontokra. Bár a ki
rendelést nem tartjuk végleges 
megoldásnak, ment negatív ha
tásai károsan befolyásolják a 
dolgozók hangulatát és ezen 
keresztül a vasúti üzemvitelt,

Jegyzetelnek az ülés résztvevői

a bérezéssel, a bérek nagyság
rendjével a vasúton nincs kü
lönösebb probléma, a gond a 
bérezés struktúrájával, belső 
arányaival van. Számos terüle
ten, akaratunktól függetlenül, 
a szocialista elosztás elveivel 
ellentétesen alakultak a bérek, 
s ez sokakban jogos elégedet
lenséget szül, mert óhatatlanul 
bérfeszültségek keletkeznek.

A  munkaerő-gazdálkodás 
fontos része a meglévő mun
kaerő megtartása is. Ennek fel
tétele a szociális körülmények 
javítása, a jobb munkahelyi 
légkör megteremtése, az üzemi 
demokrácia szélesítése, a dol
gozók jogos igényeinek, a lehe
tőségekkel összhangban törté
nő kielégítése és a szocialista 
vezetői módszerek alkalmazása. 
Elengedhetetlen követelmény a, 
vasút műszaki, technikai fe j
lesztése is, amely jelenleg e l
marad a megnövekedett szállí
tási igényekhez szükséges szint
től. Bár az eltelt időszakban 
jelentős műszaki fejlesztéseket 
hajtottunk végre, mégis az a 
véleményünk, hogy kissé túl-

Nagyobb gondot kell fordí
tani a belső tartalékokban rej
lő lehetőségek feltárására: pél
dául a forgalmi technológia ja
vítására, az irányvonatok szá
mának növelésére, általában az 
üzem- és munkaszervezés ja
vítására. Állandóan csökken a 
létszám és mi mégis sokszor 
csak utólag követjük az ese
ményeket olyan szervezési in
tézkedésekkel, amelyek koráb
ban sokkal hatékonyabbak le
hettek volna.

Számos esetben voltunk mi 
is kezdeményezői, illetve tá
mogatói a korszerűbb munka- 
szervezési formák bevezetésé
nek, a termelékenységet növelő 
intézkedéseknek. Ide sorolha
tók a CSM-rendszer, a 8+6-os 
munkáltatási rend kidolgozása, 
a gépesített pályafenntartásnál, 
a pályafenntartási szakszolgá
lat átszervezése, stb. Szakszer
vezetünk .továbbra is támogat
ja az ilyen jellegű intézkedése
ket, természetesen úgy, hogy a 
közösségi érdekek a dolgozók 
jogos érdekeinek csorbítása 
nélkül valósuljanak meg.

A  fejlett szocialista társada
lom építésének követelményei 
minőségi változást igényelnek 
a társadalmi szervek munkájá
ban is. Ez arra sarkall ben
nünket, hogy a szakszervezet 
kettős funkcióját harmonikus 
egységben érvényesítsük. Mun
kánkban ezt alapvető elvnek 
tekintettük és tekintjük a jö
vőben is. A  másik alapelv, 
hogy a szakszervezeti munkát, 
az irányítást és a vezetést 
olyanná formáljuk, hogy stílu
sa és módszere megfeleljen a 
mozgalom iránt támasztott kö
vetelményeknek.

Serkentőleg hatott a mozgal
mi életre és az érdekvédelem 
hatékonyságát «agyban növel
te a Minisztertanács 1976-ban 
kiadott rendélete, valamint a 
SZOT határozata, amely bőví
tette a dolgozók szakszervezeti 
bizalmiakon keresztül gyako
rolt jogait. Ezen a területen is 
tapasztattunk meg nem értést. 
Sok helyen szakszervezeti szer
veink sem bíztak abban, hogy 
a bizalmiak alkalmasak lesz
nek a megnövekedett jogkörök 
ellátására. Legtöbbjük: azonban 
már eddig is rácáfolt az aggá
lyoskod ókra.

Munkánk fontos alapelve a 
feladatok olyan differenciálá
sa, hogy mindig a legfontosabb 
tennivalók kerüljenek előtérbe. 
Ilyen a nevelési tevékenység
ről szóló határozat, amely új 
módszereket tesz szüksé
gessé a mozgalomban. Régen 
megfogalmazott elv, hogy a ne
velésnek át kell hatnia a moz
galom egészét. Ez nem reszort
tevékenység. Sajnos, ezt a fon
tos elvet kevésbé tudtuk érvé
nyesíteni a gyakorlatban, nem 
rögződött megfelelően a tiszt
ségviselők tudatában. Ezen a 
jövőben feltétlen és hatható
san javítani kell.

Nevelő munkánk kedvező 
hatása ma még elsősorban a 
szocialista brigádoknál érzékel
hető. Ennek lehetőségeit ná
lunk is oly módon kell kihasz
nálná, hogy a ¡hármas jelszó 
valódi tartalma tovább erősöd
jön és ezáltal a mozgalomban 
fellelhető formalitás megszűn
jön.

Aktivistáinknak arra kell 
összpontosítani befolyásukat, 
hogy dolgozótársaikban felkelt
sék a tanulás, a rendszeres kép
zés, továbbképzés és az önkép
zés iránti igényt. Szeretnénk 
elérni, hogy egyre több olyan 
vasutas legyen, aki igényes ön
magával és környezetével 
szemben egyaránt.

Szakszervezeti életünk kulcs
kérdése a káderpolitika elvei
nek gyakorlata. Az elmúlt évek 
kádermunkáját tekintve meg
állapíthatjuk, hogy az tervsze
rűbbé, érdemibbé vált. Egész
séges folyamat indult meg a 
munkások, a fiatalok és nők 
bevonására a mozgalmi életbe, 
s vezető tisztségekbe. A koráb
bi évekhez viszonyítva kielégí
tő eredményeket értünk el a 
kádercserékben. Szakszervezeti 
funkcióból többen kerültek 
fontos állami, gazdasági terü
letre, vezető beosztásba. A  jö
vőben is arra törekszünk, hogy 
a stabilitás és a cserélődés kö
zött kedvező arány alakuljon 
ká.

Az elmúlt időszakban , nagy- 
erőfeszítéseket tettünk azért, 
hogy a testületek, az appará
tus tagjainak és aktivistáinak 
politikai és szakmai képzettsé
ge növekedjék. Az alapszerve
zeti tisztségviselők és a bizal
miak közei 80 százalékát éven
te valamilyen képzésben része
sítjük.

Szólnunk kell arról is, hogy 
belső életünk fejlődését gyak
ran gátolja a rutinból végzett 
muka, a problémáktól tartóz
kodó és mindenbe belenyugvó 
magatartás. Ez azért is veszé
lyes, mert a tömegkapcsolatok 
fellazulását eredményezheti. A  
szakszervezeti tevékenység el
sődlegesen a tagság közötti 
munkát jelenti. Nem tud ve
zetni, jó l és felelősséggel dön
teni, meggyőzni és mozgósíta
ni az a szakszervezeti vezető, 
aki nem ismeri a dolgozók tö
rekvéseit, és gondjait. A  jó 
szakszervezeti munka alapja a 
dolgozókkal fenntartott élő 
kapcsolat, a naprakész infor
máltság. Csak ezek birtokában 
történhet helyes állásfoglalás és 
döntés. Ezért tovább kell javí

tani az információadás és 
-szerzés minőségét és gyorsasá
gát.

A  határozatok végrehajtását 
segítő és ellenőrző munkát si
került rendszeresebbé tenni, 
azonban ez korántsem éri el a 
kívánt szintet Ebben benne 
van saját irányító munkánk 
fogyatékossága is. Középszer- 
veinknek és az alapszerveze
teknek a jelenleginél lényege
sen differenciáltabb segítséget 
kell adniuk. Ebből következik, 
hogy a középszervek munkáját 
is úgy kell alakítani, hogy ké
pessé váljanak az alapszerve
zetek hatékonyabb segítésére 
és ellenőrzésére. Erre azért is 
szükség van, mert aktivistáink 
társadalmi munkában látják él 
a tisztségükkel járó tennivaló
kat. Fő foglalkozásuk a vasút 
valamelyik területéhez köti 
őket. Amikor átvesznek egy 
szakszervezeti tisztséget, aka
ratlanul is magukkal hozzák a 
mozgalomba a vasútnál kiala
kult, sajátos szakmai munka
stílust. Ezért még segítséggel 
-is időibe telik, amíg átveszik és 
jól. alkalmazzák a * mozgalmi'' 
munka módszereit.

A  beszámoló befejező részé
ben a főtitkár röviden értékel
te szakszervezetünk nemzetkö
zi tevékenységét, az Utasellátó 
Vállalat és a GYSEV munká
ját, majd a következőket mon
dotta:

— Munkánk eredményei és 
fogyatékoságai segítik vagy 
gyengítik a MÁV, az Utasellá
tó és a GYSEV eredményeit és 
fogyatékosságait Azt hiszem, 
nyugodtan állíthatom, hogy jó 
partneri munkakapcsolat ala
kult ki a gazdasági szervek ve
zetői é? szakszervezetünk ve
zetése között Elvi, őszinte, az 
egymás iránt érzett feltétlen 
bizalmat sugárzó kapcsolat ez, 
amely nem egyszer átsegített 
bennünket a nehézségeken, 
azokon a problémákon, ame
lyeket meg kellett oldanunk. 
Ha a kialakult kapcsolat ugyan
ilyen marad — vagy még to
vább javul — eredményeseb-

A szakszervezet nem lehet 
az események kívülálló szemlélője

A  főtitkár ezután szociálpo
litikai kérdésekkel foglalkozott 
Mint mondotta: a vasútnál az 
elmúlt években jelentős tech
nikai fejlesztésekre került sor, 
de sok esetben elmaradtak a 
munkakörülmények javítását 
szolgáló járulékos beruházások.

— A jövőben hatékony intéz
kedésekre van szükség — hang
súlyozta. — Elhatározott szán
dékunk, hogy csak olyan fej
lesztéseket támogatunk, ame
lyek a technikai korszerűsítés 
mellett a dolgozóknak kulturált 
munkakörülményeket teremte
nek, egészségessé és biztonságos
sá teszik a munkát. Nem sza
bad semmilyen fejlesztést anél
kül tervezni és megvalósítani, 
hogy ne legyen vele párhuza
mos a szociális fejlesztés. Elle
ne vagyunk az olyan hibás 
szemléletnek, amely a tervezés
nél csak a tonnákat és teljesít
ményeket veszi figyelembe és 
háttérbe szorítja az emberi té

nyezőket. A  vasút jövőjét, 
munkaerő-ellátását kérdőjelez
zük meg, ha nem így járunk el.

A  gazdasági vezetéssel álta
lában minden szinten jók a 
kapcsolataink. Természetesen 
varrnak vitáink is. Segítünk 
ahol és ahogy tudunk, amire 
képességeink és eszközeink 
megvannak, amennyit jó lelki- 
ismerettel lehet, de ennek is 
van határa. Ami a kapitaliz
musban elítélendő, az itt, a mi 
szocialista társadalmunkban 
százszorosán az. Van tehát, 
amiben nem engedhetünk sem 
mi, sem az állami szervek. 
Ilyen a szociálpolitika fejlesz
tése — adott lehetőségek mel
lett —, illetve dolgozóink egész
ségének és testi épségének vé
delme.

A  beszámolási időszakban 
kedvezőtlenül alakult a balese
ti helyzet. 1977-ben 33 halálos 
baleset volt a vasútnál. A  bal
eseteknek több mint fele a for

galmi szakszolgálatnál történt. 
Az okok elemzésénél megálla
pítottuk, hogy a legtöpb bal
esetet a munka- és biztonság
technikai fegyelem megsértése 
és a munkaszervezési hiányos
ságok okozták. A  nemtörődöm
ség, a figyelmetlenség és az 
egymásért érzett felelősség 
hiánya is szerepet játszott a 
balesetekben.

Sajnos erőfeszítéseink ellené
re sem csökkent a munka köz- 
báni szeszesital-fogyasztás. A 
halálos balesetek közel tíz szá
zaléka emiatt következett be. 
Nem javult kellően a bizton
ságos munkát elősegítő munka- 
szervezés és az ellenőrzések 
hatékonysága sem. A  balesetek 
fele anyagmozgatás közben tör
ténik. A  jövőben szigorúbban 
kell megkövetelni a biztonság- 
technikai fegyelem betartását. 
Ezen a területen is hatéko
nyabbá kell tenni a nevelő, 
meggyőző munkát, de mulass-.

Az ülés meghívott vendégei a beszámolót hallgatják
(Bihari Tamás felvételei)
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A mércét minden nap magasabbra kell emelni
fjen hozzájárulnak az előttünk 
álló gazdasági, szociális és élet- 
színvonal-politikai célkitűzé
sek megvalósításához. Támoga
tásukat, segítségüket e helyről 
Is köszönjük.

Ezúton mondok köszönetét 
Szakszervezeti aktivistáinknak, 
tisztségviselőinknek áldozatos 
munkájukért. Biztosak vagyunk 
abban, hogy megalapozott ál
lásfoglalás alapján folytatják 
tevékenységüket és törekeditek 
az előttük álló feladatok meg
valósítására. Feladatainkat 
csak közösen tudjuk megolda
ni, továbbra is várjuk és kér
jük hozzáértő, áldozatkész se
gítségüket. Köszönöm a füg
getlenített apparátus munkáját
á.

Koszorús Ferenc főtitkár szó
beli kiegészítője után kezdődött 
vitában tizenhatan szólaltak fel. 
Elsőként Annus István, a sze
gedi igazgatóság szociálpoliti
kai és munkaügyi osztályának 
vezetője lépett a mikrofonhoz.

Kifejezte egyetértését az írá
sos beszámoló és a szóbeli ki
egészítő elvi és gyakorlati meg
állapításaival kapcsolatban, 
majd az üzemi demokrácia ér
vényesülésének néhány jelen
ségére hívta fel a figyelmet. Az 
erre vbntatkozó határozatok 
helyesek, de azokat a helyi 
adottságoknak megfelelően, ér
telemszerűen kell alkalmazni. 
Különben a demokrácia csak 
formális lehetőség marad. 
Gyakran az egyéni érdek hát
térbe szorítja a közösségi érde
kel:. A  nyílt, őszinte légkör ki
bontakozását sokszor akadá
lyozzák a kompromisszumok. A  
szocialista brigádok' munkájá
nak értékelése során például 
előfordul, hogy a .brigádvezetők 
olyan hallgatólagos megállapo
dásra jutnak: „te se bírálj,
én sem bántalak!”. Ez a komp
romisszum nem szolgálja az 
előrehaladást, az üzemi de
mokrácia lehetőségeinek kiak
názását.

télén gyakorlat, megengedhe
tetlen szemlélet elterjedésének 
veszélyére. Egyre gyakrabban 
tapasztalni a szakszolgálatok 
sovinizmusát, önzését, a vasút 
érdekeinek háttérbe szorulását. 
Több szakszolgálat csak a sa
ját érdekeit tartja szem előtt, 
és a mások hibáit keresi. Ez 
gátolja a fogaskerékként egy
másba kapcsolódó vasúti üzem 
működését. A szakszervezeti 
aktivisták — sajátos eszközeik
kel — eredményesen segíthetik 
ennek a szemléletnek a meg
változtatását.

Padi Géza, a budapesti igaz
gatóság pártbizottságának tit
kára hozzászólásában, a párt- 
szervezetek és a szakszervezeti

bizottságok kapcsolatát, együtt
működését és a káderképp 
fontosságát elemezte. Rámuta
tott továbbá arra is, hogy a 
szakszervezeti érdekképviselet 
egyik legfontosabb eleme a ter
melés segítése. A  munkaver- 
seny-mozga lomban rejlő lehe
tőségeket pedig az eddiginél 
hatékonyabban keli kihasznál
ni.

A  munkaerő-gazdálkodás és 
a szakemberképzés fontosságá
ról. az utánpótlás gondj álról 
beszélt Kedves Ferencné, Gyor- 
állomás üzemgazdásza. Java
solta a központi vezetőségnek, 
hogy a jövőben vizsgálja meg 
ezek továbbfejlesztésének, a 
gondok enyhítésének lehetősé
geit.

Színesebb, gazdagabb lett 
a vasutas-szakszervezet munkája

A záhonyi átrakókörzetben 
lassan halad a szociális fejlesztés

Balázs Béla, a záhonyi átra
kókörzet főművezetője a dol
gozók munka- és szociális kö
rülményeinek néhány gondját 
világította meg beszédében. 
Záhonyban a közelmúltban ala
kult meg az üzemfőnökség. A  
körzet 6500 dolgozója eddig 
példásan helytállt a munkában. 
Az áruátrakás 86 százalékát 
már gépesítették, javultak a 
munkakörülmények is, de azért 
még Vannak gondok. Lassan 
halad a szociális fejlesztés és 
néhány szolgálati helyen nem 
teremtették meg a biztonságős 
munka feltételeit. Eperjeske át
rakóban például az új kocsirá
zó berendezések (vagonürítő 
gépek) a megengedettnél zajo
sabbak, veszélyeztetik az ott L 
dolgozók hallását. Az orvosi 
vizsgálatok eddig hat munká$ 
halláskárosodását állapították 

¡meg. Háttérbe szorult a mun
kást védő berendezésék .üzeni-' 
behelyezése, a festő- és hegesz
tőműhelyt sem adták még át.

Zsúfoltak az "öltözők és mos
dók is. Szintén Eperjeskén okoz 
gondot á fürdők állapota. Az 
új szociális létesítményt ugyan 
átadták már, de még nem üze
mel.

Ezután Szűcs Zoltán, a MÁV 
vezérigazgatója kért szót. El
mondotta többek között, hogy 
a tervidőszak első két évében a 
vasút túlteljesítette szállítási 
töveit. Sajnos, a munkát év
ről évre kevesebb létszámmal 
kell végezni Sokat változott az 
áruösszetétel. A z export-, ian- 

| port- és tranzitszállítás elma
radt a tervezettől. Az idei őszi 
csúcsforgalom minden eddigi, 
nél nagyobb erőpróbája lesz a 
vasútnak. A  szállítási gondok 
csökkentése érdekében eddig 
több intézkedés született. Ta
nácskoztak a legnagyobb szál
lítókkal, a Volá n pedig a ko
rábbi éveknél lényegesen több 
áru elszállítását vállalta. Az 
utóbbi hetekben állandó kocsi
hiány nehezíti a munkát. A  
bázishoz viszonyítva négy szá
zalékkal romlott a kocsiforduló 
idő, amely egymillió, tonna áru 
elszállítását akadályozta.

— A gondokon elsősorban a 
saját eszközök jobb kihaszná
lásával lehet segíteni — foly
tatta a vezérigazgató. — Növel
ni keli a teherkocsik szállító
kapacitásának és a korszerű 
mozdonyok teljesítményének 
kihasználását. Nem javult a 
személyvonatok „menetrend
szerűsége” sem. Különösen a 
budapesti pályaudvarokra ér- 
fcező vonatok késnek rendsze-

I résén. A  szerelvények zsúfol
tak, koszosak. A  gondokon sok
szor újabb beruházás nélkül 
lelkiismeretesebb munkával, 
jobb szervezéssel is lehetne se
gíteni.

A  forgalom biztonsága érde
kében a vasút nagy gondot for
dított a pályakorszerűsítésre és 
a -fenntartásra. A z idén, az el
ső félévben 145 kilométer hosz- 
szú pályaszakaszon cserélték 
ki a vágányt, és 208 csoport ki
térőcserére is sor került.

A  gazdasági vezetők is egyet
értenek a szakszervezet azon 
megállapításával, hogy a dolgo
zók élet- és munkakörülmé
nyeinek, szociális helyzetüknek 
a fejlesztése sok szolgálati he

lyen fontosabb, mint a bér
emelés. Több esetben — a bér
politikái intézkedéseket is be
leértve — a szakszervezet volt 
a kezdeményezője egyes intéz
kedéseknek. A  jövőben azon
ban a bérpolitikának jobban 
kell kapcsolódnia a teljesít
ményhez, a vasúti érdekekhez. 
A  bérezési elveket jó lenne 
egyszerűbbé, áttekinthetőbbé 
tenni.

Fontos szociális program az 
üzemi étkeztetés kiszélesítése 
is. Erre a célra az ötödik öt
éves .tervben 42 m illió forint 
á ll rendelkezésre. Naponta 44 
ezer dolgozó kap meleg ételt. 
l  #W-ig hetvenezerre szeretnék 
növelni ezt a létszámot.

Ezután Timmer József, a 
SZOT titkára lépett a mikro
fonhoz. A  szaktanács titkárságá
nak véleményét tolmácsolva 
elmondotta, hogy a vasutas- 
szakszervezet munkája az el
múlt három év alatt minden 
területen javult. Erősítette tö
megkapcsolatait, gyorsan rea
gál az eseményekre, és jó l mé
ri fel az új tennivalókat. Sok 
helyes kezdeményezés született 
és érdemi kapcsolatot épített ká 

partnereivel. Képes torzulások 
nélkül közvetíteni a gondokat, 
a vasutastársadalom észrevé
teleit. Színesebb, gazdagabb lett 
a szakszervezet tevékenysége, 
fejlődtek a módszerek is. A  
legfontosabb feladat a jövőben 
is a dolgozók érdekeinek hat
hatósabb védelme. Általános 
tapasztalat ugyanis, hogy sza
porodnak a panaszok, az egyes 
személyeket érintő törvényte
lenségek. Sokan felsőbb ható
sághoz fordulnak panaszukkal, 
mert a munkahelyen nem in
tézkedtek.

Befejezésül Timmer József 
elmondta, hogy jó l ismerik a 
vasutas-szakszervezet munká
ját, hiszen azt a közelmúltban 
részletesen áttekintette a SZOT 
titkársága is. Véleménye sze
rint a IX. kongresszus határo
zatainak megvalósítása jó úton 
halad.

Korponai Lajos, a debreceni 
járműjavító szJb-titkára arról 
beszélt, hogy az üzemben min
dig fontos alapelvnek tekin
tették a termelés segítését. Ezt 
bizonyítják eddigi eredményeik, 
sikereik is. A z idei év nyolc 
hónapjára előirányzott tervü
ket 102 százalékra teljesítették. 
A  szocialista brigádok eddig 
tízezer óra társadalmi munkát

Timmer József, a SZOT titkára

végezték. Elmondotta azt is, 
hogy sok a tervszerűtlen kocsi
beadás, ami nehezíti a munká
jukat. A  jövőben tartálykocsi
javító bázis épül az üzemben.

Az alapkőletétel október 
19-én lesz. A  340 m illió forin
tos beruházást jól előkészítet
ték, de sajnos, kimarad egy 
fontos berendezés, az úgyne
vezett padló alatti kocsivonta
tó beépítése. Ez tízmillió fo
rinttal növelte volna az épít
kezés költségét, de a berende
zés hasznossága jóval többet 
ér. A z ilyen jellegű takarékos
ságra előbb-uitóbb ráfizetünk.

Dr. Hunyadi Erzsébet, buda
pesti vasút-üzemorvos hozzá
szólásában a gyermekintézmé
nyek és a gyesen lévő kisma
mák helyzetével foglalkozott.

képp enyhítené a szorongató 
munkaerőhiányt is.

A  tanácskozáson felszólalt 
Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter is. Alapve
tő tényként említette, hogy a 
szakszervezet mindinkább al
kalmazkodik a változó körül
ményekhez, és az adott társa
dalmi viszonyoknak megfele
lően tesz eleget feladatainak.

— A vasútnál az országos át
lagnál jobb az egészségügyi el
látás és a szociális beruházá
sokra is évről évre nagyobb 
összegeket fordítanak, de a bé
rekre sem lehet panasz — foly
tatta a miniszter. — Hogy még
is állandósulnak a munkaerő
gondok, annak okát másban 
kell keresni. Mivel a kulcsfon
tosságú munkakörökben hiá
nyoznak a legtöbben, a vasúti 
technológiák korszerűsítése az 
egyetlen kiút. Sokan makacsul 
ragaszkodnak a régihez, pedig 
a változó körülményekhez való 
igazodás a célravezető. A  szak- 
szolgálatok között is harmoni
kusabb együttműködésre léimé 
szükség, mert a vasút egységes 
üzem. Nem lehetnék benne el
különült „tartományok” . A  po
litikai testületeknek, aktivis
táknak harcolni kell ,a régi 
szemlélet ellen. A  MÁV-nál 
még vannak olyan idejét múlt 
szabályzatok, utasítások, ame
lyek eltörlését már régen kez
ei eményzeni kellett volna.

Pullai Árpád ezután a főnö
kök és a beosztottak viszonyá
ról beszélt. Közvetlenebb kap
csolatra hívta fel a figyelmet, 
mert a szocialista tudatot, nem
csak beiskolázással lehet fej
leszteni. A  főnökök, a szolgá
lati vezetők gyakrabban talál
kozzanak a dolgozókkal és ke
vesebbet üljenek az íróasztal
nál.

Végezetül — a Közlekedési 
és Postaügyi Minisztérium ve
zetői nevében — köszönetét 
mondott a vasutasoknak ed
digi helytállásukért, jó ered- 
Iményeikért. Arra kért vala
mennyi dolgozót, hogy az őszi 
forgalomban még nagyobb oda
adással, lelkesedéssel segítsék 
la vasút és a népgazdaság ter
veinek megvalósulását.

Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter

Szót kért a tanácskozáson 
dr. Pásztor Pál, a miskolci 
igazgatóság vezetője is. Beve
zetőjében arról beszélt, hogy az 
igazgatóság területén befeje
ződtek a kiemelt népgazdasági 
beruházások. Sajnos, egyre 
csökken a leadási kocsik szá
ma, a kiszámítási igény pedig 
növekszik. Kocsikiegyenlítés 
alig van. Az igazgatóság terü
letén a vontatás 12,8 százalé
kát még mindig gőzmozdonyok 
végzik. A  hálózati átlagnál 
rosszabb az álamások és a vo
nalak biztosítóberendezéseinek 
aránya is, pedig a vasúti áru- 
szállítás 21—23 százalékát a 
miskolci igzagatóság bonyolít
ja le.

— A gondok ellenére min
dent.elkövettünk a tervek meg
valósítása érdekében — foly
tatta az igazgató. — Elemeztük 
többek között a szállítókapa
citás növelésének lehetőségeit, 
a statikus terhelés helyzetét. 
Az intézkedések eredményesek 
voltak. Az egy kocsira jutó 
statikus terhelés 4—5 tonnával 
haladja meg a 'hálózati átlagot. 
Ennek hatására 25 ezer 106 ko
csit takarítottunk meg. A  te
hervonatok átlagos terhelését a 
bázishoz viszonyítva hatvan 
tonnával növeltük.

Gazdálkodjunk hatékonyabban 
a vontató járművekkel

Szűcs Zoltán vezérigazgató

A  MÁV beruházási és fej
lesztési terveiben is tükröző
dik a dolgozók egészségének és 
testi épségének biztonságát 
szolgáló törekvés. Ennek hatá
sára javultak a munkakörül
mények az építési és pálya
fenntartási szakszolgálat terü
letén, a járműjavító üzemek
ben, a nagyobb vontatási tele
peken és vasúti csomóponto
kon. Csökkent a nehéz fizikai 
munka aránya, javultak az 
egészségügyi feltételek.

Szűcs Zoltán ezután hangsú
lyozta, hogy a IX. kongresszus 
mindazon határozatait, ame
lyek a dolgozók élet- és mun
kakörülményeivel, szociális el
látásának javításával, a ter
melési aktivitás fokozásával 
kapcsolatosak, a vezérigazgató
ság megkülönböztetett figye
lemmel tanulmányozott, és 
azok megvalósítását a szakte
rületek munkaprogramjaként 
írta élő. A feladatok nagy ré
szét a szákszervezet illetékes 
szerveivel közösen, azok egyet
értésével valósították meg. A  
nagyobb jelentőségű intézkedé
sek kidolgozására közős mun
kabizottságokat hoztak létre. 
Így biztosították a feladat egy
séges értelmezését, a nézetazo
nosságot. Közös munkabizott
ság tevékenykedett például az 
új munkaverseny-szabályzat, az 
üzemi demokrácia szabályozá
sa, a kollektív szerződés éven
kénti módosítása, a bérügyi in
tézkedések kidolgozása vagy az 
őszi forgalomra való felkészü
lés során.

A  vezérigazgató végezetül 
felhívta a figyelmet egy hely-

Mind jobban alkalmazkodunk 
a változó körülményekhez

Köztudott, hogy a vasúton is 
kevés az óvoda és a bölcsőde. 
Nagy a zsúfoltság, 120 százalé
kos a telítettség Vannak helyes 
törekvések a gondok enyhíté
sére. Szegeden például a MÁV 
és a posta fogott össze, közö
sen építettek gyermekintéz
ményt. A  legutóbbi statisztikai

adat szerint a vasúton huszon- 
kiiencezer nő dolgozik, ebből 
4300-an Vannak gyesen. Sokan 
szívesen visszajönnének dolgoz
ni a három év letelte előtt, de 
nincs hol elhelyezni a gyere
keket. A z óvodai, bölcsődei 
hálózatot elsősorban Budapes
ten kellene bővíteni. Ez némi-

Dr. Pásztor Pál ezután né
hány javaslatot tett, amelyek 
megvalósításához a központi 
vezetőség segítségét kérte. A  
vontató járművekkel való gaz
dálkodás a MÁV-nál nem 
eléggé hatékony. Ennek okát 
többek között az irányítás 
soklépcsosségében, párhuza
mosságában látják. Szervezeti 
változtatást javasolt, amely
nek lényege az, hogy a vonta
tójárművekkel való gazdálko
dást, irányítást az üzemeltető 
szolgálati ágra, vagyis a for
galomra bízzák.

A  kocsigazdálkodás haté
konysága sem kielégítő. Az 
üres kocsik irányítása is pár
huzamos és többcsatornás. 
Helyes lenne az áruirányító 
és a ktg szolgálat összevoná
sa, az irányítás egyszerűsítése.

A  központi vezetőségi ülés résztvevőinek egy csoportja (Bihari Tamás felvételei)

Végezetül az igazgató meg
említette, hogy többet kellene 
törődni a technika korszerű
sítésével, mert ezáltal munka
erőt takaríthatunk meg. Las
sú például a rádiósítás üteme 
és több helyen várat magára 
a vágányfékek beépítése, kor
szerűsítése.

A  további felszólalók, Biri 
Sándorné Szombathelyről,'
Pusztai József a GYSEV-től, 
Hegedűs Károlyné MickolcrÓL, 
dr. Juhász Józsefhé az utas
ellátótól, Kovácsné Bognár 
Mária a pécsi igazgatóságtól 
és Kovács Sándor a dombó
vári üzemfőnökségtől, tájé
koztatták a tanácskozás rész
vevőit a helyi gondokról és 
-eredményekről. A z ő beszá
molóikból is kitűnt, hogy a 
központi vezetőséget elsősor
ban a jövő, a hogyan tovább 
kérdése foglalkoztatja. Erre 
vonatkozó javaslatokkal, ész
revételekkel egészítették ki 
az írásos beszámolót.

A  vita lényegét Koszorús 
Ferenc főtitkár foglalta össze, 
válaszolt a kérdésekre, javas
latokra. Köszönetét mondott 
segítségükért, majd a köz
ponti vezetőség elfogadta a 
IX . kongresszus óta végzett 
munkáról szóló írásbeli be
számolót és a szóbeli kiegé
szítőt.

A z első napirendi pont-le
zárása után a központi veze
tőség személyi kérdésekben 
döntött. Révay Sándort, a va
sutas-szakszervezet kulturális; 
agitációs, propaganda és sport- 
osztályának vezetőjét az 1978. 
szeptember 7-én létrejött 
MÁV Ipari Üzemek függetle
nített szb-titkárává történt 
megválaszása miatt felmen
tette osztályvezetői megbíza
tása alól, és helyette, az el
nökség javaslatára, jóváhagy
ta dr. Balázs Ákos osztályve^ 
zetői kinevezését, s egyben 
kooptálta a központi vezető
ségbe.

Visf Ferenc 
Kaszala Sándor
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A mindennapi cukorért
Megkezdődött a cukorrépaszezon. A  vasút vonalain ezekben 

d hetekben egyre gyakrabban látni répával rakott vonatokat. 
A z ácsi cukorgyárba naponta 50—60 kocsi répa érkezik, a pé
csi igazgatóság területéről. Naponta 8—10 vagon cukor és 6—8 
vagon répaszelet hagyja el a gyár területét. A  melasz a győri 
keksz és ostyagyárba kerül, a mésziszap pedig a termelőszö
vetkezetek földjeire.

■ Megérkezett a répa-vonat. Cserfalvi Miklós átveszi a vonat
okmányait

A  répát markológéppel rakják ki a vagonból

Vízágyú tisztítja meg az értékes mezőgazdasági terméket a
sártól

A  cukorgyártás mellékterméke a  melasz, tartálykocsikba ke- 
j  rQL Varga Sándor a töltést irányítja

(Tenta György képriportja)
■ >' - M  -  í v *

E la vu lt
' Gyakran utazom, többnyire 
a  peronén állva* hiszen ezt 
szoktam' meg vasúti szolgála
tom idején. A  közelmúltban 
is Szombathelyre utaztam, 
amikor arra lettem figyelmes, 
hogy a peronon külföldi tu
risták a térképet tanulmá
nyozzák. Sárváron keresztül 
Bükre akartak menni, m ivel 
a  téképen még szerepéit a 
sárvár—répcevisi vonal, amely 
már megszűnt.

térképek
Kézzel-lábbal, nagy nehezen 

megmagyaráztam nékik, hogy 
a térkép téves, s csak busszal 
tudnak eljutni Bükre.

A z illetékesek figyelmébe 
ajánlom az elavult térképe
ket: ki kellene cserélni azokat. 
Fontos, hogy az utazóközön
séget a valóságnak megfele
lően tájékoztassuk.

Gergely József 
Várpalota

K E C S K E M É T  Á L L O M Á S O N

J a v u lt  a  h é tvé g i ,
ü tem ese bb le tt  a z  á ru fo g a d á s

A z őszi forgalom kezdete 
óta tovább növekedtek a szál
lítási igények, s ezzel a gon
dok is Kecskemét állomáson.

— Nem várhatjuk, hogy a 
mi gondjainkat, nehézségein
ket mások oldják meg — 
mondotta Lőrincz Antal állo
másfőnök, akitől a csomópont 
időszerű feladatairól kértünk 
tájékoztatást. — A legnagyobb 
gondunk a szállíttató vállala
tok üres kocsival történő el
látása. Ezt csak a „rakva-ra- 
kott” módszer még erőtelje
sebb alkalmazásával biztosít
hatjuk.

Van még tartalék
. —  Hol van ebben még fe l

tárható tartaléka Kecskemét 
állomásnak és a vele szorosan 
együttműködő Kecskemét-Alsó 
pályaudvarnak ?
1 — A  vállalatoknál —  felel
te az állomásfőnök. — Azok
nál, akik szombat reggeltől 
hétfő reggelig nem elég in
tenziven rakodnák, vagy nem 
úgy szervezik raktári szolgá
latukat, hogy az elfuvarozást 
végző Volán teherautóit ilyen
kor is fogadni tudják. Tizen
két ilyen vállalat szállításve
zetőjét hívtuk meg a Volán
nal közösen, szeptember 23-án 
munkaértekezletre. Arra kér
tük őket; saját érdekükben is 
kövessék a Kecskeméti Kon
zervgyár, a Mezőker, a Ba
romfiipar, vagyis a legjobban 
rakodó vállalataink példáját: 
éjjel-nappal rakodjanak, szer
vezzék meg a folyamatos áru- 
fogadást. Megértették, hogy 
csak az általuk kiürített ko
csikat állíthatjuk ki részükre, 
vagy a szomszédos vállalatok
nak. Megígérték a fokozott se
gítséget, s a múlt hét végén 
már javult is a rakodási len
dület.

Kecskemét állomás vasuta
sai tehát várják a még ered
ményesebb folytatást. . .  De —  
tegyük hozzá mindjárt 
nem csupán várják, lehetőség 
szerint elő is segítik, hogy a 
szállíttató felek gyorsabban 
átvehessék a címükre érke
zett kocsárakományos külde
ményeket. A  szocialista bri
gádok számos jó  javaslattal 
segítették ennék érdekében az 
állomási technológia fejleszté
sét, az operatív munkát. így 
például brigádkezdeményezés
re történt, hogy most már a 
felszabadult „Tüzép csonkavá

gányra” állítják ki a házgyár 
részére érkező folyamkavics-  
irányvonatokat, mert a ház
gyár rakodóterülete még nincs 
használható állapotban.

Előtérben
az exportszállítások

S az állomási szocialista bri
gádok számára napi szerve
zési feladat az is, hogy az az
napi exportrakodásokhoz szük
séges kocsik ürüljenek ki elő
ször. A  nyugati tőkés orszá
gokba indítandó export élel
miszert is menetrendszerűen 
kell a kocsikba rakni, mert a 
TEEM-vonatot pontosan kell 
indítani. A  feladatot bonyolít
ja, hogy csak olyan kocsikat 
állíthatnak k i az exporthoz, 
amelyek műszakilag is meg
felelnek a fokozott követel
ményeknek. A  kocsivizsgálók
kal szorosan együttműködve 
végzik ezt a munkát. Jól tud
ják az állomás dolgozói azt 
is, hogy az ET—659-es és az 
ET—2751-es gyors tehervona
tok sorsa függ attól, m ilyen 
ütemben rakodhatnak a  kecs
keméti vállalatok.

A z állomásfőnökkel folyta
tott beszélgetésünket sűrűn 
félbeszakította a  telefon csör
gése.

—  Most éppen Horváth 
László hívott, a Szék-  és Kár
pitosipari Vállalat kecskeméti 
gyárából — mondta Lőrincz 
A n ta l — Segítsünk rajtuk, 
mert Kecskemét-Alsótól nem 
kapták kocsit. Legalább 4—5 
kocsit kérnék sürgősen, mert 
a raktáruk megtelt. Az udvar
ra kerülnek a kárpitozott bú
torok, ha megint nem tudják 
kiszállítani az árut.

Nyomban intézkedett is az 
állomásfőnök, de a gondok 
felhőit csak a következő tele
fonig tudta eloszlatni: az egyik 
helybeli termelőszövetkezet 
kért néhány üres kocsit sür
gős terményszállításhoz. S 
ezen túlmenően állandó fe l
adatként jelentkezik Kecske
mét állomás munkaszervezé
sében, hogy a maximális se
gítséget adják meg a záhonyi 
átrakókörzet üres kocsikkal 
való ellátásához«

Korszerűsítik 
a térvilágítást

A  munkakörülmények jav í
tását ígéri, hogy Kecskemét

állomáson megkezdték a tér- 
világítás korszerűsítését. Már 
alapozzák az úgynevezett „sta
dionlámpákat”. ö t, egyenként 
40 méter magas oszlopot á l
lítanak ezekre az alapokra. S 
amikor fényárban úszik majd 
az állomás, kikerülhet a mint
egy száz régi oszlop a vágá
nyok közül. Az állomás három 
tartaléka közül az egyik M — 
31-es mozdony már rádiós irá
nyítással dolgozik. További 
fejlesztési tervük, hogy mi
előbb M— 44-es gép váltsa fel 
a félgurítón működő 411-es 
gőzmozdonyukat. Ezzel lehető
vé válna a gurításnál is a 
szervezettebb munkát biztosí
tó rádiós irányítás megvalósí
tása.

S végezetül még egy jó  hír 
Kecskemét állomásról. Van 
már kivitelezője az ú j szociá
lis létesítményüknek, ahol or
vosi rendelő is lesz. A  Bács 
megyei Állatná Építőipari Vál
lalat 1980-ra vállalta a közel 
100 m illió forint értékű épít
mény elkészítését

A  szegedi igazgatóság telje
sítette időarányos áruszállítá
si. terveit, de az év utolsó há
rom hónapjában még mintegy 
3 m illió tonna árut kéU e l
szállítania. Ezért az igazgató
ság a Volán 10-es számú vál
lalatával közösen felkérte a 
Szakszervezetek Csangrád me
gyei Tanácsát hogy segítse a 
hétvégi be- és kirakodást az 
egységrakományok zavartalan 
továbbítását valamint az ex
portszállítást.

Az SZM T eleget tett a ké
résnek. Az erről szóló együtt
működési megállapodást szep
tember 16-án írták alá Szege
den. Ebben a munkaprogram
ban az SZMT vállalta a dol
gozók mozgósítását a szak- 
szervezeti bizottságok bevoná
sát az őszi forgalom zavarta
lan lebonyolításába. A  vasút

Gyümölcsöző
együttműködés

Már hírt adtunk arról, hogy 
Verpeléten megalakult a M ÁV 
—ÁFÉSZ komplex brigád» 
amely szinte első volt az or
szágban. Most örömmel szá
molhatunk be a brigád kez
deti munkasikereiről.

A z elmúlt év első felében 
245 érkező vasúti kocsiból 
91-et késedelmesen raktak ki, 
ezért az ÁFÉSZ 93 666 forint 
álláspénzt fizetett. A z idei év 
hasonló időszakában 302 be
érkezett kocsiból mindössze 
43-at nem raktak ki időben, 
így az álláspénz 31 256 forint
ra csökkent. Ha az egy kocsi
ra jutó álláspénzt vesszük fi
gyelembe, akkor is szembetű
nő a javulás, hiszen az egy 
kocsira jutó összeg tavaly 382 
forint volt, s ez az idei év ha
sonló időszakában csak 103 fo
rintot tett ki. A  javulás tehát 
több mint 73 százalékost

A z eredmények azt igazol
ják, hogy a komplex brigád 
munkája a vasút és az ÁFÉSZ 
érdekéit egyaránt szolgálja. 
Mindehhez a két vállalat ve
zetői hathatós támogatást ad
nak.

az SZMT rendelkezésére bo
csátja a nagyobb fuvaroztató 
vállalatok névjegyzékét, és 
tíznaponként tájékoztatást ad 
a késedelmes rakodókról. A 
megyében végzett munka ered
ményét havonta értékelik* és 
az őszi forgalom befejezése 
után komplex értékelést vé
gez a vasút a közös munká
ról. A  Volán szintén, tájékoz
tatja az SZMT-t a vállalatok 
fogadási készségéről

A z SZMT a megyébfizotteá- 
gok segítségévéi ösztönzi a 
fuvaroztató vállalatokat és a 
szakszervezeti bizottságokat a 
hatékonyabb rakodásra A z 
együttműködés koordinálását, 
az információk cseréjét —  a 
két fuvarozó és az SZMT kö
zött —  a szegedi területi bi
zottság vállalta.

(Gellért)

L. J. Szűcs Ferenc

SZEGEDI KEZDEMÉNYEZÉS

Együttműködési megállapodás 

a gyorsabb rakodás érdekében

„Mackós", a zárak orvosa
£ Alacsony, zömök ember Zs.
F., a lig túl a negyvenen. Járá
sában van valami nehézkes. 
Mintha ezzel akarna rászol
gálni becenevére. Társai 
•ugyanis „Mackós’’-inak neve
zik. Ö az, afid a legbonyolul
tabb zárakat is kinyitja.

— A szakmát magánkisipa
rosnál tanultam 1954-ben — 
mondja. — Lakatosmester va
gyok, de érték a hegesztéshez, 
a gépi maráshoz és a gyálulás- 
hoz is. A  mesterség minden 
csínját-bínját ellestem. Ezt szó 
szerint így kell érteni, mert 
mesteremnél, akár a  régi vi
lágban, a  tanuló mindenes 
vo lt Én is csak egy szaladj 
ide, szaladj oda gyerek vol
tam. Ha azt akartam, hogy 
tudjak valam it akkor bizony 
nagyon figyelnem kellett az 
idős m estert Ha ő észrevette, 
hogy figyelem, ráim riva llt: 
„Miért engem nézel, nincs ta
lán munkád?”

Kellett a pénz
—  Szegény anyám azt sze

rette volna, ha orvos leszek. 
Először gimnáziumba jártam, 
de mindig jobban érdekelt a 
szerelés, mint a  tanulás. Har
madikban kimaradtam, s anél
kül, hogy otthon tudták volna, 
elmentem egy „maszekhoz” 
tanulónak. Anyám egyedül né
véit bennünket húgommal, így 
bizony sóikat kellett neki túl
órázni Keveset volt otthon. 
Hogy én már nem vagyok 
gimnazista, csak az évzárón 
tudta meg, amikor a gimná

ziumba akart menni, én pedig 
az ipari iskolába vezettem. 
Nagyon sírt emiatt, de később 
megbékélt.

Elérzékenyülve mesélt édes
anyjáról és gyermekkoráról. 
Szégyenlősen félrefordította
fejét, s másra terelte a szót 
Am íg beszélt, egy kulcsot for
gatott a kezében. A zt mondta, 
nincs semmi káros szenvedé
lye, de közben hamiskás mo
soly jelent meg a szája szögle
tében.

—  A maszek annak idején 
nagyon megszeretett, mert 
ügyes voltam. Hosszú éveket 
lehúztam nála. Korán megnő
sültem, m ivel egymásután jöt
tek a gyerekek: Ferenc, Ist
ván és Teréz, kellett a  pénz. 
Nem panaszkodhatom, jó l ke
restem, de nem volt se é jje 
lem, se nappalom. A z asszony 
meg állandóan csak azt hajto
gatta, hogy akár oda is kötöz
hetnék. Nekem is egyre többet 
jutott eszembe, hogy új helyre 
kellene menni. Hiszen alig ta
lálkoztam a gyerekekkel. Haj
nalban mentem, késő este ér
tem haza.

Kevesebb a fizetés, 
több a szabad idő

A  vasúti műhelyben, ahol a 
„Mackós”  jelenleg dolgozik, 
még ketten vannak rajta kí
vül: egy vésnök és egy deko
ratőr. Másnak nem lehet be
lépni.

— Ma már nincs arra szűk-, 
tég, hogy mások munkáját el
lessem. Megoldok magam min

dent, nem kelta segítség. Sok 
mindent el tudok felejteni, 
csak egyet nem, ha zárat vagy 
kulcsot látok Addig forgatom 
a kezemben, amíg meg nem 
csinálom. A  pénzem most 
nincs annyi, mint a maszek
nál, de lényegesen több a sza
bad időm. S sokkal nyugod- 
taibb vagyok. Igaz, ha nekem 
nincs gondom, van másnak. 
Mióta szakszervezeti bizalmi 
vagyok, sokszor beszélgetek az 
emberekkel. Furcsának talál
ják, hogy a  mellettük levő mű
helyben ugyanezért a mun
káért magasabb bért kapnak. 
Sőt, a másik műhelyben is 
több a pénz. A z is igaz, hogy 
itt mindenféle ember akad, hi
szen tíz ujjunk sem egyforma. 
Nekem se mindegy, amikor 
az asszony többet rak le az 
asztalra fizetéskor. Hiába 
mondja a főnököm, hogy elé
gedettek velem. Abból még 
nem tudok a gyerekeimnek 
vásárolni.

Nem vallott szégyent
Gyakran jár vidékre. Min

dig oda megy, ahol szükség 
van rá. Előfordul, hogy egyik 
helyen alig fejezi be a mun
kát, már mehet máshová. Ma
gához veszi a válltáskát és az 
aktatáskát, s indul tovább. A  
kettő együtt harminchat. kiló.

—  Régen volt, amikor a 
mesterem azt mondta: „Na, te 
pupák, csinálj már valamit!”, 
és a kezembe nyomott egy 
fémlapot. Azt kellett volna 
több helyen kilyukasztanom,

de azt már nem mutatta meg, 
hogyan kell. Nem is sike
rült . . .  Ide targoncaszerelő
nek vettek fel. Egy évig dol
goztam, mint targoncás. Köz
ben megüresedett ez a hely. 
Korábban ketten csinálták ezt 
a munkát, de egyikük elment* 
a másikuk pedig nyugdíjba 
vonult. Megkérdezték tőlem 
az irodán, hogy ki tudok-e 
nyitni elromlott zárat. Hogy
ne tudnék, feleltem. Csak ké
sőbb, amikor kiderült, hogy 
nem ajtózárról van szó, ak
kor lett melegem. Azért per
sze nem vallottam szégyent, 
már az elsőt elég hamar si
került kinyitni. A z emberi 
hanyagság, felelőtlenség vagy 
tudatlanság miatt nekem néha 
napokig kell a zárral dolgoz
ni, m íg engedelmeskedik. A  
munka nem tűr halasztást, 
hiszen rendszerint fontos ira
tok, olykor pénz marad a 
páncélszekrényben. A  mun
kámról még ismerősöknek 
sem beszélek. Még azt sem 
mondom, hol dolgozom.

Világos nappal 
¡árja az országot

A  záriakatos elromlott zára
kat javít, páncélszekrényeket 
nyit fel. Nem az éj leple alatt, 
hanem világos nappal. Ez a 
munkája. A  „Mackós” név 
néha mást jelent, mim azok
nál, akiket néha a rendőrök 
keresnek, ök  nem fényes 
nappal járják az országot 
szerszámtáskával a vállukon 
és szabad jeggyel a zsebük
ben. Akit a rendőrség köröz, 
az nem a mi mackósunk...

Szalai Márta
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A Z  OLVASÓK HOZZÁSZÓLNAK

M iért és hol égető a munkaerőhiány ?
A  Magyar Vasutas öt folytatásban közölte Kaszáló. Sándor tonna áru elszállításáról — csupán az őszi forgalmi időszak 

riportjait; s véleményem szerint ez a sorozat — A munkaerő- néhány hónapjában. A  nagy feladathoz rendkívüli intézkedő
hiány szorításában címmel — hű képet festett Budapest-Kele- 
ti, Nyugati, Ferencváros, Rákosrendező és Szolnok pályaudva
rok, mindennapi gondjairól, az elvégzendő szállítási feladatok 
mértékéről, a vasutasok helytállásáról. Különösen nagy eré
nye volt az írásoknak, hogy megszólaltatta az embereket: a 
sarust, a váltókezelőt, a térfőnököt, a kocsirendezőt, az állo- 
másfőnököt. a tolatásvezetőt, s mindazokat, akik a hiányzók 
helyett is elvégzik a munkát, hogy a vasútnak ne kelljen meg
állnia. A  szükség, az érdek és az erkölcs összevetése arra irá
nyult, hogy be ne következzen, aminek néhol már nem sok 
híja van.
„ A vélemények amelyek elhau^^ttaka riportban, érezte- tartásuk az egyetlen, pillanatnyilag alkalmas megoldás a hiány

tik a Szolgálatot végzők és irányítók felelősségét, a vasút urán- létszám pótlására.

sekre van szükség, s akik ezeket végrehajtják, tisztában van
nak vele, hogy a napról napra, szolgálatról szolgálatra elvégzett 
munka nem pusztán az események egymásutánja, hanem 
győzelmek és kudarcok változása, az érzelmek és indulatok 
erővonalainak örökös mozgása.

Ferencvárosban ötezer kocsi gurul le naponta. A  Keletiben 
nem tapasztalt mértékben tetőzött a nyári személyforgalom, s 
kilátás van minden ünnep előtt az ehhez hasonló erőpróbára. 
A  Nyugatiban építődaruk között fogadják és indítják a vona
tokat. Másutt sincs olyan szolgálati hely. ahol a feladatok ne 
követelnének teljes értékű embereket, hiszen csak az ő maga-

ti bensőséges vonzódást. Akikben ezek az érzések nem tudnak 
kialakulni. többnyire azok távoznak el a vasúttól. Számukra 
egyébként hiába épülnek milliókért az újabb és újabb szociá
lis létesítmények, munkásszállások, mosdók, öltözők, üzemor
vosi rendelők, amelyek védik az egészséget, a testi erőt. A ma
radók azonban látják és értékelik ezt a folyamatot, amit vala
mennyien gyorsítani szeretnénk. Ezenkívül az ember szellemi 
igényeire, szorongásainak oldására, elégedettségének kibonta
koztatására — az úgynevezett apró ügyekre is! — fokozdttab- 
ban kell gondot fordítani. Mert ezek együtt alakítják ki azt a 
magatartási formát, amely ösztönöz a több és teljesebb mun
kára. a vasúthoz való kötődésre.

Most például nem kevesebbről van szó, mint 46,2 millió

Az említett riportsorozat nemcsak jelenségeket vizsgált, 
hanem az okokat is igyekezett feltárná. Felelősséggel szólt a 
vasutasokért, a jó társadalmi közérzetért. Azt hiszem azon
ban, hogy nemcsak a riporternek, hanem mindnyájunknak 
vizsgálni keld, hogy kik és miért maradnak egy életen át a 
MÁV-nál, ugyanakkor mások miért elégelik meg oly hamar a 
vasút sajátos fegyelmét és munkájának nem szűnő ritmusát. 
Szükség van erre a vizsgálódásra és a tapasztalatok haszno
sítására, mert csak az ember gondjainak megismerésével lehet 
előbbre lépni.

Sz. B.

„Unalmas téma”, amit rég levehettünk volna a napirendről
AZ ORSZÁGOS szervek sok dául mindkét bejárati jelzőt ni, s akkor ez a kérdés most A  BUDAPESTI utcákon sze- 

éwel ezelőtt figyelmeztettek „szabad” állásban tartani) már megoldott lenne. A  szervezést rintem sokkal nehezebb és ve- 
bennünket, hogy az 1970-es régen meg kellett volna te- és végrehajtást persze ott kel- szélyesebb villamost vezetni, 
évek végére nagymérvű mun- teremteni. Ehelyett ezeken a lett volna kezdeni, ahol a ráadásul több a szállított utas 
kaerőhiánnyal kell számol- helyeken is bevezetjük a mű- munkaerőhiány nem szorított is a pótkocsis szerelvényen, 
nunk, a mindenki által ismert szakpótlékokat, ugyanolyan akkor sem és ma sem. mint a MÁV egyes mellékvo-
tiemográfiai hullámvölgy má- mértékben, mint ott, ahol a T _ vrfflene ««lm unk arról nali személyvonatain. Kérdés, 
att Az is világos volt minden- dolgozó éjjel-nappal „talpal”, . . " «akszoleá- hogy a fővárosban milyen ala
ki előtt, hogy nem lesz az ar- kihasználása 90 százalék kö- iJto k ? L r eléve mindiff ^yan P<>n teszik a felelősséget 
tógna* olyan területe, ahol rm  m a **  é . elvontuk
fölösleges munkaerő lesz, hl- saját magunktól a munkaerőt ¡gggö  adott esetben módot ad I  . .  
szén a szocialista iparosítás a Ilyen szervezést az újonnan arra * hogy a2 6 saját dolgo_ tato ez a példa 
korábban iparilag fejletlen te- felállított szervek végrehajtó- ^  WbúJhaasanak a felelős- A  mellékvonali 
fületeken is munkaalkalmat ni nem tudnak, mert nincs \is ség Ez -s lényege ^ t-

HATARFORGALMI VERSENY

Kisebb létszámmal 
nagyobb eredmények

Curtici román—magyar ha- könyvelhető el az is, hogy lé- 
tárállomás dolgozói az idén, nyegesen javultak a dolgozók 
februárban, először kötöttek szociális és munkakörülmé- 
szocialista munkaverseny- nyei. Az eredmények elérésé- 
szerződést, amelyben a munka ben élenjártak a szocialista 
minőségének javítására, a gaz- brigádok. Az általuk végzett 
daságosság fokozására és az társadalmi munkák értéke 
együttműködés tökéletesítésé- meghaladta a százezer forin- 
re tettek ígéretet. tót

Az első félévi munka érté- A két vasút képviselőinek 
kelése megtörtént Az elmúlt együttes értékelése alapján az 
évhez viszonyítva, javult a me- első félévi munkaversenyben 
netrendszerüség, csökkent a a MÁV dolgozóinak munkája 
visszautasított kocsik száma, volt eredményesebb. A  gyoz- 
az idegen kocsik átlagos ( tar- teseknek szeptember 14-én, a 
tózkodási ideje, s kevesebb Lökösházán tartott termelési 
volt a vonatfeltartások száma tanácskozáson Megyik Ferenc, 
is. Mindezt kevesebb létszám- vasútigazgató-helyettes okle- 
mal érték el. Eredményként velet és pénzjutalmat adott á t

STUROVON IS:

M e g ju ta lm a ztá k  
a z  é lenjárókat

SturovoMÁV-képviseletdoL amely a brigádmozgalomban 
gozói, az idei. első félévi mun- is érvényesül. Az eredmények 
kájukkái immár harmadszor részletes ismertetése után az 
egymásután elnyerték a MÁV ünnepségen résztvevő cseh- 
—CSD határforgalmi verseny szlovák vendégek gratuláltak a 
győztesét megillető vándor- magyar vasutasoknak, majd a 
zászlót. vándorzászló jelképes átadása

Az ünnepélyes értékelésre után a munkában élenjárók 
szeptember 13-án, Szob község meg jutalma zása következett, 
művelődési házában került sor.r 
A  MÁV és a CSD illetékes

egyedüli villamosvezetőre. Va
jon nem eléggé elgondolkoz- 

?

ifcehervona-
,___ , . , ._. J ___|SHS BU ®tok esete is furcsa. Az F. 2-es
¡ ^ ^ ® § Ü Í  számmegtókarítósit jelentene. Utasítás előírja, hogy a telep-

állomás 14-2 vagy 14-3 fos
gpemtett. r ........................ ............ t

Ezzél a témával minden hír- intézkedésre nagyobb szükség Erre csak egy-két példát 
adási eszköz, minden értekez- min :̂ e szerve^
let annyit foglalkozott, hogy ^hozására. Egy géplánc működésénél szakaszt köteles a vonathoz 

. . . ni9*nA a(iná -r- a nincsből. Holott,
napjainkra már szinte unal- a  MÁV ma a létszámhely- minden középállomáson van
mos lett. Azért mondom,hogy zet miatt olyan állapotban van, fe le ld  műs^afó forgalmi szogálattevő és
unalmas lett a munkaerőhi- hogy állandóan a pulzusát keH 
ányról. beszélni, mert sem or- figyelnie annak, akinek a bir-
szágos szinten, sem ezen be- tokában van a gyógyszer, az íV mert «Tért a
!ül a vasúton nem tártért « « M i t  t a n t a b  joga és fe^ősség k érd je  „nenv mind-

vezetője, de 
kell ezen félül egy forgalmi 
önállósítóval rendelkező for-

más, mint ismételjük a mun- módja. Ma ezt a figyelést ki
kaerőhdány szárításáról régen adtuk albérletbe azoknak, hogy nincs ember. Van pedig
elmondottakat, de ennek meg- akiknek ez a gyógyszer nincs C8ak éppen munka ™lkül,
előzésére aligtettunk valamit, birtokukban. Legfeljebb arra hoznak mé* vagy éppen egy »bíráló szerv”
Ha igen, csak annyit, hogy van módjuk, hogy javasolja- | Vaev nézzük a iá k é n t  szemléli a munkát.

nak; javaslatukért aztán éve- ^ f ^ b e r  g e "  l ------------------
a gondok ioazi megoldása nét- kig harcoljanak, a munkaerő- vonatoknál: a 3 0 -4 0  kilomé-

- _____ . hiány pedig ez alatt tovább sebességgel közlekedő vo-
Véleményem szerint a mun- szárit es fojtogat, de nem ott, naton figyelő kéül a motorve-

•̂a€̂ biány n©m egyformán ahol kellene. zető mellé, mert a vontatási
szorít mindenütt. A  vasúton. szakszolgálat nem vállalja a
belül a szorítás ott érződik, NAGYON DIVATOS a ve- rizikót hogy ^  dolgozója”
ahol szervezési intézkedésekre zetés „trapéz -elméletére hi-

legalább egy váltóőr, akik az 
esetleges tolatásnál jelen le
hetnek. Az Utasítás ezst telje
sen figyelmen kívül hagyja, 
miközben arról beszélünk,

ÖSSZEFOGLALVA az em
lítetteket: gondjaink fő  okát 
abban látom, hogy a létszám- 
hiány sokszor csak látszólagos, 
s ha végre úgy szerveznénk 
meg a munkát ahogy kellene,

igazgatóságának vezetői jelen
létében Halász Ernő ismertet-
team éiért eredményeket. A  Vöröskereszt kitünteti
MÁV sturovói képviselője el- *T. .

Kedves színfoltja volt az ün
nepségnek. amikor* dr. Tóth 
Olga, a váci vértranszfúziós 
állomás főorvosa átadta a Ma-

ismerően szólt a két szocialis
ta ország vasutasainak hagyo-

oklevelét, amelyet a határállo
más dolgozói önkéntes és té-

mányosan jó munkakapcsola- rítésmentes véradással érdé- 
tárói és baráti viszonyáról, meltek ki.

Rajka és Rasovce 
fe| mellett küzd

nincs mód, vagy nincs jogkör, vatkozni. A  trapéz alján levő ^  legyen felelős a jelzők akkor ezt a témát végérvénye-
A M ÁV nagy állomásai vezető dolga a ma gondjainak figyeléséért, meg az olyan vo- Sen és országosan levehetnénk 

évek óta létszámhiánnyal küz- megoldása és a minél feljebb nalonsem, ahol a vonatok ta- a napdrendrőL 
denek az ismert okok miatt, ^vő vezetőnek a minél távo- lalkozása is ritka, s ahol eset-
Énnek minden fórumon han- labbi jövő gondjainak terve- lég a motorvezetonek ket-ha- Mészáros Sándor
got adtunk, őszintén beszélt ^óse. A  szolnoki állomásfőnök ram órás pihenő ideje van a főtanácsos, Zalaegerszeg 
erről mindenki, még az Akit azért kapja fizetését, hogy forduló állomáson. állomásfőnöke
a mozdony füstje megcsapott érezze a létszámhiány szórttá- 
című könyvben is. Közben mi &ót 1978-ban és ezen úrrá le
történt? Budapestre kirende- gy®*. hogyan tegye ezt, 
léssel „dLdottuk” meg az ot
tani létszámhiányt, és csinál
tunk vidéken létszámhiányt!
Bevezettük a GsM -rendszert, 
ami részmegoldás és „szük
ségállapotot” teremt.

Rajka állomáson szeptember ha és Rusovce állomás között 
15-én értékelték a határforgal- folyó nemzetközi szocialista 
mi munkaversenyt, amelynek munkaversenyt ez alkalommal 
már 18 éves hagyománya van. a magyar vasutasok nyerték, 

A  kelet-szlovákiai és a buda- elsősorban azzal, hogy jobb 
pesti vasútigazgatóság, vala- eredményt értek el a vo- 
mirat a területileg illetékes na tok vágányfoglaltság! idejé- 
szakszervezeti vezetők jelen- nek csökkentésében és a na- 
létében Kassai Zoltán állomás- ponta közlekedésre kijelölt vo» 
főnök tartott ünnepi beszédet natok összeállításában, illetve 
Többek között megemlítette, indításában. Nehezítette a dön- 
hogy az elsői félévben Rajkán ^  h Rusouce állomás
T l Z  m iT T Z ú u V v V L Z s  toloozála Ivarlevelek feUoU  
időszakában. Ez is azt bizo- gozásában értek el kiemelkedő 
nyitja, hogy az eredmények eredményt, s hogy a többi vál- 
mögött egyre növekvő teljesít- lalás teljesítésében szinte csak 
mények vannak. másodperceken múlott a raj-

Mindent egybevetve: a Raj- kaiak jobb helyezése.

gyen)__________________________
amikor ott. ahol ezen komoly 
szervezéssel segíteni lehetne, 
ott már a 2000-en túli időszak 
munkavitélét tervezik és nem 
is akarják tudomásul venni a 
ma gondjait.

.  Mindenhol a jegyvizsgáló-
HIÁBA VÁRTUK és várjuk hiányt, a MÁV bevételének 

az átfogó intézkedést. A  hely- csökkenését halljuk. Ez már 
zet nem javul,, mert az egyes évtizedes probléma. Ma hol 
osztályok összevonásán, majd tartunk ennék feloldásában? 
későbbi szétválasztásán, a o tt. ahol eddig: „főnökeink
munkaügyi gócok felállításán, kövessenek el mindent a jegy
ez üzemfőnökségek szervezésén vizsgálói létszám feltöltésére 1!. 
kívül eddig még kézzel fog- Ezzel az ügyre pont van téve 
ható szervezést, nem tapasztal- Divat az is, hogy női jegyvizs- 
tunk. Az is az őszinteséghez gálák felvételét szorgalmaz- 
tartozik, hogy ezek a szervező- zák. Erre csak egy idézetet 
eek csak arra voltak jók, hogy szeretnék a Zala megyei ta- 
a munkaerőhiány szorítását nács szeptember 28-4 üléséről 
jobban oda koncentráljuk, említeni: „A megye területén, 
ahol eddig is szinte fojtogató főleg a két városban abszolút 
volt. Pedig a meglevő munka- hiány mutatkozik női munka
erő jobb kihasználásának, át- erőben i s Ezt, mint tényt, 
csoportosításának, nem ez vol- országosan is tudomásul kell 
na az igazi célja. vennünk és akik a női mun-

Ismert tény, hogy a MÁV kaerők beállításában látják a 
egyes mellékvonalain a dolgo- megoldást, csak kibúvókat ke- 
zók kihasználtsága alig éri el resnek a konkrét intézkedések 
a 30 százalékot. Főleg az éj- alól.
jeli időszakokban egy-egy 
ilyen vonal 5—6 állomásán 
folyamatosan dolgozik 2—4

A z utazó létszámhiányt csak 
olyan országos intézkedéssel le
het megoldani, amely a BKVd« . n e m  mer- -  v o l An  váUaIatok ^  

Wk kuitóiwlam, hogy az dyen éIküJi közlekedéséhez ha-
sonló, a MÁV adottságaihozcsak a kőt végállomásán le alkalmazkodva. Igaz, hogy en-

gyen s z á la t ,  a többin pedig nék megoldása nem íy -k é t
csupán egy ember, aki őrzi az 
állomást, jegyet ad ki, ha 
egyáltalán van kinek kiadnia. 

Ennek egyébként a menet

havi munkát igényéi, de a 
munkaerőhiány már évék óta 
szorít A  szervezést — az is-

rendi, elegy tovább í tási és ki- mert okok miatt — már 1972— 
sebb műszaki feltételeit (péL- 72-ban el kellett volna kezde•

Mai fiatalok

A KISZ-alapszervezet titkára, 
a villanyfűtés-szerelők művezetője

Tizennyolc évesen, tele am- bán szerzett információit jó l A  társadalmi munkában — 
bicióval jött a Nyugati pálya- kamatoztatja a csomópont és mint például a kulturált uta- 
udvarra dodgozíná Tóth Ferenc az alapszervezetek akcióprog- zás feltételeinek biztosítása 
elektronikai műszerész. Azóta romjában. Ennek összeállításé- jegyében meghirdetett akció-

csak az .okoz gondot, bán — szép számmal vesznekhat év telt el. Jelenleg a vil- bán 
lanyfütés-szerelők művezetője, hogy

lamilyen megbízatása, ezen 
kívül iskolába, különböző ok
tatásokra járunk. Véleményem 
szerint azonban több van a 
brigádban, s ezt a töbletet ér
demes gyümölcsöztetnünk... 
A  brigádtagok nagy része 
egyébként KISZ-korú fiatal, 
én pedig éppen a KISZ-en 
keresztül szeretném törekvé
seiket segíteni.

Magánemberként
A  fiatalok gazdasági és por 

. litücai vezetője — ha teheti —
különböző szakképzett- részt a fiatalok. A mozgósítás.

Társadalmi megbízatása: KISZ ségű, érdeklődési körű, más- a szervezés nem könnyű 
alapszervezeti titkár, a csomó- más szolgálati ágazatnál dől- váltott műszakok, vagy 
ponti KISZ-bizottság szervező gozó és eltérő képzettségű ingázás miatt, ám ebben
titkára és a VI. kerületi KISZ- 
bizottság tagja.

A z  akciók szervezője

KISZ-tagoknak kell olyan, tér- sokat segít a 
vezetet készítenünk, hogy azt pasztalata. 
mindenki elfogadja, s teljesít
hesse is vállalásait.

művezető

a
az
is

ta-

hobbyjának is él: fából kü
lönböző használati tárgyakat 
— füszertartót, fogast, kulcs- 
tartót — készít vagy fatá
nyérokat fest. Lakkozva ezek 
lakásának kedves díszei. Szak
májából eredően szívesen 
foglalkozik lemezjátszókkal.

— Minden 
embert kíván, 
helytállni?

funkció egész 
Hogyan tud Parlamentre készülnek

Tóth Ferenc három éve párt
tag. Pártmegbizatása a KISZ- magnókkal, erősítőkkel és 
munka, s mivel feladatait ki- hangfalakkal is, és a sport 
válóan ellátja — amit a Fór- sem tizedrangú számára, bi
rodalmi Ifjúsági Napok alkat- gzen gyakran futballozik, vagy 

Jelenleg az egyik legna- adományozott mintezte- pingpongozik. Amikor tervei-
Sok lemondással, gyak- gyobb feladatunk a novem- 1Z-J 'lc/ ero- ? klV\el f s f  *%sz  rő l elképzeléseiről kérdezem, 

ran a család, a pihenés, a szó- herben megrendezésre kerülő dicsérő oklevele is bizo- kicsit elbizonytalanodik, majd
rakozás rovására. A napi ifjúsági Parlament első lép* nyít a . Pártba”  . végzett ezt mondja:
nyolc órából mindig tíz lesz, csőjének szervező, előkészítő , “ * töltetlenül szükségem
főként ha az utazási időt is munkája __ mondja Tóth Fe- Gazdasági lenne még magasabb szakmai
számolom. Monorról járok be renC-   Az ifjúsági vitakörö- 511JIlkaía t , et hwal°  képzettségre, ha már müve•
dolgozni. A  gazdásági munká- kdn és a taggyűléseken már öolgozo kitüntetés Igazolja. zető vagyok. Ezért a műszáki 
mát sem tudom mindig a felkészítettük a fiatalokat* a Brigádjáról, a Kandó Kál- tisztképző tanfolyamot min- 
rendes munkaidőben elvégezni parlamentre. Kértük, hogy m<*n ifjúsági szocialista bri- denkénpen szeretném elvégez- 
a KISZ-ben adódó teendőim mondják el őszintén a ’problé- gátról így vélekedik: ni még akkor is, ha ez szo-
miatt. Esztergomban és Lajos- máikat. Elkészüli már egy fel- — Sokkal eredményesebb badidőm további csorbításé- 
mizsén a kihelyezett dolgozó- adatterv is. Az elmúlt héten munkát végzünk, mint évek- va  ̂ fúr.
kát is ellenőriznem kell. pedig a KlSZ-propagandisták kel ezelőtt, s ez a közösség A  vasútnál eltöltött hat év#
Mindemellett a marxista egye- Balatonvilágoson az évi felké- képes arra, hogy még többet azt bizonyítja, érdemes volna
tem harmadéves hallgatója szítő táborban kaptak megfe- és bonyolultabb feladatokat is biztosítani számára ezt a le
vagyok. lelő tájékoztatást a feladatok ellásson. Igaz, a brigád csak- hetőséget.

A  kerületi KISZ-bizottság- végrehajtásához. nem minden tagjának van va- Fazekcs Eszter
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A mozdonyjavító műhelytől a műteremig Kitüntetések a Fegyveres Erők Napja alkalmából
Látogatóban Németh Mihály sárvári szobrászművésznél

X  szombathelyi járműjaví
tó irodaépületének halijában 
nagyalakú szobor álL A z üzem 
Haladás Művelődési Otthoná
nak előadótermében kecses 
lantos lányszoborban gyönyör
ködhet a látogató. Honnan e 
szellemi, művészeti, és anyagi 
háttér mindehhez?

Nem kellett hosszasan utá
najárni a dolognak. A z alko
tó  Németh Mihály, sárvári 
szobrászművész, a nagymúltú 
szombathelyi üzem egykori 
dolgozója, akit a hódmezővá
sárhelyi realistákhoz, a Med- 
gyessy-féle líra i megfogalma- 
zásúakhoz sorol a  szakma. Az 
52 éves művész kőbe fogal
mazza meg mondanivalóját a 
világról, az emberekről, érzel
meiről. Azok közé a szobrá
szok közé tartozik, akik pá
lyájuk indulásától kőből fa
ragják szobraikat

Első találkozás 
a művészettel

X  szép környezetben épült, 
szobrokkal övezett sárvári há
zában kerestem fe l a mestert

—  Apám s nővérem a Ná- 
dasdyak sárvári várában dol
gozott, s így azon szerencsések 
közé tartoztam, akik néha be
temették a lábukat a nagy mű
vészeti értékekkel rendelkező 
kastélyba — kezdte a  beszél
getést. —  Láthattam a herceg- 
asszony szobrait Tulajdonkép
pen ez vo lt első találkozásom 
a művészettel. Ez azonban 
még passzív, befogadó jellegű 
v o lt  s akkor vá lt aktívvá, al
kotóvá, egész életemre megha
tározóvá, amikor 1942-ben, a 
polgári elvégzése után tanonc 
lettem a szombathelyi jármű
javítóban. Ott a Baják Béla 
vezette rajzoló szakkör, majd 
később a Jaksa István-féle is
mert munkás képzőművész 
szabadiskola tagja lettem. A  
saját magam által készített a l
kotás első élménye itt adatott 
meg számomra.

Nagy élmény volt ez, ami 
azóta is é l bennem és mita
gadás visszahúzza a szívem a 
mozdonyok közé, a műhelybe.

Hűtlen sosem lettem hozzá
juk, csak annakidején győzött 
bennem az erősebb. Így kerül
tem 1952-ben a Képzőművé
szeti Főiskola szobrász szaká
ra, ahol Szabó Iván volt a 
mesterem. A  főiskolán is so
kat köszönhettem a járműja
vítónak: az ott eltöltött tíz év 
nagyüzemi fegyelme, rendje 
erőt adott a nehézségek leküz
déséhez, a céltudatos, kemény 
munkához. 1958-ban kaptam 
meg diplomámat. „Lantos nő” 
című két méter magas kőszo
bor diplomamunkámat tíz év 
múlva egykori munkahelyem
nek ajándékoztam. (Ez díszíti 
a Haladás Művelődési Ház elő
adótermét)

A szülőföld
visszahívta

így lettem, immár két év
tizede „kőnyűvö”  szobrász. 
Több mint negyven alkotásom 
található különböző városok 
közterein. Első megbízatáso
mat 1959-ben Csongrád váro
sától kaptam egy felszabadu
lási emlékmű elkészítésére. 
Aztán sorra érkeztek az újabb 
megbízások. Székesfehérvárott, 
Kékestetőn, Miskolctapolcán, 
Budapesten. Sárvárott és leg
újabban a Volga mentén, Jos- 
kar Ola-ban található szob
rom.

~  A  főiskola elvégzése után 
Budapesten éltem, de a hatva
nas évek végén erősen jelent
kezett a szülőföld utáni vágy. 
Sárvár nekem a világ közepét 
jelenti, s egy kicsit a jármüja-  
vtecTis kctelebb van ide. Mű
termes házamat ide a gyönyö
rű arboréturíí' szélére építet
tem. Egy ideig azért még időm 
nagy részét Pesten töltöttem. 
Most azonban az év háromne
gyedében Sárvárott vagyok, s 
csak egynegyedében a főváros
ban. Idehaza, ahol sokan is
mernek és úgy érzem szeret
nek, megbecsülnek, nagyon jó 
élni. Nem szakadtam el egy
kori vasutas munkatársaimtól 
sem. Hetente bejárok a jármű
javítóba. Ünnepeikre is min
dig meghívnak. Vésőimet, 
egyéb szobrász szerszámaimat 
rendszeresen megköszörülik, 
javítják, szinte lesik a gon
dolataimat M ire észreveszem,

M pÉIl
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A  Joskar-Olaban felállított „Savaria”  szobor kicsinyített mása

már készen is vannak az esz
közeim. De egyébként is szo
ros a kapcsolatom a munká
sokkal Szobraimat a sárvári 
téglagyárban, köztük égetem 
k i A  Rába-gyáriak tetőt csi
náltak a fejem  fölé szabadtéri 
nagyobb munkáimhoz. (Egyik 
katalógusa előszavában ezt ír
ta Németh M ihály: „Akiktől jó  
szót kapok munkáimért, ne fe
lejtsék, hogy a fenti segítség 
nélkül ez a kiállítás nem jöhe
tett volna lé tre”

Sárvár is úgy bánik velem, 
mint a szülő gyermekével: 
minden feltételt megteremt 
munkámhoz. Hogy mást ne 
mondjak: műveim szoborker
tet kapnak itt a házam mel
lett, a szép arborétumban. Itt 
lesznek körülöttem figuráim, 
amelyek oly kedvesek nekem. 
Húsz-huszonöt, később, remé
lem újak születnek, egyre több 
szobrom kerül majd ide. Bol
dog vagyok, úgy érzem, ez éle
tem, pályám rendkívüh jelen
tős állomása. Nagy dolog idá
ig jutni egy művészembernek.

A „Savaria"*
Joskar-Olaba

Néha azért „dohogni”  Is 
szoktam, főként a  művészeti 
élet fonákságai m iatt Vélemé
nyem szerint túlzottan sokan 
— köztük bürokraták is — 
irányítják művészeti életün
ket. A  tehetséges embereknek, 
ha érvényesülni akarnak, akar- 
va-akaratlanul rájuk kell fi
gyelni, mert ezeken a tisztvi
selőkön, művészeti írókon ke
resztül juthatnak sikerhez, k i
tüntetéshez. A  művészet (vagy 
nem művészet) önmagáért be

szél, nincs szükség ilyesfajta 
„közvetítésre” .

Németh Mihály sokat k iállí
tó művész. Szinte évente a kö
zönség elé á ll Első önálló je 
lentkezése 1966-ban Bécsben 
volt. Aztán a fővárosban az 
Ernst Múzeumban, Hódmező
vásárhelyen, Szófiában- sző
kébb pátriájában, Sárvárott 
Októberben Szombathelyen 
láthatók terrakottái „Égetett 
föld” cím m el Innen Pápára, 
Celldömölkre és Sárvárra 
utaznak. Legújabb munkája, a 
„ Savaria” került legmesszebb
re, a Volga menti Joskar-Ola
ba. E kedves város, Vas megye 
szovjetunióbeli testvérterülete, 
a Mari ASZSZK főváros*, ahol 
augusztus 20-án új városrészt 
neveztek e l Szombathelyről 
Ott hirdeti a két nép barátsá
gát ez a szép kőszobor.

A  járműjavítóban ma is so
kan dolgoznak Németh Mihály 
egykori munkatársai közül. 
Horváth Ferenc, a karbantartó 
osztály lakatosa például a ta- 
noncéletet is együtt kezdte ve
le. Ma is jó l emlékszik a szép 
portrékat rajzoló, vézna, feke
te hajú kisfiúra, aki később 
lelkes ifjúmunkása vo lt az 
üzemnek. Azóta is bensőséges 
barátság fűzi őket össze. Ha
sonlóan vélekedett róla Né
meth József, a karbantartók 
művezetője és Steier János 
műszaki-gazdasági ellenőr. Az 
utóbbival szintén együtt ta- 
noncoskodott, s bizonyos ideig 
a képzőművész körbe is együtt 
jártak. Ö is meleg szavakkal 
emlékezett a régi szép időkre, 
azokra az ifjúmunkás évekre, 
melyek alatt egy életre szóló 
barátságok szövődtek.

Szeld Teréz

K Ö N YV ESPO LCRA A JÁ N LJU K
Kulcsár Ödön:

Útikönyv
szocialista brigádoknak

A  szerző legújabb művével 
a szocialista brigádok segítsé
gére siet. Elkalauzolja őket 
22 túrára. A z ország olyan tá
jaira, amelyek történelmi em
lékekben, természeti szépsé
gekben egyaránt gazdagok.

Munkásmozgalomtörténeti, 
művelődéstörténeti emlékhe
lyeket és kirándulóhelyeket 
javasol megtekintésre.

A  legtöbb túrakalauzt a 
helyszínen lapozzák fe l a ki
rándulók. Kulcsár Ödön úti
könyvét azonban már a ki
rándulás megtervezésekor kell 
kézbe venni, mert a szerző 
olyan alapvető információkat, 
ad, amelyek elengedhetetle
nek. Nélkülük a brigád kirán
dulása szegényebb lesz.

Moldova György;
Magyar atom

Moldova György nyitott 
szemmel jár a világban. Ezt

bizonyítja az Akit a mozdony 
füstje megcsapott..., Az őrség 
panasza és a legújabb könyve 
is, a Magyar atom. Ebben az 
író gúnyrajzát, társadalmi 
szatíráit és karikatúráit adja 
közre. Megnevetteti az olva
sóit. Ez a mulatság azonban 
csak addig tart, amíg fe lfe
dezzük a humor mögötti való
ságot. Azokat a fonákságokat, 
amelyekben élünk. Amelyek 
megfertőznek bennünket. A  
„bulit” és a ,struktúrát”. A  
csúszópénzt, a linkséget, az üz
letet, a maszek foglalatosságo
kat, a plusz jövedelmet, akis- 
kapukat; az egymást kereszte
ző ügyintézéseket, kálváriákat, 
üresjáratokat, a bürokráciát. I

Moldova tükröt tart elénk: 
ilyenek vagyunk. Ettől válik 
társadalomkritikai értékűvé, 
amivel az író egy sokszor el; 
vérzett műfajt újrateremt. 
Moldova Györgyöt ismerve 
bátran mondhatjuk: fájdalom
mal születtek ezek az írások, 
amelyekkel azt szeretné elér
ni, hogy másképpen gondol
kozzunk. Oj fogalmakkal, hi
bákat nem tűrő módon.

A  Magyar Néphadsereg érdeké
ben, valamint a polgári védelem 
szervezése, fejlesztése és a felada
tok végrehajtása terén több éven 
át végzett kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként — a honvédelmi 
miniszter a

H AZA SZOLGÁLATÁÉRT 

ÉRDEMÉREM
arany fokozata

kitüntetést adományozta: Füzy
Sándor ügyintézőnek, KPM Vas
úti Főosztály. A

H AZA SZOLGÁLATÁÉRT 

ÉRDEMÉREM
ezüst fokozata

kitüntetést adományozta: Hideg
István csop. vezetőnek, Pécs Vas- 
útigazgatóság, Molnár Imre ügy-

A  Ferencvárosi Vasutas Mű
velődési Házban ötszázra te
hető azoknak a száma, akik 
rendszeresen részt vesznek a 
különböző rendezvényeken, 
klubfoglalkozásokon. A  látoga
tók nagy része a vasútnál dol
gozik. Igényeik, érdeklődésük 
alapján került sor szeptember 
18-án a szocialista brigádklub, 
továbbá a műszaki és újító
klub megnyitására.

A  szocialista brigádklub el
ső összejövetelén közel százan 
vettek részt A  megnyitón dr. 
Radó Sándor akadémikus, a
Dóra jelenti című könyv, s az 
abból készült nagysikerű film  
írója, az antifasiszta összefo
gásról és a  második világhá
ború ideje alatt hírszerző évei
ről beszélt Ezután a József 
Attila Színház művészei a 
Himnusz a békéről című mű
sort adták elő. A z előcsarnok
ban pedig a Béke és barátság 
című kiállítást tekinthették 
meg az érdeklődők.

Az olvasó népért
A z olvasó népért mozgalom II. 

országos konferenciáját októ
ber 7—8-án rendezik Budapes
ten. A  tíz esztendővel ezelőtt 
meghirdetett mozgalomnak az 
a célja, hogy olyan átfogó mű
velődési programot állítson az 
emberek elé, amelyben az o l
vasás, az önművelődés útján, 
az általános műveltség maga
sabb foka mindenki számára 
elérhetővé válhat. A  konferen
cia arra kívánja felhívni a köz
reműködők — így szakszerve
zeti bizottságaink figyelmét —, 
hogy népszerűsítsék továbbra 
is az olvasást, a könyv szere
pének társadalmilag is egyér
telmű fontosságát.

Brigádvetélkedő
Brigádvetélkedőre került sor 

szeptember 7-én Szombathely 
állomáson. A  vetélkedőt az 
állomás szakszervezeti bizott
ságával karöltve a műhelybi
zottság szervezte. A  kérdése
ket összeállította, és egyben 
a vetélkedőt vezette Somogyi 
Zoltán, a Baross Gálbor bronz
koszorús szocialista brigád ve
zetője.

A  brigádókat három-három 
brigád tag képviselte. A  vetél
kedőn a bnigádtagok sokol
dalú tájékozottságukról adtak 
tanúbizonyságot, hiszen gyak
ran nehéz politikai, gazdasá
gi és szakmai kérdésekre is 
könnyedén, hibátlanul vála
szoltak.

A  vetélkedő megszervezése, 
a kérdések körültekintő, gon
dos kidolgozása meghozta a 
várt eredményt. Az első he
lyezett brigád 67, a második 
63, s a harmadik pedig 57 pon
tot ért el, -j

Intézőnek, Szombathely Vasútigaz- 
gatóság. A

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT 
ÉRDEMÉREM

bronz fokozata
kitüntetést adományozta: Benedek 
János ügyintézőnek, KPM Vasúti 
Főoszt.; Bialkó Gyula elegytováb- 
bítónak, Miskolc—Tiszai pu.; Mol
nár Lajos oszt. vez. h„ Debrecen 
Vasútig.; Tóth János személyzeti 
és munkaügyi vez., Bp. Kelenföld 
áll.

HONVÉDELMI 
ÉRDEMÉREM 
(25 év után)

kitüntetésben részesítette: Rásl
Lászlóné ügyint., Miskolc Vont. 
Főn.; dr. Dalos Károly csop. vez., 
Szombathely Vasútig.; Fehér Jó
zsef csop. vez., Szolnok Jj. U .;

A  jövő év elejétől a klub sze
retné megvalósítani, hogy min
den összejövetelen más-más 
brigád vállalná a házigazda 
szerepét, s az ezzel járó szer-: 
vező, műsoradó és propagan
damunkát.

Ugyanezen a napon nyílt meg 
a műszaki és újítóklub is, 
amelynek célja a ferencvárosi 
csomópont valamennyi szolgá
lati helyén az alkotói kezde
ményezés fejlesztése, az újító- 
mozgalom támogatása, a dol
gozók szakmai tudásának gya
rapítása, valamint a vasút mű
szaki fejlődéséről szóló rend
szeres. szakszerű tájékoztatás.

A  megnyitón részt vett gaz
dasági vezetők, újítási előadók 
és újítók maguk is helyeselték 
azt a programot, amelyet a 
klub meghirdetett: minden se
gítséget megadni az újítóknak 
és támogatni az újítások meg
valósítását.

A  szocialista brigád, a mű
szaki és újítóklubon kívül még 
kilenc klub várja az érdeklő
dőket a művelődési házban, 
így mindenki megtalálhatja az 
érdeklődési körének megfelelő 
programot. A  művelődési ház 
vezetősége ugyanis előzetes 
közvéleménykutatás alapján 
hozta létre az újakat és mű
ködtéti a régieket

(f- e.)

Hevesi Kornél függ. polgárvéd. 
törzsparancsnokot, Eger áll.; . 
Molnáj: Pál pénztárfőnököt, Ka-1 
posvár áll.; Szemes Imre álL főn. 
h., Szentgotthárd áll.; Szöllősl Já
nosáé ügyint., KPM Vasúti Fő- ' 
oszti; Tamay jstván polgárvéd. 
törzsparancsnokot, Bp. Déli áll.;' 
Vámosi László főművez., Debrecen 
Jj. Ü.; Villányi János or.zt. vez* 
MÁV Ugykez. és Gazd. Mv.

HONVÉDELMI 
ÉRDEMÉREM 

(20 év után)
kitüntetésben részesítette: Hem yeí = 
Jánosné ügyint, Bp. Vasútig.; 
Hollósy László ügyint., KPM 
Vasúti Főoszt.; Jáhni János 
anyagcsop. vez., . Rákos rendező 
MÁV Hídép. Főn.; Mayer Józsefi 
Ügyint., KPM Vasúti Főoszt.; Pe
tő Lajosné személyzeti vez., Ko
márom Vont. Főn.; Szolnoki Fe
renc csop. vez., Debrecen Vasút* 
lg.; Szűcs Imre csop. vez., Szer 
ged Vasútig.; Cs. ' Tóth Péter 
ügyint., Szeged Vasútig.; Berta 
Ferenc művez., Bp. Északi Jj. ü.r; 
Bubori Jánosné ügyint., Bp. MÁV 
Kórház és Közp. Rend. int.; Bor 
István csop. vez., Landler Jenő 
Jj. U.; Oprável István függ. szer
vező-tervező előadót, Miskolc—Ti
szai pu.; Simon Lajos függ. pol
gárvéd. törzsparancsnokot, Bp. 
Józsefvárosi pu,; Seprenyi Ferenc 
csop. vez., Debrecen Vasútig.; Var
ga Zsigmond polgárvéd. törzspá- 
rancsnokot, Bp. Nyugati áll.

HONVÉDELMI 
ÉRDEMÉREM 

(15 év után)
kitüntetésben részesítette: dr,
Csejtei István oszt. vez. h., KPM 
Vasúti Főoszt.; Váradi József > 
ügyint., Szeged Vasútig.; Csapó 
Lajos ügyint., Debrecen Vasútig.; 
Hollman József vili. szerelő csop.; 
vez.,' Miskolc Vont. Főn.; Szűcs 
István szerszárarakt. vez., Duna«| 
keszi Jj. U .; Várhelyi László ke- 
resked. hív., Cegléd áll.

HONVÉDELMI 
ÉRDEMÉREM 

(10 év után)
kitüntetésben részesítette: Gál Já
nos ügyint., Bp. Vasútig.; Nagy 
Béla oszt. vez., Debrecen Vasútig.; ■ 
Szabó Zoltán oszt. vez. h., Szom
bathely Vasútig.; Tamás Tibor 
karbantartási részlegvez.. Dombó
vár Vont. Főn.; Herczeg Zoltán 
áll. tartalékost, Balatonszentgyörgyi 
áll.; Kassai Imréné ügyint., Szé
kesfehérvár Jj. U.; .Kertész Tfó 
bor ügyint., Szeged Vasútig.; NwB 
dasi Nándor oktatótisztet, Komló;5 
áll.

A  M ÁV vezérigazgatója. |

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

kitüntetést adományozta: Balog
János áll. főn. h.. Szeged áll.;: 
Bódis Károly TŰK kéz., Pécs, 
Vasútig.; Flór László forg. csop. 
vez., Szombathely Vasútig.; Ipo-: 
tyi Kálmán TŰK kéz., Bp. Vas
útig. ; Szarvas Györgyné TŰK 
ügyint., Miskolc Vasútig.; Szómul 
bati Géza csop. vez., Debreceni! 
Vasútig.

FEL VESZÜNK! 
KIKÉPEZÜNK!

A MÁV Budapesti Igazgatóság szolgálati finökságeirt:
NŐKET -  FÉRFIAKAT, 
LÁNYOKAT -  FIUKAT,

Iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésűk, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezelő, kocsifeliró, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai 
vagy vasipari szakmai végzettséggel: 
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, féklakatos, 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vízvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat 
műhelyi járműjavító szerelő, 
berendezés-fenntartó munkakörökbe.
FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: festőket mázolókat, ácsokat
asztalosokat kőműveseket burkolókőt, pálya munkásokat
betanított és segédmunkásokat,
állomási és kocsitakaritókat
KŐTELEZŐ MUNKAIDŐ
minden beosztásban havi 191 órai
Nagyobb budapesti főnökségeinken
— egyes beosztásokban munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROKl

JELENTKEZÉS, bővebb felvilágosítás: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási,- 
pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu (Cinkotaf kapu) 
TELEFON: 145-010.

V A N  RÁ IGÉNY

Megélénkült a klubélet 

a ferencvárosi művelődési házban
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ferseny, hátrányos helyzetben

M ié rt ráfizetéses a vasút 
ff Ném et Szövetségi Köztársaságban?

Korszerű villamosmozdonyok továbbítják a személy- és tehervonatokat

A Német Szövetségi Köztár- közlekedését a nyilvánosság így az értékesítési lehetősége- 
isá̂  sajtójában nemrég Ismét előtt is rendszeresen dicsérik, két mindinkább a belföldi 
Itűnő címsorok alatt olvas- ugyanakkor a deficitért elma- piac határozza meg. Ezt vizs

gálva természetesen nem le
het figyelmet kívül hagyni az 
alternatívát: „a kevesebb vas
út több autót, nagyobb nyere
séget és jobb foglalkoztatott
sági helyzetet jelent.”

Dieter Langendorf, 
a Der Deutsche Eisenbahner 

főszerkesztője

ittunk a vasútról. A  kor- rasztaiják. 
¡ány azzal bízta meg a szö- 
fetsegi közlekedési minisztert, 
úrt Gscheid let, hogy az
179-es óv közepére terjesszen 
Ő javaslatot a vasút rende
séhez. Ugyanúgy, ahogy az 
[lám közvetlenül felelős az 
iitópályák és más távolsági 
tak ügykezeléséért és pénz- 
tyi terheáért, a jövőben a 
||Éayhálózat költségeit is
özvetlénül viselné. Így akar- 
k a vasutat anyagilag teher- 
entesíteni és a közúti fuva- 
ztatókkal kialakult verseny
ül az eddiginél jobban támo- 
ifcni. Ez elméletileg jó l hang
it, de azt senki sem tudja

Szorult helyzetben 
a konkurrencía miatt

A  Német Szövetségi Vasút- 
bajok nem egyik nap

ról a másikra keletkeztek. 
Természetesen, a tömeges mo
torizáció sok utast v itt el a 
vasúttól. A vasút számára a 
legnagyobb hátrányt mégsem 
ez, hanem az autópályák és 
a távolsági utak mértéktelen 
kiépítése jelentette. Ezáltal 
ugyanis legnagyobb verseny
társának, a közúti távolsági 
áruszállításnak nyújtottak 

.._ . _ m am m  módot a vasúti közlekedés ki-
egmondani, hogy mit jelent szorítására. 
ajd a gyakorlatban, ha a ^  Német Szövetségi Vasút 
ovetségi vaeut feladja a pénzügyeinek kedvezőtlen ala- 
filvános közlekedési vállalót '■]juiágát a teherforgalom állan- 
■ e?ev’ funkcióját. A  ko- csökkenése . idézte elő. A z 
bbi években ugyanis a ásványolaj kiszorítottá a sze-

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Japán szakszervezeti vezetők 
tapasztalatcsere látogatása hazánkban

Szeptember 17-e és 21-e kö- Japánban összesen 28 javí- nem adja fel a harcot, ha ti 
zött, Koshiro Ikenek, a Japán tó üzeni működik, de gyümöl- pert elveszítik, fellebbeznek. 
Nemzeti Vasutas Szakszerve- csöző munkamegosztásról nem Japánban az ilyen perek néha 
zet Kokura tartománya főtit- lehet beszélni. Az egyes üze- tíz évig is eltartanak. A  szak
kárának vezetésével háromta- mek között az anyagi haszon szervezet abban bízik, hogy 
gú japán küldöttség járt ha- elérése miatt nagy ellentétek addig változtatni tud a hely- 
zánkban. A  delegáció tagja vannak. Az volt a vendégek zeten. Szeretnék azt is elém», 
volt: Masahico Kuriyama, az véleménye, hogy ügyesen ol- hogy a sztrájkjogot törvénybe 
oki-tokyói és Hideo Sasamori, dották meg a magyar vasuta- iktassák.
a mariokai vasutas-szakszerve- sok a modernizálást, a gőzmoz- A  japán delegáció vezetője 
zet főtitkára. donyról a dízelekre való átté- végezetül elmondta, hogy har-

A  vendégekét megérkezésük- rést. caikhoz sok segítséget kapnak
kor Koszorús Ferenc főtitkár 
fogadta. Rövid tájékoztatójá. 
bán ismertette a magyar vas
utasszakszervezet feladatait, 
eredményeit, majd szólt gond
jainkról is.

A  japán szakszervezeti veze
tők itt-tartózkodásuk során 
jártak a székesfehérvári jár
műjavítóban, megtekintették 
szakszervezetünk balatonkene
sei gyermeküdülőjét, Szolno
kon megismerkedtek a csomó
pont és a járműjavító munká
jával, s ellátogattak a szolno
ki M ÁV Kórházba is.

A  delegációt fogadta Orosz:- 
váry László vezérigazgató
helyettes. A  fogadáson jelen 
volt Koszorús Ferenc főtitkár 
és Kardos Tibor, a járműjaví
tó szakosztály vezetője is.

Az elutazás előtti napon a 
szakszervezet központjában 
megrendezett fogadáson Kos
hiro Ike elmondta, hogy ma
gyarországi látogatásuk mély 
benyomást tett mindhármukra.
Különösen tetszett nekik a 
szolnoki járműjavító.

Koszorús Ferenc főtitkár tájékoztatja a -japán delegációt

A  delegáció vezetője beszélt más országok vasutas-szak- 
japán vasutasok harcairól, szervezeteitől. A  nemzetközi

igalmi teljesítménynél és az 
ataiál tekintettel volt a szo- 
álisan gyengébb, valamint a 
Sgygazdasági központoktól 
PpBibb fekvő kis- és közép- 
samekre.

„A  kisebb vasút, 
jobb vasút"

Jellemző, hogy a mai tér
ik magva nem a politikusok
ig nem is a Német Szövet- 
gi Vasúttól származik, ha- 
Sn a magángazdálkodás 
ácsszervétől.
A  Német Szövetségi Vasút 
nöke, dr. Wolfgang Vaerst, 
ii 1972-ben, a vasútnál el- 
ezdett tevékenysége előtt egy 
r£vát közlekedési szövetség 
üetvezetője volt, nyilvánva
lón szívesen és mindenáron 
p elődje, Oeftering professzor 
ital is védelmezett t1a kisebb 
I9út jobb vasút” élvét akar- 
i valóra váltani. Miután 1976- 
|m csődöt mondott az a meg- 
sndolatlan kísérlet, hogy 
ltodén „nem rentábilis”  vo- 
ilat, a 29 000 kilométeres há
zainak majdnem a felét, 
tegszűntessenek, dr. Vaerst a. 
izdaság által javasolt módon 
vasutat vállalattá alakítva 

tarja látni.
Természetesen, maguk a 
nutasok tudják legjobban; 
sért tenni kell valamit, hogy 
vasutat a végtelen ,,piros 
ámokba” való lecsúszástól 
egóvják. A  vasutasok létszá- 
ját ugyanis 1958 óta körülbe- 
1 170 ezerrel, 1974 óta újabb 
I: ezerrel csökkentették. Ha 
vasútnak ma mégis több 

int 4 m illiárd márka „defi- 
tje” van, és a szövetségnek 
Ijdnem 14 milliárd márka 
| támogatást kell nyújtania, 
jÉy az egyoldalú terheket, 
Km int a verseny torzulá- 
jit kiegyenlítse, a nyereség
et veszteségszámla hiányát 
jtömje, akkor azt mondják 
vasutasok: a problémát lét- 
mncsökkentéssel nem lehet 
Époldani, mert akkor a vas
át már régen meggyógyítot- 
k volna. Természetesen, ar- 
i az ellentmondásra is utal- 
ik, hogy a Német Szövetsé- 
| Vasút modem gyorsvasút

net, és ezzel elvette a vasút
tól a legfontosabb bevételi 
forrását, a széniorgaílmat. Pe
dig az ebből származó több
letbevételek a személyszállí
tás veszteségét is segítették 
kiegyenlíteni. M íg ma ezek a 
veszteségek a köz-költségveté
seket teljes mértékben meg
terhelik. A  korábbi vasúti 
szállítások elvesztésével a szö
vetségi vasút, a növekvő kon
kurencia révén, többszörö
sen is szorult helyzetbe ke
rült.

A  belvízi hajózás, az álla
m ilag rendkívüli módon szub
vencionált fuvardíjak révén, 
betört a még megmaradt tö
megáruk piacára.

Ezeket a bajokat még tetéz
te, hogy a gazdaságii válság a 
szállítási teljesítmények mér
tékére erősen hatott, különö
sen a bányászat területén, 
melynek termékei a vasúti te
herforgalomnak több mint a 
felét teszik ki, illetve tették 
ki. Azóta a vasútnál csökken, 
a tehergépkocsi-forgalomban 
pedig növekszik a szállítási 
teljesítmény.

%
Van kivezető út

A  vasút saját erejéből so
hasem fog ebből a helyzet
ből kikeveredik, így csak to
vább növekvő deficitekbe 
bonyolódik. Ha a vasút veze
tői és a politikusok nem ta
lálnak módot arra, hogy a 
vasutat jobban foglalkoztas
sák, a teljesítmények további 
csökkenése várható. A  Német 
Vasutas Szakszervezet (GdED) 
véleménye szerint a javulás
nak egyetlen útja van: a be
vételek növelése.

„A  közlekedési eszközök 
szabad választásának meg kell 
maradnia”, ez a közismert 
jelszó oda vezet, hogy elken
dőzi egy iparág, nevezetesen 
az autóipar legszívósabban 
védett érdekeit. Vitathatatlan, 
hogy ma majdnem minden 
politikusnak elsőrangú gazda
ságpolitikai célnak kell tekin
tenie a német autóipar teljes 
foglalkoztatottságát.

M ivel az autógyárak a kül
földi felvevőpiacokon egyre 
nehezebb helyzetben vannak,

Fogadás a nagykövetségen

Magyar vasutasokat tüntettek ki 
a csehszlovák vasutasnap alkalmából

A  csehszlovák vasutasnap 
alkalmából fogadást adott a 
követségen Imrich Bodor, a 
CSŐ magyarországi '.vezérkép- 
viselőj e, amelyen megj elent 
dr. Vaclav Moravec megha
talmazott nagykövet, Kiss De
zső közlekedés- és postaügyi 
miniszterhelyettes és Szűcs 
Zoltán, a M ÁV vezérigazgató
ja.

Imrich Bodor ünnepi beszé
dében szólt a csehszlovák vas
út népgazdaságban betöltött 
szerepéről, az észak-déli átme
nő forgalom jelentőségéről. 
Beszélt továbbá arról a tö
rekvésükről, hogy céljuk a 
vasútvonalak villamosítása, a 
berendezések korszerűsítése és 
a kapacitás optimális kihasz

nálása. Kifejtette, hogy a kö
zös határállomásokon eredmé
nyesen fejlődik a szocialista 
brigádmozgalom. Elismerést 
érdemelnek ezért a magyar 
vasutasok is.

A z ünnepségen sor került 
három magyar vasutas kitün
tetésére. A  csehszlovák vas
utak kiváló dolgozója kitünte
tést dr. Vaclav Moravec meg
hatalmazott nagykövet nyúj
totta át Molnár Józsefnénék, 
Szob állomás teljesítményérté
kelőjének, Hídvégi György
nek, Komárom állomás főnök
helyettesének és Lábant Ist
vánnak, Bánréve állomás ve
zető váltókezelőjének.

A  fogadás baráti beszélge
téssel ért véget.

amit a magasabb bérekért, a 
munkaidő csökkentéséért és a 
nyugdíjasok végkielégítésének 
rendezéséért folytatnak. A  ta
vaszi had járat azonban, amely
ben a japán vasutas-szak-

szolidaritás, amely harcaikat 
kíséri, mindig új erőt ad szá
mukra

Koszorús Ferenc főtitkár a 
magyar vasutas-szakszervezet 
támogatásáról biztosította a

szervezet igen nagy szerepet delegációt. Hangsúlyozta: a jel
játszik, ebben az évben sem vőben is támogatunk minden 
hozott sikert. Nyolc napig olyan törekvést, amely a japán 
sztrájkoltak követeléseik telje- vasutasok élet-  és munkákö- 
sítéséért, de eredménytelenül, rülményeinek megjavítását
M ivel a japán vasutasoknak szolgálja. 
nincs sztrájkjoga, a kormány- Befejezésül Koshiro Ike fő 
hű állami vasút képviselői per. megköszönte a szívélyes
be fogták a szakszervezetet, s vendéglátást és megígérte; 
kártérítést követelnek a sztrájk hogy hazájukba visszatérve ar- 
okozta bévétélklesésért' A z első ra törekszenek, hogy a két 
ítéletre — egy tárgyalás már szakszervezet baráti viszonyát 
volt — még az év végéig sor még jobbá tegyék. 
kerüL A  vasutas-szakszervezet Szálai Mária

Méltók a csapatzászlóra
A  debreceni járműjavító ifjúgárdisták szemléjén elsők

üzem ifjúgárdistái nagy utat 
tettek meg az 1977. november 
7-i csapatzászló átadása óta. 
1978-ban a városi és a me
gyei szakági versenyen má
sodikak, májusban pedág az

Negyed század a vasút szolgálatában
Ünnepi megemlékezés a 25 éves szegedi vasútforgalmi szakközépiskolában

Bensőséges ünnepség színhe
lye volt szeptember 22-én a 
szegedi Bebrits Lajos Közleke
dési, Közlekedésgépészeti és 
Híradástechnikai Szakközépis
kola, amely most ünnepelte 
fennállásának 25. évforduló
ját. A z ünnepségen ott volt 
Gulyás János vezérigazgató
helyettes, Katona László, a 
KPM osztályvezetője, Csávás 
Sándor, a Posta Vezérigazgató
ság osztályvezetője, Sajtos Pé
ter vasútigazgató-helyettes, 
Ácsai Mihály, a vasutas-szak
szervezet szegedi területi bi
zottságának titkára, dr. Szilá
gyi Júlia, az MSZMP Csong- 
rád megyei bizottságának tag-

Vasútforgalmi Technikumban. 
Az első tanévben négy osztály
ban még csak 179 diák tanult, 
de az évek múlásával egyre 
nőtt a vasutaspálya iránt ér
deklődők száma. Az országban 
elsőként létesített vasútforgal
m i középiskolában 25 év alatt 
több mint 3200 tanuló érettsé
gizett, s a végzettek 80 százalé
ka ma is a vasútnál dolgozik. 
Ez pedig azt bizonyítja, hogy 
az iskola megfelelően látta ed 
feladatát: jó l képzett vasutas 
szakembereket neveit.

Szólt arról is, hogy az elmúlt 
negyedszázad alatt alaposan 
megváltozott az iskola jellege. 
A z eredeti, a forgalmi-kereske-

ja, Szántó Tivadar, az MSZMP delmi tagozat mellett 1968-ban 
Szeged városi bizottságának beindult a vasút gépészeti, 
osztályvezetője, Szabó G. Lősz- majd négy évvel később a táv
ló, a Csongrád megyei Tanács közlési és biztosítóberendezési 
elnökhelyettese és Ökrös Já- és végül, 1976-ban a posta 
nos, a Pedagógus Szakszerve- távközlőtechnikai ágazat. Je- 
zet megyei titkára. len lég az iskola padjaiban hat

A z ünnepi megemlékezést dr. szakon közel 600-an tanulnak. 
Szöllősi Gyula, a szakközépis- Feladatuknak tekintik tovább-
kola igazgatóhelyettese nyitot
ta meg. Köszöntötte a megje
lent vendégeket, a tantestület 
tagjait, valamint az iskola 
mostani és korábban végzett 
diákjait. Ezután Kálmán M i
hály igazgató mondott ünnepi 
beszédet. Elmondotta: az 1953 
—54-es tanévben kezdődött a 
vasutas szakemberképzés a

ra is jó l képzett fiatalokat adni 
a vasútnak. Ehhez mind a sze
mélyi, mind a tárgyi feltételek 
adottak.

Kálmán Mihály beszéde 
után Gulyás János vezérigaz
gató-helyettes köszöntötte a ju
biláló iskolát. Megemlítette, 
hogy a vasúit mindig figyelem
mel kísérte az intézmény fa

lai között folyó oktató mun
kát, s azt igen nagyra értékel, 
te. Hangsúlyozta, hogy ez az is
kola az elmúlt 25 év alatt 
mindenkor lépést tudott tarta
ni a vasút rohamos technikai 
fejlődésével. Ezután „K iváló 
munkáért” kitüntetést adott át 
Kálmán Mihálynak, a szak- 
középiskola igazgatójának. M i
niszteri dicsérő oklevelet ka
pott Péter Lajosné, Vezérigaz
gatói dicséretben részesült Ro- 
honyi Éva, Orgovány Zoltánné, 
dr Patkó Józsefné és Hausler 
Ágnes.

Ezután Szabó G. László, a 
megyei tanács elnökhelyettese, 
az iskola volt tanára beszélt 
arról, hogy az épületekben fo 
lyó példás szakmai nevelő-, 
munka eredménye az is, hogy 
nemcsak a megyében, hanem 
az egész országban rangot, ne
vet szerzett a szegedi iskola. 
Majd átadta az oktatási mi
niszter dicsérő oklevelét Fara
gó Pétemé és Szabó Emőné 
pedagógusoknak.

A z ünnepség után Csávás 
László adta át a tanulóknak a 
posta segítségével készült új 
távközléstechnikai és átvitel
technikai laboratóriumot, s 
ugyanakkor adták át rendelte
tésének a szintén újonnan ké
szült vasúti villamos gépmérd 
laboratóriumot.

Gellért József

lettek, míg júniusiban a harci 
túrán és a fegyveres váltáfu- 
tásiban első és harmadik he
lyezést értek el. Eddig négy
szer nyerték el a kiváló sza
kasz címet.

Munkájuk elismeréseként a 
IX . országos Ifjú  Gárda-szem
lén szakaszuk képviselte Haj- 
dú-Bihar megye ifjú  gárdistáit, 
ahol szintén szép eredménye
ket értek el a versenyeken. 
A z 1977—78-as év feladatai
nak elvégzéséért a KISZ Köz
ponti Bizottság Dicsérő Okle
vél kitüntetésben részesítette 
őket.

Amikor be keR számolniuk 
egész évi munkájukról, el
mondhatják, méltók a csapat- 
zászlóra és a bizalomra.

Szatmári Balázs

A KÖLCSÖNÖSSÉG ELVÉN:

JÓ MUNKÁT 
A BIZALOMÉRT

A z új üzemfőnök séggel» 
amelyet a dombóvári csomó
ponton létrehoztak, a szak- 
szervezeti bizottság is újjá
alakult. Csaknem teljesen ki
cserélődött a vezetőség, s 
zömmel fiataloknak szavaztak 
bizalmat a forgalomnál és a 
vontatásnál dolgozó szakszer
vezeti tagok. Ez azonban azt 
is jelenti, hogy csak úgy lesz 
éredményes a munkájuk, ha 
a régi szakszervezeti aktivis
ták minden segítséget megad
nak nekik.

A  csomópont szakszervezeti 
tagsága nagy várakozással te
kint az újjáválasztott bizott
ság tisztségviselőinek munká
ja elé. A  bizalmat megkapták; 
nekik most már a munkájuk
kal kell bizonyítani.

Bódogh Mihály
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Hajómodcllek I MHSZ-élet Záhonyban
Eredményesen dolgoznak a szervezet
A  harmincéves jubileumát modellező klub munkája fel- 

ünneplő Magyar Honvédelmi élénkült. Az állomás vezeté- 
Szövetség vasutas szervezetei sének, a határőrség, a mun- 
napjaifliöcbaji emlékem eik. meg kásőrség, a K ISZ és a szovjet 
az eltelt három évtizedben komszomolisták összefogásá- 
végzett munkáról, az indulás val, majd az MHSZ-szarvezet 
nehéz körülményeiről, s egy- felett vállalt védnökséggel ha-

versenye
a városligeti tavon
Á  budapesti M ÁV modellező 

klub versenyzői eredményesen 
szerepeltek a városligeti tavon 
rendezett ha jómódé llek Buda
pest bajnokságán, amelyen rá
dióirányítású hajókkal verse
nyeztek.

A z elektromotorok 1 kg-os 
kategóriájában 1. Ferenc Já
nos (34,3 mp.), 4. Varró Ilona 
<47,1 mp.)

A  robbanómotoros sebességi 
kategóriában második lett 
Szvetkó István, ötödik pedig 
Angel Tamás.

MODELLEZÉS
A  múlt hónapban került 

megrendezésre Pécsett a  re- 
pülőmcdellek országos baj
noksága. Ezen a versenyen a 
Budapesti M Á V  Modellező 
Klub  versenyzői igen. jó l sze
repeltek. A  rádió távirányítá
sú műrepülő modellek 1978. 
évi országos bajnoka Stejel 
Győző 12 785 ponttal, második 
helyezést ért e l Takács Béla 
12 255 ponttal, i Simon István 
8910 ponttal az ötödik lett. 
Mindhárman a Budapesti 
M ÁV Modellező Klub ver
senyzői.

A  csapatversenyben orszá
gos bajnokok lettek a vasutas 
versenyzők, 33 905 ponttal.

ben elemzik azokat a felada
tokat, mélyek a sorköteles fia-

üzemi szervezetének tartalékos 
klubtitkárát, akivel a határál
lomás honvédelmi közösségé-

Mező Sándor, Fülöp Árpád. 
Vojtakovics Ferenc, Eszenyi 
János és még néhány, ma már 
nyugdíjas alapító tág aktív 
társadalmi munkájával halla-

f elkészült rádiótávirász került 
innen a néphadsereg alakula
taihoz, akik később hasznosan 
kamatoztatták szakmai isme
reteiket a  vasúti hírközlés há
lózatában is.

1955-től a határtelepülés 
egyetlen gazdasági egysége, az 
állomás vette át a szervezet 
irányítását, s jóllehet, az ejtő
ernyős és rádiós klubok meg
szűnték, de a lövész-, majd a 
röviddel később megalakult

marosan kétszázra nőtt a fia
talok száma. Deák István, 
Takács László, Mező Sándor, 
a fiatalabbak közül Pető A t-

vensenyszámokban országos 
második és negyedik helye
zéssel ás büszkélkedhetnek.

A  záhonyi M ÁV üzemi 
MHSZ-szervezetiben a har
mincéves jubileum évében is

az MHSZ területi vezetésének 
és az átrakókörzet szocialista 
brigádjainak összefogásával, s

Rendelkeznek még egy ötven 
méteres, 15 lőállásos szabad
téri lőtérrel is. Ezeken köz
pontilag összehangolt program 
szerint rendszeresen zajlanak

vasutas aktivistái
a brigádok, KlSZ-szervezetek 
közti házi bajnokságok. A 
Tisza partján ideális környe
zetben épült MHSZ körrepülő
modellező pálya élőbbre vitte 
a miniatűr gépeknek hódoló 
fiatal modellező klub munká
ját is.

A  helyi iskolában Orosz Jó
zsef klubtitkár vezetésével 
dolgozó modellezők, Pece Já
nos és Szalonkái Gyula klub
vezetők irányításával dolgozó 
lövész- és tartalékos klubok 
munkáját Bdlku Béla, a MÁV 
üzenni szervezet titkára han
golja össze. Eredményeikhez 
sok segítséget jelent, hogy az 
állomás szomszédságában jól 
felszerelt műhelyekkel, elő
adótermekkel és oktatóesz
közökkel ellátott székhaza is 
van a szervezetnek.

Mint Szalonjai Gyula el
mondta, a közös akciók, hon
védelmi sportrendezvények 
szervezése a dolgozók többsé
gének ingázó, bejáró volta 
miatt egyre nehezebb. A  sike
res munka folytatása további 
összefogást igényel. Az átrakó
körzet társadalmi szervezetei
nek támogatásával az évfor
duló évében is eredményesen 
dolgoznak az MHSZ üzemi 
szervezet vasutas aktivistái.

Orosz Károly

Három év után

Hungária nemzetközi tájfutóverseny
Nagy sikere volt Egerben a nemzetközi ifjúsági tájfutó

versenynek, amelyen 16 ország 2000 versenyzője állt rajthoz. 
Szentest az SZVSC Közgazdasági Szakközépiskola Csapata kép
viselte. A  legnagyobb szentesi sikert Tisza Erzsébet bronzérme 
jelentette. Jól szerepeltek még Pápai Zsuzsa, Apró Ilona, Bőd- 
zás Sándor, Bodzás Magdolna és Bonus Ilona.

talok honvédelmi nevelésé
ben. a tartalékosok szakmai,
katonapolitikai továbbképzé- tila és Szalontai László ifjú- 
sében a szervezetek előtt áll- gárdisták járási, megyei szin
nak. ben igen eredményesen képvi-

Ebből az alkalomból keres- selték szervezetük lövészkiüb- 
tük fe l Szalontai Gyulát, a zá- ját. Csapatban és az egyéni 
hőnyi átrakókörzet MHSZ

nek munkájáról beszélgettünk.
— A z alakulása idején egész |__

Záhonyra kiterjedő szervezet szerteágazó agitációs és hon
védelmi nevelőmunka folyikJ 
A  debreceni M ÁV igazgatóság,!

toifct magáról — mondotta. — közel 'kétszázezer forint er- 
Az ejtőernyős, rádiós és lö- tékű társadalmi munkával él- 
vészklubokban tartalmas ne- készült a harminc méteres, 
velőmunka folyt, egész sor jó l három lőállásos fedett lőtér.

Újra a legmagasabb osztályban

A  bajnok csapat. Alinak balról jobbra: Halász Judit, Lakatos 
Éva, Szabó Éva II. Kocsis Györgyi, Horváth László vezető ed

ző. Előttük: Perger Bea, Fábián Éva és Koltaá Zsuzsa

Szombathelyen évtizedek óta 
hagyományai vannak a tenisz 
sportágnak. A  vasi főváros
ban számtalan, élvonalba ke
rült teniszező nevelkedett. A  
Haladás VSE női és férfi te
niszcsapata jelenleg is sok 
örömet okoz az egyesület ve- 
zétőinek és szurkolóinak. A  
női -teniszcsapat 1975 őszén 
csupán, egy játszma elveszté
se miatt kényszerült, búcsút 
venni az I/A bajnokságtól.

A z elmúlt két évben nem

sikerült a kiesés okozta ne
hézséget leküzdeniük, de eb
ben az évben újra nagysze
rűen szerepeltek az I/B osz
tályban, ahol veretlenül vé
gezték az első helyen. Hor
váth László vezetőedző érde
mé, hogy ismét sikerült egy 
olyan ütőképes gárdát össze
kovácsolnia, akik 1979-ben 
már nagyobb erőt képvisel
hetnek majd az I/A osztály
ban, mint 1975-ben.

Kiss Antal

Másjeles bostoni
A  fene igazodik ki ezekben 

a cselgáncs fogásokban. Kar
feszítés, válldobás, leszorítás, 
fojtásimitáció, meg ilyesmi. .. 
A rról nem is beszélve, hogy 
ippon, jukó, csui vagy éppen 
keikoku—  Kész őrületl Talán 
még japán nyelvvizsga is kell 
ahhoz, hogy az ember egyálta
lán fölfogja, m it művel az a 
két pizsamás legény ott a sző
nyegen. . .

Még szerencse, hogy itt van 
ez a Bálint, aki ismeri a dör
gést, hiszen valamikor őt is 
ott ráncigálták a tatamin. Ne
hézsúlyban gyömöszölte a 
partnereit, ám amióta vissza
vonult, alaposan elnehezedett.

—  Csak látszólag bonyolult
a dolog — magyarázza barátsá
gosan. — Legelőször is az 
alapvető ipponfajtókkal keU
megismerkedned. Vegyük ta
lán mindjárt a kis belső por
koláb elnevezésű akciót, ja
pánul: icsimuku...

—  Vegyük —  lelkendezem.

— Tehát, megragadod az 
ipsze gallérját (megragadja a 
galléromat)> és kirúgod alóla 
a lábát (kirúgja alólam a lá
bam).

A  filmszakadás csak néhány 
pillanatig tart, máris tisztán 
látom Bálint markáns arcélét.

—  Vagy itt van például a
nagoyai kopogós, vagy ahogy 
arrafelé mondják: lükeszaki
—  folytatja készségesen. ■— 
Először kiemeled az ürgét 
(kiemel), aztán hanyatt lököd 
(hanyatt lök).

A  szivmasszázs sikerrel jár. 
Melegen megrázom a fölém 
hajoló mentőorvos kezét.

— A  következő gyakorlat 
kevésbé látványos — mondja 
Bálint szemlátomást lehango- 
lódva.

Bizonytalan öröm fog el.
—  Megragadod a hapsikám 

karját és ha nem kopogja le 
azonnal, kitöröd.

Előérzet is van a világon:

Megjegyezzük
m

Ennyire gazdagok lennénk?
Már több hete folyik a vita az Elet és Irodalom hasábjain 

a felelőtlen pazarlásról. M i most nem ehhez a vitához aka
runk hozzászólni, hanem azt tesszük szóvá, amit Törökbálint 
megállóhelyen a közelmúlt hetekben láttunk és tapasztal
tunk. Döbbenetes kép tárult elénk, mintha tatárjárás után 
érkeztünk volna oda. A  jó állapotban levő emeletes épület 
egykori szolgálati helyiségeiben és a váróteremben kitört 
ablaküvegek, koszos, szemetes szobák szomorítják el az arra 
tévedő idegent.

Tudjuk, hogy a vasútnál is sok fiatal küzd lakásgondok, 
kai. Bizonyára akadna olyan, aki vállalná a helyiségek rend- 
behozatalát. annál is inkább, mert az emeleten is vasutas csa
ládok laknak. Akkor talán nem lenne szeméttároló ez a volt 
állomásépület. Vagy olyan gazdagok lennénk, hogy nincs szük
ségünk a helyiségekre? Sz. M.

A szerkesztőség 
üzeni

Pacz József Curtici; Bottka 
László Szob; Uibán József 
Hegyeshalom; Gergely József 
Várpalota; Bódogh Mihály 
Dombóvár; Szűcs Ferenc Hat
van; Sepsi Gyula, Benkőné 
Lászka Ildikó Miskolc; Szepe
si Józsefné, Várfalvi Gyula 
Nagykanizsa; Bognár Károly 
Tapolca; Mészáros Sándor Za
laegerszeg; Markos József 
Öriszentpéter; Szatmári Balázs 
Debrecen; Simon Jenő Szom
bathely: leveleiket lapunk
anyagához felhasználjuk.

.. ■ :w, •
azonnyómban dörömbölni kez
dek a bejárati ajtón.

—  Ne az ajtón, te hólyag — 
derül Bálint —, rajtam ko
pogd le ...

És kitöri a karomat. Mint 
utóbb megtudom, ez volt a 
szimpla porcogós, japán ne
vén a recsegemuki.

A  rögzítőkötés egy kicsit 
szoros, de az orvos szerint 
nincs ok az aggodalomra, a 
kalluszképződés hamarosan 
megindul.

— Végezetül — közli taní
tóm és barátságosan átfogja 
a nyakam — nem árt, ha 
megismerkedsz a másfeles 
bostonival ( lihegeszuszogi). 
Persze, ha a Nagy Göncölt 
látod, kopogj csak bátran.

—  Nem vagyok otthon a 
csillagászatban — vetem köz
be bizonytalanul. — Tudod, 
öőő... Tudódó. .. Őóö...

Az őrzőben csak három na
pig feküdtem és az adjunk
tus úr szerint egyébként sem 
volt semmi szükségem arra a 
mandulára. Szerencsére erős. 
egészséges szervezetem van.

Lekopogom.
(pilhál)

Lakáscsere
Elcserélném Budapest XV. kerü

letben lévő egy+két félszobás 
összkomfortos lakásomat Kelen
föld környéki hasonlóra. Lehet ki
sebb is. Érdeklődni: Erki Béla, 
1155 Budapest Rákos út 106.

Elcserélném Budapest vn. kerü
letében lévő tanácsi szoba-kony- 
hás (alkovos) utcai és a Gyáli 
úton lévő szoba-konyhás, kertes 
MÁV bérleményt, két és fél, eset
leg kettő szoba komfortos lakás
ra. Érdeklődni lehet: Budapest
v n ., Nefelejcs út 19. n. em. 23. 
Garaminé. Hétfőn, szerdán és pén
teken délután 6 órától.

Elcserélném Budapest XI. kerü
letben levő I. emeleti negyven- 
nyolc négyzetméteres, déli fekvé
sű egy szoba, tálaló, mellékhelyi
ségekből álló komfortos lakásomat 
tanácsi rendeltetésű garzonra Bu
dapest területén. Érdeklődni le
het mindennap: Bálint István,
Budapest XL, Bikszádi u. 3á/a. 

y
Elcserélném három és fél szo

bás I. emeleti, 107 négyzetméteres, 
komfortos lakásomat egy és fél 
szobás budapesti vagy környéki 
lakásra, lehet tanácsi is. Érdek
lődni : Brigán József, Veresegy
ház, Vasútállomás, felvételi épü
let, 2112.

Elcserélném hárqmszobás mo
dern rákospalotai bérlakásomat 
budapesti modern vagy korszerű
sített nagyobbra, esetleg plusz 
másfél szobás tanácsi lakást adok. 
Minden megoldás érdekek Érdek
lődni : 34—84. Tordai.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
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Felelős kiadó: dr. Sutb Péter, 
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— Brigádvezetők tanácsko
zása. A  miskolci vontatási fő
nökségen szeptember 20-án 
tanácskozást rendeztek a szo
cialista brigádvezetők részé
re, amelyen hatvanan jelentek 
meg. Papp István, a szakszer
vezeti bizottság titkára üdvö
zölte a megjelenteket, majd 
Gávay Pál, a főnökség veze
tője számolt be a brigádok 
munkájáról, eredményeiről. A z 
ez évre vállalt húszezer óra 
társadalmi munkából eddig 14 
ezret teljesítettek. Ismertette 
azokat a feladatokat is, ame
lyek az őszi forgalomban 
várnak a brigádokra. Ezt kö
vetően Cserháti Ferenc, a fő
nökség pártalapszervezetének 
titkára ismertette azt a mun
ka verseny-fel hívást, amelyet 
a KM P megalakulásának 60. 
évfordulója tiszteletére indí
tottak.

— K i minek a mester 
Szombathelyen az igazgatós 
kultúrtermében került sor 
fiatal mozdonyvezetők K i n 
nek mestere című szakmi 
politikai vetélkedőjének tér 
leti középdöntőjére, améLy 
tizenkét versenyző mérte ö 
sze tudását. Első Auer Jár 
veszprémi, második Sim 
László tapolcai, harmadik p 
dig Horváth György, a tapj 
cai körzeti üzemfőnökség ve 
tatási üzemegységének m< 
donyvezetője lett.

— 100. születésnap. Száza
dik születésnapját ünnepelte 
Mezőtúron özv Dudás János- 
ná, aki 1878. szeptember 14-én 
született. Férje Mezőtúron 
volt váltóőr, húsz éve halt 
meg. A  Vasutasok Általános 
Biztosító Egyesülete nevében 
szeptember 19-én köszöntötték 
az özvegyet, aki ötven éve 
tagja az egyesületnek, özv. 
Dudás Jánosné nyolcvanéves 
fiával él együtt. A  helyi ta
nács és a vöröskeresztes szer
vezet aktivistái házi szociális 
gondozással biztosítják a két 
idős ember gondtalan életét. 
A  Vasutasok Általános Bizto
sító Egyesülete kétezer forint 
pénzjutalommal kedveskedett 
az idős asszonynak.

— Munkásfiatalok és kai 
nák találkozója. A  fegyveí 
erők napja alkalmából a m 
kolci igazgatóság KISZ-bizo 
sága és a miskolci építési 
nökség KISZ-vezetősége 
lálkozót szervezett a katon 
és a munkásfiatalok részéi 
A  magyar néphadsereg egy 
katonai alakulatával a vasút 
fiataloknak már több év 
kapcsolata van. Az építési 
nökség KISZ-esei és a kát 
nák sportvetélkedőt rendezi 
majd a Vörösmarty Műve] 
dési Ház Etűd színpada és 
Tüske polbeat együttes szói 
koztattta á  fiatalokat. Utána 
katonák Bazseva együttese 
gánydalokat énekelt.

— Kiállítás. Nagykanizsa 
lomáson a kertbarátok köre 
közelmúltban termény- és 
rágkiállítást rendezett. Össz 
sen 97 láda mezőgazdász 
terményt és virágot mutatt 
be az érdeklődőknek.

— Évforduló. Kál-Kápoln 
a M ÁV—Volán komplex bi 
Igád ebben az évben ünné] 
megalakulásának 15. évford 
ló já t A  brigád tagjai ebből 
alkalomból pótfelajánlást t( 
tek. Vállalták többek között 
kocsiállásidők további cső 
kentését és a szombat-vasé 
napi kocsikezelést. Az áll 
másra érkező árukat a váll 
latok időben kirakják, harc 
hónapja nem kellett koc 
álláspénzt fizetniük.

— A  díszítés művészete. A  
nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Házban díszítő- 
művészeti szakkör alakult, 
amelyen Szokol Sándorné 
szakkörvezető tanítja a vas
utas lányokat és asszonyokat 
a népi hímzés „tudományára”.

— Jutalomutazás. Harminc- 
három ifjúsági aktivista uta
zott Nagykanizsáról a Szov
jetunióba szeptember 12-én. A  
vontatási főnökség KISZ- 
alapszervezeteiből is többen 
részt vettek a 11 napos kirán
duláson, amelynek során a 
fiatalók megtekintették Lenin- 
grádot, Rigát és Talliirt.

— Druzsba. Szombathelyen, 
a szertárfőnökség nagytermé
ben októberben szovjet—ma
gyar barátsági összejövetelt 
rendeznek. A  csomópont 
MSZBT szervezete, az eddi
giekhez hasonlóan, szovjet tu
ristacsoportot lát vendégül. 
Tiszteletükre vidám baráti es
tet rendeznek.

Kitüntetés
Évtizedéken át végzett ere 

ményes szakszervezeti tét 
kenysége elismeréséül a Szá 
szervezeti Munkáért arany i 
kozatú kitüntetésben részesi 
Rétfalvi Ferenc, Komárom i 
lomás egykori függetlenít 
szb-titkára, a  GYESEV nyi] 
díjas társadalmi aktivistája ; 
születésnapja, és Kalcsó lm\ 
Békéscsaba állomás függefi 
nített szb-titkára nyugdíj 
vonulása alkalmából.

A  kitüntetéseket szeptemb 
25-én Kajcsa József, a vasuta 
szakszervezet titkára adta át

X = U T A S E L L A T Ú = g /
AZ UTASELLÁTÓ VÁLLALAT

FELVESZ NŐKET ÉS FÉRFIAKAT
alkalmasságuk, végzettségük, érdeklődésük szerint:

1. Mozgószolgálathoz:
önálló szakács,
kézilegény vagy kézilány,
felszolgáló,
segédmunkás,
targoncavezető,
takarító,
gyors- és gépíró munkaerőket.

Jelentkezés: Budapest VI., Izabella u. 84.
Mozgószolgálati Igazgatóság (tel.: 118—414).

2. KNP Igazgatóság területére:
pavilon kezelőt: Zebegény, Csömör, 
üzletvezetőt: Salgótarján, Dunaharaszti, 
kézilányt: Tata, Vác, Cegléd állomásokon 
levő egységeibe,
büfést: Cegléd állomásokon levő egységeinkbe. 

Jelentkezés: Vili., Szentkirályi u. 13. (Tel.: 141-042 v. 14-30)

3. Budapesti Igazgatóság területére:
cukrász,
szakács,
kézilány,
segédmunkás,
pavilonkezelő,
felszolgáló,
büfés,
pénztáros,
kereskedelmi előadó munkakörökbe.

Jelentkezés: V., Kálmán Imre u. 14. (Tel.: 310—770 v. 41—96).
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N A P I R E N D E N

a vasutasok üzemi étkeztetése
Szakszervezetünk élnöksé- tozatosan fóznék és Bőséges

ge október 12-én ülést tartott. 
A  napirendi pontok közül* éfe 
sónek a vasutasok üzemi ét
keztetésének. helyzetéről, kü
lönös tekintettel a nyíltvona
lon foglalkoztatottak meleg 
étellel» ivóvízzel történő ellá
tásáról, tisztálkodási lehetősé-

lása, mert még mindig nem 
találták meg az illetékesek a 
célnak legjobban, megfelelő 
edényeket

Nem kielégítő a lakókocsik.

adagot szolgálnak fel, ott so
kan veszik igénybe a z ' üzemi 
étkeztetést Ilyen Miskolc—
Tiszai pályaudvar és Debre
cen állomás üzemi,konyhája, bán elszállásolt GMPSZ egy
hogy csak két példát említ- ségek tisztálkodása, mert
sünk. ■ fürdőikocsik nem állnak ren

Követendő példaként be- délkezesre. A z előterjesztők
gük javításáról készült élő- szeltek az előterjesztők és az és az elnökség tagjai is java-
terjesztést vitatta meg a tes- elnökség tagjai a szegedi igaz- solták, hogy a fejlesztés mel-
tölet gatóságról, ahol minden évben lettj folytatni kell a régebbi

Az előterjesztés egy 1977- napirendre tűzik az üzemi ét- lakókocsik korszerűsítését és 
ben végzett felmérés adataira keztetés helyzetet A  területi mielőbb megoldást k$il tálál- 
támaszkodott Eszerint bővült bizottság is állandóan szór- ni a tisztálkodás, főként a 
az üzemi konyhák kapacitá- galmazza ezt, -főként a  pályán fürdési • lehetőségek biztosítá
sa, emelkedett az étkeztetés- dolgozók ellátásának javítá- sára.
ben részt vevők száma, ja- sét. A  két^szerv együKinűkö- Az elnökség az előterjesz 
vult a pályán dolgozók ellá- desenek eredménye, hogy ^ést a vitában elhangzott ész 
tása. Ez korántsem jelenti szinte valamennyi üzemi revételek, javaslatok figye- 
azt, hogy minden rendben konyhájuk a dolgozok köz- íembevételével elfogadta 
van. A z  üzemi konyhák ki- róegelégedésére végzi munká- Ugyancsak elfogadta á vasút- 
használtságát tekintve példá-  Jdt. egészségügyi szervezet műkő
ül 20 konyha teljesen, 33 A  vonalon dolgozók étkez- dési rendjéről, a  M ÁV  újítód 
részlegesen, 23 pedig kápád- tetősével párhuzamosan je- mozgalmának helyzetéről ké 
tását meghaladóan van igény- lentkezik a jó  ivóvízzel tör- szült előterjesztést és jóvá- 
bé véve. Mint az a vitából ténő ellátásúik biztosítása. E hagyta a vasutas-szakszerve- 
kitűnt, a jó  vagy elégtelen tekintetben sem beszélhetünk zet balatonkenesei oktatás 
kihasználtság; elsősorban a egységes ellátásról. Nincs pél- központjának működési sza- 
könyhákon múlik, Ahol vál- dául megoldva az ivóvíz táró- bályzatát.;

Nyári mérleg — Balaton almádiból
Két nappal a téli menet

rend életbe lépése, előtt már 
hűvös szgl .kergette a  mégsár
gult faleveleket a járdán, 

famely Balatonalmádi állomás 
felvételi épületéhez vezet. Az 
óllomásfőnök irodájában Fejes 
.László, a tapolcai iizemfő-l 
oökség forgalmi ügyintézője 
összegezte az idei nyár bala-| 
tani forgalmának^ 
telt az északi partot illetően«

— A  késői kitavaszodás 
¿ Után nehezen indult a nyári 
l forgalom, de annál erősebb
Volt. A  múlt évit is meghala
dó személyszállítást 1 kellett le

jbonyolítanunk á nyári hóna
pokban —  mondja Fejes 

^László. —  Különösen sok 
utasunk volt a hétvégi napo
kon, Legtöbben Révfülöpre, 
Balatimfüredre, Badacsony
ba és ide Balatonalmádiba 
jöttek. Sok többletvonatot is 
közlekedtettünk Szombathely
ről Balatonfüredre és vasár
naponként Győrből ás volt 
személyvonatunk, amely Csa
jágon át Zánkáig vitte az 
utasokat Vasárnaponként a 
délutáni órákban több mente
sítő vonatot is indítottunk a 
fővárosiba utazók részére.

—  M ilyen intézkedések se
gítették a nyári forgalom  le 
bonyolítását? —  kérdeztük.

.— A  téli időszakban közle
kedő 7—8 személykocsiból ál
ló  szerelvények helyett a nyá
ron 12—13 kocsis, megerősí
tett személyvonatokat indítot
tunk. Ezt az segítette elő — 
válaszolta Fejes László — , 
hogy tapolcai vontatási tele
pünk M  62-es gépeket kapott 
erősítésként a nyári időszak
ra. Az ú j személypénztároso- 
kát, információsokat pedig 
már a tavaszi hónapokban 
felkészítettük a Tapolcán 
megszervezett tanfolyamon, s 
így m egfelelő erő á llt rendel
kezésünkre a balatoni állomá
sainkon az utastájékoztatás 

| lebonyolítására és a  menet
jegyek kiadására is. A  bala
toni állomásokat más állomá
sokról kirendelt dolgozókkal 
is m egéreti tett ük a nyári fő 
idény időszakában. Mindezek 
az intézkedéseink előmozdí
tották a nyári forgalmunk si
keres, zavartalan lebonyolá- 

. tását.
A z új szövegeit gépelte ép

pen Toldi Jánosné, Balatonal

mádi állomás forgalmi szolgá
lattevője, amelyet október 1- 
tŐl kezdve kell beolvas f i i . a 
vonatok indulása előtt az ál
lomási hangosbemondó mik
rofonjába.

—  Hogy milyen volt. a for
galmunk az.,idei nyáron.? Na
gyon erős, rendkívüli figyel
met igénylő. Ha-nem tudtam

tapasztala- korábban megreggélizni, ak
kor reggel 8 óra 9 perctől fél 
11-ig, amíg a 2112-es személy
vonat el nem m ait tőlünk, 
erre már nem is vodit időm...  
A  vonatok indításánál na
gyon kellett vigyázni, nehogy 
baleset .történjen.

—  Hányadik nyarat töltöt
te ezen az állomáson?

—  A  másodikat, de akár 
hiszi, akár nem, annyi sza
badidőm sohasem volt, hogy 
egyszer is lejussak a strandra•

Pedig szeretek fürdeni, s me 
lég is volt hozzá éppen élég..

A  .forgalmi irodából nagy
szerű kilátás nyílik a  strand 
fáira, s a tó hullámzó vizét 
is látja, aki kitekint az ab
lakon. ,

Balatoni fürdőzésre Hor
váth Ferencnek sem volt ide
je, aki az Utasellátó bisztró
ját vezeti Balatonalmádi'álló 
máson.

— Még szabadnapon sem 
voltam, úgyszólván már a ta
vasz óta ■— mondotta. —  A r  
ról viszont örömmel számol 
hatok be, hogy nagyon jó  áru
ellátás Segítette a munkánkat 
itt a nyári hónapokban. Még 
sörből is viszonylag jó  volt 
az ellátásunk, s rendszerint 
csapolt sörrel tudtuk kiszolgál 
ni az itt megforduló nagy 
számú vendégsereget.

A névadó a példaképe a kocsítís itité  

Tyereskova szocialis brigádnak
Mint egy csatatér, cflyan tagjainak többsége azonban

mostanában a Nyugati pálya
udvar: rekonstrukciója az év 
elején kezdődött. A z  utasok 
mégis, viszonylag könnyen el
igazodnak a vonatok- között, 
erről gondoskodtak a pálya
udvar dolgozói. Táblák, s a 
kapusok udvarias szavai ka
lauzolják őket a szerelvények
hez- A  vonatok között fel-fél- 
fcönnek a murik aruhás kocsi- 
tisztftqk: ha kell, ők is segí
tenék a tétovázó utazókon.

„Élő m e n e tre n d ”
Igazi, „élő”  menetrend a 

„Tyereskova”  szocialista bri
gád. Ez nem véletlen, hiszen 
legtöbbjük évek, évtizedek 
óta végzi a nehéz munkát,

távoli helységekből jár be 
dolgozni. Á  bejárás szabadide
jükből vesz el 3—4 órát. Még
is lelkiismeretesen dolgoznak. 
Á  kitüntetett Tyereskova bri- 
gádorfi kívül még öt kollektí
va dolgozik a forgalomnál. A  
Nyugatiban megforduló szám
talan szerelvényt hatvankét; 
ember tartja tisztán. Vasárnap 
sincs fennakadás, pedig volt 
olyan eset, hogy csak három 
(!) dolgozó állt rendelkezé
sünkre.

A  fiatal művezető vasútgé
pészet! technikumiban szerez-

munásta szombatokon dolgoz-* 
tak a Nyugati építkezésén, ta
karításán teljes létszámmal' 
Vidám Színpad, Fővárosi 
Nagycirkusz, a budai hegyek 
— ismert szórakozó- és- kirán
dulóhelyek a brigádtagok éle
tében.

Lehoczky Pálné naponta 
több, mint két óra hosszat ve
szít a szabadidejéből: Pilisről 
jár be munkahelyére. Tizenöt 
év óta kocsit takarít, a fér je  is 
a M ÁV alkalmazottja.

—  Ha nem volna ez a brigád, 
nyilván akkor is elvégezné 
mindenki a munkáját, de nem

M ÁV tisztképzőt is. Ö a leg
népszerűbb ember a kollektí
vák szemében: naponta föl
keresik a dolgozók problé 

régen beléjük rögződött már máikkal, ügyes-bajos dolgaik-

té képzettségét,^ s elvégezte a fmindegy, összeköti-e az em-

a vonatok érkezési, indulási 
Időoontja.

M it jelent a kocsitisztítók
nak, hogy szocialista brigád
ban dolgoznak? A  10—12 órás 
munkanap után marad-e még 
erejük arra is, hogy tanuljar 
nak, vagy társadalmi munkát 
végezzenek? Erről beszélget
tünk a brigád vezetőjével 
Czimmer Imrénével és a több
szörösen kitüntetett kolléktíva 
tagjaival. A  Tyereskova bri
gád; ugyanis az idén kapta meg 
a M Á V  Kiváló Brigádja c í
m et ,

Czimmer Imréné, Nusi né
ni, nem titkolja korát: ötven
két éves. De azért a brigád 
„életkorára”  büszke: hét év
vel ezelőtt alakították meg, 
azóta ő a ^brigadéros” .

— Hogy m iért az első női 
űrhajós nevét vettük föl? ö  
az űrben tört utat, s bebizo
nyította, hogy a nők is képe
sek elviselni a nehéz mun
kát, a túlzott megterhelést. 
A m i munkánk is nagyon ne
héz —  jegyezte meg.

A  brigád tíz tagja ¡közül 
csak kettő a férfi, a többi nő. 
Igaz, a takarítás évszázadok 
óta a hők dolga, de olyan 
tempóban, ami itt van, még 
Ők, gyakorlott asszonyok is 
nehezen boldogulnak a  mun
kával. A  kocsitisztítás „lené
zett”  foglalkozás, s amellett a 
fizetés sem tartozik a * magas 
kategóriákba.

— A  brigád átlagéletkora 
45 év! Fiatalok nem jönnek 
ide, tapasztalat nélkül nem is 
bírnák ezt a tempói —  mond
ja a brigádvezető.

V a s á rn a p  sincs  
fe n n a k a d á s

Tógyeriska Imre harminc
évesi, művezető:

— Én budapesti lakos va
gyok, a Tyereskova brigád

kai, de örömeiket is megoszt
ják vele.

Ezt már a brigád legidősebb 
tagja, Tóth-Cseri Mihályné, 
mindenki{ Mariska nénije 
mondta el. aki tíz éven át, 
minden munkanapon a Pest 
megyei Szada községből já rt. 
be dolgozni.

—  ötszörösen is nagymama 
vagyok, gondolhatja, van gon
dom elég. Mégis, szívesen in
dultam munkába, mert ez a 
brigád ismerte a nevetést isi 
s hiába az öregség, hamar el
szaladt az a napi 10—12 óra.

Ó vo d á t
p a tro n á ln a k

Bitén Axénia Angyalföldön 
lakik, 1951 óta dolgozik a vas
útnál Ö  a brigád mindenese, 
ha kell szószólója, vagy ép
pen „beugró” , helyettesítő 
tagja.

A  brigádnaplót lapozgatva, 
nem a szokványos bejegyzé
seket találom. Fáradt-szép be
tűkkel az eseményék, évfor
dulók, vállalások olvashatók a 
vaskos könyvben. Három év
vel ezelőtt vállalták a Ben
czúr utcai óvoda patronálását 
'— azóta szabadidejüket ál
dozzák föl, hogy a csöppsé
geknek kényelmes, tiszta já
tékterem, háló jusson. Köm

be rt valami a munkatársaival, 
vagy sem? Az biztos, hogy én 
fásultan, közönyösen végezném 
a munkámat —  mondja, s 
büszkén mutatja két unokája 
fényképét. Nagymama, pedig 
még csak 43 éves..«

A b rig ád é le t 
h o zta  ő k e t ö ssze
Falusi Józsefné, Csibra Ju

lianna, BeSze Veronika, Thum  
Mihály és Alföldy Ferenc nem
csak a munkahelyen, de az 
óda-visszautazás közben is 
együtt vannak. Falusi József
né és Thum Mihály Cegléd- 
bercelre, a másik három mun
katárs Ceglédre tér haza a fá
rasztó munka után. A  brigád
élet hozta őket össze, ha vala
melyikük nem jön reggel a 
vonatén, már nem Olyan jó
kedvűéi ! Minit ahogyan 
Thum Mihály mondta: Együtt 
söprűnk, együtt nevetünk, s 
együtt szívjuk a levegőt isi 

Igaz, hogy közülük Falusi 
Józsefné adminisztrátor, A lföl
dy Ferenc pedig kocsikísérő, 
de ők is seprővel, lemosóval 
kezdték annak idején,

A  brigádot Ubrankovics Mi
hály résziegyezető patronálja.

— A  patronálás nálunk any- 
nyit jelent, hogy a gazdasági 
vezetők és a brigád közötti 
kapcsolatot szélesítjük, szerző
déseket dolgozunk ki, s a nem 
munkaköri problémákat
igyekszünk minél hamarabb 
megszüntetnil

Besze Imre

Próbaúton az új motorvonat

A  pécsi vontatási főnökség gyártmányú Barnát sorozatú is szép szerelvény, a M ÁV 
motorvezetőjé, a 23 éyes Vörös motorvonattal. Há a próbán tak többet is vásárol Csehszlovák 
István Pécs és Bátaszék között során eredményesem vizsgázik kiától. 
közlekedik ezzel a csehszlovák ez a kényelmes, esztétikailag (Zelman Ferenc felvétele)

OS ZZ  S D - T A N Á C S K O Z Á S

Műszaki szakemberek 
látogatása Nyíregyházán

A  közelmúltban Budapesten 
tanácskozott a szocialista or
szágok vasutas együttműködé
si szervezetének műszaki a l
bizottsága, az OSZZSD. Az 
albizottság tagjai október 6-án 
Nyíregyházán gyakorlati be
mutatóval fejezték be a ta
nácskozást. A  szovjet, a cseh
szlovák, az NDK-beli, vala
mint a  lengyel, a bolgár, a 
román, a kínai és a  magyar 
közlekedési-műszaki szakem
berekből álló küldöttséget a 
nyíregyházi vontatási főnöksé
gen Fényes József, a debre
ceni igazgatóság vezetőjének 
műszaki helyettese fogadta. 
Ezt követően Halász Ferenc, 
a vontatási főnökség vezető-

hogy több mint. száz éve 
épült a  vontatási főnökség, 
illetve annak az elődje, a fű
tőház. A  felszabadulás után 
gyors ütemben haladt a te
lep fejlesztése, bővítése. 1966 
fordulópontot jelentett a  vá
ros és a megye közlekedésé
ben. Ekkor érte e l a villamo
sított vasútvonal Nyíregyhá
zát. 1975-ben korszerű, jól 
felszerelt üzemcsarnokot avat
tak, ahol a villomosmozdo- 
nyokat javítják. Tavaly ki
vonták az utolsó gőzmozdonyt 
is a vontatási telep hatáskö
réből.

A  tájékoztató után a kül
földi szakemberek a  műhe
lyekben ismerkedtek a  szere-

je tartott tájékoztatót a déle- lók és a mozdonyvezetők mun- 
gáció tagjainak. kajával.

Egyebek között elmondotta, Suba Ernő

A BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG

Csapatzászlót adományozott 
a  bicskei vasútépítő egységnek

Szeptember 29-én — a fegyveres erők napján — 
Bicskén csapatzászlót adományozott a budapesti igaz
gatóság a magyar néphadsereg egyik alakulata részére 
A z  ünnepségen megjelent Urbán Lajos közlekedés- és 
postaügyi minisztériumi államtitkár, Kiss Károly, a bu
dapesti igazgatóság vezetője, Gál Miklós ezredes* vala
mint ott voltak a községi és a járási pártbizottság kép
viselői. V

A  bicskei alakulat a pályaépítő munkában élért ki
váló munkája élismeréseként kapta a  csapatzászlót*



2 MAGYAR VASUTAS 1978. OKTÓ BER *1.

Alapvető követelmény mindenütt 
a munkahelyi tanulás segítése

Májusi felmérés adatai sze
rint, a vasútnál hétszáz írás- 
tudatlan dolgozó teljesít szol
gálatot, a fizikaiak mintegy 
harminc ■ százaléka nem vé
gezte el a nyolc általánost, és 
több helyen a vezetőbeosztá
sú áknak is alacsony az isko
lai végzettsége.

Figyedemb évévé a vasút 
csökkenő létszámhelyzetét, va
lamint a technikád fejlesztés 
és a képzettségi szint között 
mutatkozó feszültséget, alap
vető követelmény a tanulás, 
az erre ösztönző lehetőségek 
megteremtése és jobb ki
használása. Növelni kell a 
közép-, és felsőfokú végzett
séggel rendelkezők számát is. 
Ez pedig nem valósítható meg 
az alapfokú képzettség meg
szerzése nélkül. Miután a ta
nulási igény felkeltése a fiz i
kai dolgozók körében a legne
hezebb, a figyelmet elsősor
ban a 8 általános szervezésére 
kell összpontosítani.

Általános iskola9 
közösen a Volánnal
A  szakszervezeti bizottságok 

aktív közreműködésével, a 
munkahelyek gazdasági veze
tői tesznek erőfeszítéseket az 
oktatási feladatok megoldásá
ra. A  jelentős mértékű fluk
tuáció, az ‘újratermelődési fo
lyamat miatt azonban —  a 
felmérési számadatok ismere
tében —  a vasutasok iskolai 
végzettsége arányaiban alig 
változik. Ezért az eddiginél 
szélesebb körű cselekvésre 
van szükség.

A z  új oktatási év előkészí
tése minden évben sokoldalú 
tennivalót jelent a  munkahe
lyek számára. A  hiányos -isko
lai végzettségűek felmérése 
mindenütt megtörtént. S  ott, 
ahol sikerült megfelelő össz
hangot kialakítani a munka
hely, az iskola, s a dolgozók 
között, az előadások is zökke
nőmentesen megkezdődtek.

A  Nyugati pályaudvaron 
évekig nem tudtak általános 
iskolai üzemi tagozatot indí
tani, annak ellenére, hogy in
dokolt le t t ' volna. A z  ered
ménytelenség arra ösztönözte 
a munkahelyi vezetőket, hogy 
változtassanak módszerükön. 
Széles körű propagandamun
kát végeztek, minden fórumon 
ismertették a tanulás előnyeit, 
a tanulással járó kedvezmé
nyeket. Ezenkívül a hiányos 
iskolai végzettséggel rendelke
zők számára kötelezővé tették 
a 8 általános megszerzését. A  
gazdasági vezető intézkedésére 
nemcsak az oktatási felelős 
végez szervező munkát, ha
nem a munkatársak közül 
többen is kaptak agitációs 
feladatokat. A  szakszervezeti 
bizottság pedig folyamatosan 
segít a mozgósításban és a 
problémák megoldásában. A  
múlt tanévben tizennégyen 
vizsgáztak az általános iskola 
7. és 8. osztályában. Jelenleg 
pedig —  a VO LÁN-nal közö
sen szervezett üzemi kihelye
zett tagozaton —  huszonketten 
tanulnak.

Sokat segíthetnek 
a művelődési házak

Fontos feladat a bejáró dol
gozókkal való foglalkozás is. 
Gyakran hallani olyan érve
ket, hogy velük igazán nem 
lehet m it kezdeni, hiszen a

re. A  vártnál nagyobb az ér
deklődés.

Sajnos, kevés példa van ar
ra, hogy —  éppen a  bejáró 
dolgozók művelődése érdeké

munkahely és lakóhely között ben —  közös megoldást ke- 
ingáznalk, s a közlekedési esz- resnének a munkahely és la- 
közökhöz való alkalmazkodás kóhely illetékes vezetői. Idő 
miatt, szervezett formában hiányában —  hangzik a  kifo- 
nem tudnak tanulni gás —  de hozzátehetjük: aka-

A  vasút összlétszámúnak je- rat frányában'  is! A  művelő-
lentős százaléka vidékről be
járó dolgozó, s közülük sokan 
nem végezték el a 8 általá
nost. Nem lehet lemondani 
tudati fejlesztésükről Olyan 
Lehetőséget kell biztosítani 
számukra; amely elfogadható 
a munkahely s az egyén szá
mára is.

A  békéscsabai klubkönyv
tárban szeptembertől har
minckét vasutas* ismerkedik az 
általános iskola 8. osztályos 
anyagaival. A  többségük bejá
ró dolgozó. Hogyan tudnak 
mégis bekapcsolódni a tanu
lásba? Ügy, hogy az üzemfő
nökség gazdasági vezetőinek 
egyetértésével, az intézmény 
olyan oktatási formát alkal
maz, amely a vidéken lakók 
részvételét is lehetővé teszi a 
foglalkozásokon.

Törődjünk többet

dési intézmények szervezésé
ben ugyanis, létrehozhatók 
olyan találkozások, ahol a 
gazdasági és mozgalmi veze
tők megismerkedhetnek a 
községi tanácsok vezetőivel 
Olyan területek kulturális 
irányítóival, ahonnan nagyobb 
számban járnak a  vasúthoz 
dolgozná. A  közös megbeszélé
sek még hasznosabbak lehet
nek akkor, ha például a szo
cialista brigád vezetők is jelen 
vannak és elmondják a bejá
rással, a tanulással kapcsola
tos véleményüket. A  művelő
dést gátló akadályok elhárítá
sára pedig a lakóhely és mun
kahely vezetői együttes aka
rattal könnyebben találhatnak 
jó megoldást. A z  ősze jövete
lek, tapasztalatcserék szerve
zői, ¡kezdeményezői a  műve
lődési intézmények lehetnek.

Természetesen a közösen 
végzétt szervezőmunka csak 
jakkor lesz eredményes, ha az

a bejáró dolgozókkal egyéni képességek, jellemzők 
. °  vizsgálata alapján, azok fü-

Nyíregyháza állomáson gy elemb evét elével alkalmaz- 
nemrégiben letéti könyvtárat nak bevált, vagy új módszere- 
létesítették, ugyancsak a be- két az oktatás érdekében, 
járók művelődésének segítésé- Pálinkás Katalin

Fokozottabban kell élni a 
művelődési intézmények lehe
tőségeivel is. Felszereltségük, 
adottságaik révén, kedvezően 
tudják biztosítani a tanuláshoz 
szükséges feltételeket, önma
gukban azonban nem elegen
dők ahhoz, hogy enyhítsenek 
az oktatási gondokon. Az 
egyik csomóponton a jó l mű
ködő kulturális intézmény 
próbálkozásai azért vallottak 
kudarcot, m ert a szolgálati 
főnökségekkel nem volt meg a 
kellő összhang. , •

A  tanulás fontosságának 
megértetése sok helyen a  ve
zetők szeiiüéietlarniálását Is 
szükségessé teszi. Ígéret van 
— cselekvés nincs —  jellemez
te nemrégen saját kapcsolatát 
a munkahelyi vezetőkkel, egy 
művelődési intézmény igazga 
tója. S, hogy az ösztönzés el
maradt, az is bizonyítja: bár 
a csomóponton sokan nem vé
gezték el a nyolc általánost, 
egyetlen osztály indításához 
sem jö tt össze a szükséges 
létszám.

Klubot kaptak Budapesten 
az Utasellátó nyugdíjasai

A  nyugdíjastalálkozó részvevői élvezik a tiszteletükre rende
zett vidám műsort

(Skoda- László felvétele)

Szeptember 28-án a koraesti 
órákban műsorral. egybekötött 
összejövetelen nyitották meg 
az Utasellátó Vállalat szakszer
vezeti bizottságának nyugdíjas 
klubját az Arany János ut
cai klubkönyvtórban. Kovács 
László szb-titkár mondott ün
nepi beszédet Hangsúlyozta

többek között, hogy a klub 
hasznos szórakozást nyújt majd 
a Budapest területén élő nyug
díjasoknak. Tanfolyamok, 
szakkörök és előadás-sorozatok 
várják az érdeklődőket 

A  megnyitó beszédet kultúr
műsor követte.

K. F.

Nyugdíjastalálkozó Szombathelyen
Szombathelyen már hagyó- jas csoport elnöke köszöntötte 

mány, hogy az ' év második a megjelenteket, majd Teleki 
felében megrendezik a nyug- László, a vasutas-szakszervezet 
díjas találkozót Ezúttal szép- szombathelyi területi bizottsá- 
tember végén a Pannónia Ét- ga közgazdasági bizottságának 
teremben találkoztak a 60—70 vezetője tartott tájékoztatóit 
év közötti nyugdíjasok. —Elő-
ször Lippai Gyula, a  nyugdí- Kiss Antal

TÁRSADALMI AKTIVISTA

Széles korú szakmai ismereteit 
a szakszervezetben kamatoztatja

Várszegi János kapcsolata a  vasúttal, nyugdíjazásával sem szűnt meg

Közel négy évtizedes vasúti 
szolgálat után ment nyugdíjba 
Várszegi János, a  szegedi igaz
gatóság pénzügyi osztályának 
csoportvezetője. Pályafutását 
rövidén így foglalta össze:

—  1939. május 1-én kerül
tem a kecskeméti kisvasúihoz 
szertári dolgozónak. Feladatom 
az akkor épült kiskőrösi vo
nalszakasz anyagának biztosí
tása, az anyagnyilvántartás ve
zetése volt. Később, amikor át
kerültünk a MÁV-hoz, behe
lyeztek az igazgatóság rovan- 
csoló csoportjába. Több mint 
tizenöt éven át jártam az igaz
gatóság szolgálati helyeit, lel
tároztam az annyagokat 1965- 
ben az állóeszköz- és beruhá-

vállalt. Szakmai gyakorlatát 
állandó elméleti képzéssel gya
rapította : általános rovancso- 
lói, középfokú beruházói, majd 
mérlegképes könyvelői tanfo*- 
lyamot végzett.

Megbízható, pontos munká
jáért, kiváló emberi magatar
tásáért munkatársai és szolgá
lati vezetői szerették. Vélemé
nyére a  társosztályok dolgozói 
is sokat adtak. Munkáját min
denkor a M ÁV  pénzügyi érde
keinek figyelembevételével vé
gezte. Irányítása alatt megbíz
hatóan dolgozó csoport Jött 
létre.

Szakvonali munkája mellett 
szinte minden idejét a társa
dalmi munkának szentelte. Az 

IMSZBT tagcsoport gazdaság*zási csoport vezetésével bíz- __ _____
tak meg. Ebben a beosztásban anyagelszámolás gépesítésében vezetője, az eszperantó szöveti 
nyugdíjazásomig dolgoztam. úttörő munkát végzett, később g^g igazgatósági titkára volt.

Az évek hosszú során több- a B 24-es számú utasítás be- Legtöbb idejét azonban hon- 
ször változott a  beruházások vezetését irányításával Szege- védelmi munkával töltötte. Az
és állóeszközök nyilvántartása, den kísérletezték ki. A z utasí- MHSZ-nek 30 éve tagja __
Várszegi János jól követte e  tás szerkesztésében, a végre- x967-től az igazgatóság üzemi 
változásokat. 1951-ben a M Á V  hajtás irányításában nagy részt atkára. Vezetésével a vasutas

klubok szép sikereket értek el.

Miért népszerű ember 

a kocsivizsgálók bizalmija?
A z ipar dinamikus fejlődé

sével, a tranzitforgalom növe
kedésével egyre felelősségtel
jesebb mimika hárul a  nyír
egyházi műszáki kocsiszolgá
lat dolgozóira. Tevékenységü-

lat eredménye az is, hogy a 
bizalmit személyes ügyekben 
is megkeresik a munkatársak. 
Legutóbb Lippa Mihály se
gélykérelemmel fordult hoz
zám, s m ive l igénye jogos

két az állomás vezetésével volt, javasoltam a segély meg
ás a debreceni igazgatósággal adását.
összehangol tan segítik a tár- Hrenkó István bizalmi funk- 
sadahni szervezetek is. De kilója mellett a Béke brigád 
m it tehet és m it tud segíteni vezetőjének helyettese is. Ez a 
a közösség  ̂ mimikájában a közösség sokat segített az ál
szakszervezeti  ̂bizalmi ?  ̂Erre lomás szépítésében, parkosító - 

«. - sában. Fő feladatuk azonbankértünk választ Hrenkó Ist
vántól, a vasutat 31 éve szol
gáló szakszervezeti bizalmitól, 
aki éppen egy Szovjetunió fe* 
lé  induló teherszerelvény mű
szaki vizsgálata után érkezett 
a kocsiszolgálat műhelyébe.

—  Az állomáson az szb-ak- 
tivistáinak értekezletén is kö
zösen beszéltük meg az őszi 
csúcsforgalommal járó tenni
valókat. A  gazdasági vezetők 
nálunk a szükséges munka-  
erő-átcsoportositással, a bér
emelésekkel kapcsolatban is 
kikérik a bizalmiak vélemé
nyét. Munkánk sikerének leg
alapvetőbb feltétele a tagság
gal kialakított jő  kapcsolat, a 
kedvező munkahelyi légkör. 
A  tagság tudja, hogy a fe l
vetett problémák rendezése 
ügyében mindig eljárok. Leg
utóbb brigádunkban, az ezüst- 
koszorús fféke szocialista kö
zösségben többen 1$ felvetet
ték: ha valaki hosszabb ide
je betegállományban? levő bri
gád társát ment látogatni, ak
kor csupán 25 forintért vehe
tett valami szerény ajándékot, 
ezt sokan ¡kevesellték. Igaz is, 
m it lehet kapni 25 forintért? 
A  problémát elmondtam a 
szakszervezeti bizottság veze
tőinek, azt válaszolták, hogy 
megvizsgálják, milyen lehető
ség van az összeg felemelésé
re és a döntésről értesítést 
kapok majd.

— Az elmondottakon tú l a 
tagsággal kialakult jó  kapcso-

továbbra' is a közlekedés biz
tonságának segítése, a műsza
ki hibákból eredő üzemsze
rű sérülések megakadályozá
sa.

Orosz Károly

s rangos helyet foglaltak el a 
megyei versenyben. Ma is a 
Sportlövő Szövetség megyei el
nökhelyettese és az MHSZ 
Szeged városi-járási vezetőség 
különböző bizottságainak tagja.

Kimagasló szakmai és társa
dalmi munkája elismeréseként 
kétszer volt K iváló dolgozó, 
egyszer vezérigazgatói dicséret
ben, Honvédelmi Érdemérem, 
MHSZ Kiváló munkáért kitün
tetésben részesült Most nyug
díjba vonulásakor Kiváló mun
káért kitüntetést kapott

Kapcsolata nem szakadt meg 
a vasúttal. Nyugdíjazása óta 
a szakszervezet területi bizottn 
ságánál, mint a gazdasági el-| 
lenőrző csoport tagja tevén 
kenykedik. Nagy szakmai Úm  
dását . j.ól kamatoztatja a szak*J 
szervezeti mozgalomban, S ta-| 
Ián az eddigieknél lsintenzi-* 
v ebben végzi munkáját az 
MHSZ-ben.

G.J.

DEBRECENI FILHARMONIKUSOK

A  zenei világnapra készülnek
Nagy sikerű hangversenyt vészeti díjjal kitüntetett kar- versenyeztek. Programjukban 

tartott a közelmúltban a deb- nagy. — A  felszabadulás után évente 30—35 hangverseny és 
receni M Á V  Filharmonikus átszervezték a zenekart. 1947- 40 opera-előadás szerepel. A  
Zenekar Mátészalkán, a Zalka ben a Magyar Rádióban is sze- 71 tagú zenekar a közelmúlt- 
Máté Művelődési Otthon nagy- repelt az együttes. 1952-ben bán Bulgáriában turnézott. A  
termében. A  szünetben Szabó minőségi változás történt éle- nyáron elkészült az első hang- 
László vezető karnaggyal be- tünkben. Megszűnt az amatőr lemezfelvételük, is. 
széleettünk a zenekar múltiá- ielleg ^  **hivatásuak lettünk. — Már készülünk a zenei

Ezzel lehetővé vált az opera- világnapra. Ebből az alkalom- 
játszás* is. ból Debrecenben, Budapesten

A  debreceni filharmonikusok és a Magyar Rádióban adunk 
az elmúlt 25 év alatt több mint hangversenyt a mai magyar 
kétezer hangversenyt adtak, és zeneszerzők műveiből — mon- 
hatvan operát mutattak be. A  dotta Szabó László, 
hazai turnékon kívül kilenc

ról és terveiről.
—  Ez a  vasutas-zenekar 

1923-ban alakult, és három év
vel később már az ország egyik 
legjelentősebb szimfonikus ze
nekaraként emlegették a deb-
recenieket —  mondja a Mű- ország hatvan városában hang- Zsoldos Barnabás

oCétra^ohoh

Hat évtizedről 
vall egy napló
Egy napló került minap a 

kezembe. Ez a könyv egy 
emberről vall. Olyanról, aki 
szinte két emberöltőnyi időt 
— vagyis 62 esztendőt — 
töltött el a vasút szolgálatá
ban. A  napló lápjait forgat
va a sorok és a képek egy 
változatos életútról mesél
nek.

Ez az idős ember most is 
munkába indul naponta. 
Jelenleg á Vasutas Egyesü
letek Vendégszobaházának 
dolgozója.

r— Gyerek voltam szinte, 
amikor beléptem a vasút
hoz. Felnőtté Is ott váltam, 
hiszen akkor kaptam az el
ső hosszúnadrágot. A  vasút
hoz egyébként édesapám 
révén kerültem, mert ő is 
vasutas volt. Az akkori 
M ÁV Igazgatóság segédhi
vatalához kerültem kisegí-

elismert és megbecsült ve
zető állású dolgozójává vál
jék. Kitartása mindig gyü
mölcsöző volt. A  felszaba
dulás után ott tevékenyke
dett a .vasút újjászervezői 
között, s hamarosan felelős 
beosztásba került.

Gazdasági munkáján' kf- 
yül a Közlekedési Közlöny 
kiadói tisztével bízták meg, 
és ellátta a M Á V  Hivatalos 
Lapjának szerkesztői teen
dőit is hosszú éveken ke
resztül. Munkája elismeré

snek. Azóta már sok idő .sóként több ízben kapott 
telt el, de munkakönyvem- kitüntetést. Időközben meg- 
ben az első bejegyzést emlékeztek munkatársai a 
soha nem kellett módosíta- negyven, majd negyvenöt 
ni — jelenti ki Tapodi E le- éves munkásságáról, 1962- 
mér. ben pedig Munka Érdem-

A  hosszú évek munkássá- éremmel tüntette ki az El-  
gát egy-egy képben, doku- nöki Tanács. 
mentumban megőrizte az Energiája, munkabírása
időnek a tulajdonos. Mit is sokoldalú és kimeríthetett 
mond nekünk ez a napló? len volt. Erre igazolásként 

Tapodi Elemér a vezér- szolgál többek között az a 
Igazgatóság gazdasági hiva- díszoklevél, melyet a Ma- 
talának vezetőjeként ment &T Testnevelési Sportszö-
nyugdíjba 1961 decemberé- vétségtől kapott társadalmi 
ben. Utána a Vasutas Szak- munkássága elismeréséül, 
szervezetnél, később a Vas- Gyerekünk sajnos nem
utas Egyesületeknél vállalt ®zerí sokgyer-
nyugdíjas állást Ezenkívül mekes rokonunk kislányát 
a napló tartalma tanúsítja, neveltük fel mondja.
hogy miként jutott el készí
tője a ranglétra legalsó fo
káról addig, hogy a vasút

ö  ma is velünk él, s én bol
dog nagyapának mondha
tom magám . . .

Sz. M.



1978. OKTÓBER 21. MAGYAR VASUTAS 3

SZA K K EPESITESE:

■technikus
A  szo m b a th e ly i S ava ria  K ö z le ked és g ép észe ti 

S z a k k ö z é p is k o la  lesz  a te c h n ik u s k é p z é s  bázisa

1 A  M ÁV  Hivatalos Lapja 
1977. évi 32. száma közölte, 
iipgy 1977. szeptember 1-től or
szágos jogkörrel a szombathe
lyi Savaria Közle kedésgépé
szeti , Szakközépiskola képez 
i^ásútgépész technikusokat 
A  technikus imnipsítö vizs
gára azok jelentkezhet
nek Jcözvettenül, akik köz
lekedésgépészeti szakközépis
kolák vasútgépész ágazatá
nak nappali, esti vagy leve
lező tagozatán. érettségi vizs
gát tettek és a vasútüzem te
rületén vontató és vontatott 
Járművek üzemeltetésével, ja
vításával és gyártásával kap- 

1 csőlátás kétéves gyakorlattal 
rendelkeznek. Akik a felsorolt 
munkaterületekhez kapcsolódó 

jj szakmunkás végzettséggel és 
j más középfokú érettségi, képe- 
1 sítő bizonyítvánnyal, például 

gimnáziumi érettségi, régi tí
pusú technikumi oklevél stb. 

^^ndetükezneik', azoknak fcü- 
I iönbözeti Vizsgát kell teei- 
1 aiük a vasútgépész szakkö- 

íépiskolák „Vontató járművek” 
és „Technológia”  érettségi tan- 

RtárgyakbóX 
SS .

/ tanfolyamok 
önköltségesek

Szabó Béla vezérigazgató-helyettes átadja a technikusi okle
velet Árvái Józsefnek

(Tóth Imre felvétele)

vél tulajdonosai lettek, s autó- pasztalatokból; Jelenleg két 
matikusan kinevezik őket a csoport tanul, amelyeknek 48 
Ij| szakcsoportba. Munkáhe- résztvevője ez év deeemberé- 
lyukön középvezetői posztokat ¡fai ’
töltenek be.

V álla lták  a tanulást

Az iskola a technikusminő- Arvai József, a szombathe- 
| sítő és a különbözeti vizsgára vontatási főpökseg 32 éves 
I előkészítő tanfolyamot szer- mozdony felvigyázója inasként, 
I jez. A minősítő és különbözeti pke^n_te_fűtobázi_ náh 
I vizsga, valamint az erre elő
li készítő tanfolyamok önköltsé

gesek, s azt a  munkáltató 
•részben vagy egészben átvál
lalja

kezdte fűtőházi pályafutását. 
Motorlakatosként szabadult, s 
ebből a munkából emelték ki 
360—400 ember vezetőjének. 
Levelező tagozaton érettségi
zett a szombathelyi Savaria 

. ,  .. - . . . , . Közlekedésgépészeti Szakkö-
népiskolában, de érezte: mégkezőknek , társadalompolitikai, 

igazgatási, jogi és munkaügyi, 
vezetési és szerevzési. terv-, 
anyag- - és pénzgazdálkodási, 
munkavédelmi ismeretekből, 
gőz, dízel, villamos, .vontató 
Járművek, javítási technoló
giáik, javítási szervezés, vas
úti járművek világítási, fűté
si, hűtési, szellőztetési beren
dezéseinek javítási ' technoló
giája, valamint laboratóriumi 
és próbatermi mérések téma
körből kell számot adniuk. A  
tanfolyam 360 órás, amelyet 
havonként 4 napra vonnak 
össze. A  vidékiek az építési 
főnökség munkásszállásán 
kapnak helyet. Az étkezést a 
szombathelyi oktatási főnök
ség biztosítja.

A  jelentkezéssel kapcsolatos 
minden tudnivalóért a sz^m-

.többet kell tudnia. így jelent 
kezett s tett sikeres vizsgát a 
technikus minősítő tanfolya
mon. A  tanultakat máris hasz
nosítja napi munkájában, fő
ként a javításoknál és az ön-’ 
álló motorvezetőnek készülő 
fiatalok segítésében.

A  szombathelyi járműjavító 
dízel osztályának 42 éves mű
vezetője, Sági. Lajos nehéz 
munkája és társadalmi tevé
kenysége — a városi párt-vég
rehajtóbizottság tagja —  mel
lett szerezte meg a technikusi 
oklevelet. Hatévi tanulás ért 
ezzel véget: <4 évig ugyanis a 
Savaria szakközépiskolába járt 
levelező tagozatra, és elvégezte 
az 1 éves pánbiskolát majd a 
technikuaminősítőt. De vállal
ta, mert vallja, hogy a kor
szerűsödő vasútnak maga

ben fejezi be tanulmányait. 
Működik egy 41 tagú külön
bözeti vizsgára előkészítő sze
meszter is.

E gy üti működ ési 
. megállapodás

A  Savaria Közlekedésgépé
szeti Száikköáépiskjoila, vala
mint a szombathelyi igaz
gatóság, illetve a szombat
helyi járműjavító szerző
dést kötött. Ebben a szak
középiskolai képzésben való 
fokozottabb együttműfoödiás- 
r5l van szó. Egyebek között 
mégállapodtak, hogy kölcsönö
sen segítik a szakközépiskolá
ban, illetve az üzemben ( igaz
gatóságban) folyó szakmai el
méleti és gyakorlati képzést. 
Elősegítik a végzett fiatalok 
pályakezdését, pályaorientá
cióját, az általános iskolások 
pályaválasztását. A  szakmun
kásképzési célú szakközépisko
lai képzés tantervi előírásainak 
megfelelően összehangolják a 
fejlesztéseket. Közösen mun
kálkodnak á felnőtt dolgozók 
képzésében és továbbképzésé
ben.

Szelei Teréz

Óvodát patronál 
a revizori brigád
A  mátészalkai pályafenn

tartási főnökségen Lakatos 
István számviteli csoportveze
tő, a csomóponti pártbizottság 
titkára a közelmúltban arról 
beszélt, hogy a „Revizori” 
szocialista brigád együttmű
ködési szerződést kötött a rná̂ * 
tészalkai 4. számú óvodával.

A z óvoda vezetője örömmel 
fogadta a hírt, és július^ kö
zepén'már létrejött az együtt
működési szerződés a brigád 
és a gyermekintézmény között.

— Brigádunk 1969-től dol
gozik együtt — tájékoztat ed
digi életükről dr. Molnár An
tal brigád tag. — Azóta össze-  
kovácsolódott a kollelztíva. A  
„Korunk valósága” című Deb
recen város vetélkedősoroza
tán is előkelő helyet szerez
tünk. Tokajban, Sóstón pedig 
részt vettünk a MÁV-üdülők 
építésében. De Záhony se
gítése sem marad ki a brigád 
vállalásából.

A z egyéni adottságok v i
szont lehetővé teszik, hogy 
rajzkészségüket hasznosítsák, 
ilyen jellegű segítségnyújtás
ra ugyanis kevés brigád ké
pes.

— Am ikor a brigád elhatá
rozásáról értesültünk, nagyon 
megörültünk —  mondja Já- 
szovics Miklósné, a város óvo
dáinak igazgatója. —̂  A  helyi 
üzemek szocialista brigádjai 
fából, vasból tudnak játéko
kat készíteni, de olyan jelle
gű segítséget még nem kap
tunk, mint amire a vasutas 
revizorok vállalkoztak. Ez a 
brigád vállalta az óvodában 
a napirendek elkészítését, amit 
már meg is • kaptak. Most pe
dig mesekér>eket készítenek a 
kicsiknek. így az óvoda 160 
kis lakója képekben is meg
ismerheti majd az óvónéni 
által elmondott állatmesék 
hőseit

Zsoldos Barnabás

Brigádvezefők
tanácskozása

A  nyíregyházi állcmásfő- 
nökság ötven szocialista bri- 
gáidgáinak vezetői a közel
múltban tanácskozást tartot
tak. A z  elmúlt évi eredmények 
értékelése után megbeszélték 
a- legfontosabb teendőket 
Drobni Miklós brigádvezető 
javaslatára vállalták, hogy a 
jövőben két kommunista mű
szakot, tartanak és a mezőgaz
dasági termékekhez soron kí
vül kiállítják az üres kocsi
kat

Az ifjúsági parlamentek elé
A  Minisztertanács, a Szakszervezeték Országos Tanácsa 

és a KISZ KB együttes határozata alapján a munkahe
lyeken kétévenként kerülnek megrendezésre az ifjúsági 

parlamentek.
A z Állami Ifjúsági Bizottság irányelveinek megfelelően 

a tanácskozásokat október 15 és december 15 között kell meg
rendezni. A z őszi szállítási feladatokra, tekintettel a M ÁV te
rületén november 15 és december 15 között kerül sor a mun
kahelyi parlamentek összehívására, A  tanácskozások célja, 
hogy hozzájáruljanak a vasutas, ifjúság közéleti tevékenysé
gének kibontakozásához, a szocialista demokrácia fejlesztésé
hez, megvitassák a fiatalok sajátos problémáit.

A z ifjúsági parlament része az üzemi ^demokrácia fórum
rendszerének. összehívásával, magatartásával, a parlamenten 
hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatban a szolgálati 
helyek vezetőinek —  égyüttműködve a szakszervezeti és 
KlSZ-szervezetekkel — több irányú feladatuk van.

A  beszámoló elkészítése a gazdasági vezető feladata. Ezt, 
valamint a két évre szóló helyi ifjúságpolitikai intézkedési 
tervet úgy kell elkészíteni? hogy a KISZ-nek és a szakszer
vezeti bizottságnak legalább két hét álljon rendelkezésre vé
leményezés céljából. A  parlament élé már a két szerv által 
véléményezett beszámolót, illetve intézkedési tervet kell ter
jeszteni.

A z előterjesztésekben mindenekelőtt kapjon helyet:
— az 1976. évi parlamentek értékelése;
—  a fiatalok részvétele a termelésben, a munkaverseny- 

mozgalomban, az alkotó ifjúság pályázaton;
— a pályakezdő fiatalok » beilleszkedésének, szervezett 

patronálásának helyzete, a szakmunkás tanulókkal való fog
lalkozás;

—  a fiatalok anyagi, erkölcsi megbecsülése, a továbbtanu
lás lehetőségei;

—  a családalapítást támogató intézkedések, lakás- és gyer
mekelhelyezés i lehetőségek alakulása;

—  művelődési és sportolási lehetőségek fejlesztése stb.

A z ifjúsági parlamentek feladata értékelni az ifjúságpo
litikai feladatok végrehajtását, az 1976. évi parlamenten e l
hangzott javaslatok nyomán tett intézkedések hatását. Jó al
kalom arra, hogy mozgósítsák a fiatalokat a szolgálati főnök
ség előtt álló feladatok végrehajtására.

Itt kell megvitatni az újabb két évre szóló ifjúságpolitikai 
intézkedési terveket, állástfoglalni az ifjúságpolitikai célokra 
szolgáló anyagi eszközök felhasználásának elveiről, ismertetni 
a K ISZ érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységének ér
vényesülését

A z ifjúsági parlamentek szervezése és lebonyolítása során 
a gazdasági vezetők igényeljék a K ISZ- és a szakszervezeti 
szervek támogatását. A z időpontot úgy kell kijelölni, hogy az 
a fiatalok többségének szolgálatmentes idejére essen. Arra 
kell törekedni, hogyha rendezvényen lehetőleg minden fiatal 
részt vehessen. A  parlamentre hívják meg a gyermekgondo-' 
zásí segélyen levőket és a sorkatonai 'szolgálatukat teljesíti? 
fiatalokat is.

Oda kell hatni, hogy a tanácskozásokon a beszámolót kő
vető vitában minél több fiata l elmondhassa a vélem ényét A  
felmerült kérdésekre, javaslatokra, lehetőleg a helyszínen, de 
legkésőbb 30 napon belül választ kell adni! Azokat a témákat, 
amelyek intézése .meghaladja a szolgálati hely hatáskörét, a 
parlamentet követő 15 napon belül az illetékes szervekhez 
kell továbbítani.

Tekintettel arra, hogy az idén csak munkahelyi parla
mentekre kerül sor, a felügyeletet ellátó szervek fordítsanak 
fokozott figyelm et mind az előkészítésre, mind az elhangzott 
kérdések megválaszolására.

roathelyi Savaria Közlekedés- sabb tudású emberekre van 
gépészeti Szakközépiskolához szüksége.
(Szombathely, Hadnagy u. 1. 
sz. 9700. Postái telefon: 12—- 
362.) forduljanak az érdeklő
dők.

Az első vasútgépész-techni
kusok — ^3 fiatal —  ünnepi 
ruhába öltözve* a napokban 
“vették át Szabó Béla vezér
igazgató-helyettestől a techni
kusi oklevelet. A z ország szin
te minden részét képviselő fia
talemberek ezzel a M Á V  Tiszt
képző Intézetben kapott vég
zettséggel azonos értékű okle-

A  technikusok elmondták, 
hogy munkahelyükön és a 
szakközépiskolában minden 
segítséget megkaptak tanul
mányaikhoz. Ám az ,,első fecs
kék” gondjaival oktatónak, 
hallgatónak egyaránt meg kel
lett küzdenie. A  legnagyobb 
probléma a hiányos tankönyv- 
és jegyzetellátás volt. Úgy 
érezték továbbá, hogy például 
jog i ismeretekből túl sokat 
kaptak. Nyilván a következő 
kurzusokon már okulnak az 
első társaságnál szerzett ta-

CIKKÜNK NYOMÁN

Figyelmeztették az ügyintézőt
papunk augusztus 12-i számában „tgy is lehet, úgy is le

het” Rímmel közöltük Keszthelyi Béla nyugdíjas főfelügyelő 
levelét, amelyben arról panaszkodott, hogy a budapesti igaz
gatóság menetkedvezményi csoportjának egyik munkatársa — 
a szabályokat nem ismerve — lélektelenül intézte F IP  iga
zolványának 1978-ra történő érvényesítését A  cikkel kapcso
latban levelet írt szerkesztőségünknek Tóth István, az igaz
gatóság kereskedelmi osztályának vezetője.
|i „Osztályunk dolgozói nagy gondot fordítanak az ügyfe
lékkel vató figyelmes, udvarias magatartásra. Ez azonban • — 
mint a cilákból is kitűnik —  nem mindig sikerül. A  rendelke
zések értelmében az 1974. január 1. előtt nyugdíjazottak F IP  
igazolványra való jogosultságát a "M Á V  Nyugdíj Hivatal iga
zolja, melynek alapján hivatalunk adja ki az igazolványt. Az 
érvényesítés a volt szolgálati főnökség záradékolása után 
történik, és nem szükséges a nyugdíj hivatal külön igazolása.

Ügyintézőnket a történtek után figyelmeztettük, mert 
nem ismerte a szabályokat és udvariatlanul beszélt az idős 
vasutassal. Sok kellemetlenséget, fölösleges igazolás-gyűjtést 
okozva ezzel. Köszönjük a lap bíráló sorait. Tanultunk be- 
lőlel”

Szolgálat váltott műszakban
Látogatás Verőcemaroson egy háromgyermekes forgalmista házaspárnál

m

Verőcemaros állomáson dol
gozik Koledich Antal forgalmi 
szolgálattevő és félesége. A  
fiatal vasutas házaspárnak há
rom kisgyermeke van.

Mozgalmas délutánnak le
hettem a tanúja, amikor ta
lálkoztunk. A  Dominó 55-ös 
biztosítóberendezéssel felsze
relt állomáson pár perc múl
va egy V  43-as gép, majd a 
205/11-es próbaszerelvény ro
bogott át. A  nemzetközi gyors 
és egy különvonat zárta a sort, 
ekkor tudott csak a fiatal szol
gálattevő kis időt szakítani rö
vid beszélgetésünkre.

énk —  mondja. — Egy szolgá-  tett 1947-ben. Budapesten 
latban átlag 70—80 vonatot szerb-horvát gimnáziumban 
naplózunk. Nyáron 24 óra alatt szerzett érettségi bizonyítványt 
12 pár nemzetközi gyors halad 1965-ben és még abban az év
ót. Jöjjön, megmutatom ottho-  ben a vasúthoz kérte felvéte- 
nunkat. Itt van az állomás lét. Szombathelyre került fő 
épületében, szolgálati lakás, natfékezőnek, majd jegyvizs-  
Feleségem éjszaka volt szolgá-  gálóként és vonatvezetőként 
latban, én váltom őt. utazott 1967-ig. Ékkor vonult

Barátságos, kényelmes szó- be sorkatonai szolgálatra. Le- 
bába tessékelt, ahol felesége szerelése után Győrben elvé-
éppen a legkisebb fiúval, Gá
borkával foglalatoskodott. A  
nagyobbik fiú, Tamás már el
ső osztályos tanuló, Csaba óvo
dába jár.

Koledich Antal egy Vas me-
— Forgalmas állomás a m i- gyei faluban. Ólmodon szüle-

— —
■ — K W * —

Együtt a Koledich család

gezte a forgalmi-kereskedelmi 
tanfolyamod A  feleségével is 
ott.ismerkedett meg.

—- A  tanfolyam elvégzése 
után férjemét Ferencvárosba 
rendelték ki, én pedig Dejtár 
állomásra kerültem — mondja 
a feleség. — 1971-ben házasod
tunk össze. Először szüléimnél 
laktunk, majd Ipolyvecén kap
tunk egy szoba-konyhás szol
gálati lakást. Férjem akkor 
már Nógrádon volt szolgálat- 
tevő, majd Nagyorosziba he
lyezték;. 1974-ben felvették a 
tisztképző nappali tagozatára. 
A  sikeres vizsgák után a ba
lassagyarmati vonalfőnökség
hez kérte magát, vonali tarta
lékos munkakörbe.

1976. december 27-én Verő
cemaros állomáson kaptak két 
szoba komfortos szolgálati la
kást. Mindketten az állomás 
szolgálattevői munkakörében 
kezdhették az új esztendőt Ez 
év februárjában született a 
szobában hancúrozó harmadik 
fiúk, Gáborka.

itrusinszky Kristóf né 1975. 
augusztus 1-től vezeti az áilo-

Koledich Antal forgalmi szol. 
gálattevő a bejáratot készíti

elő

mást Ézelőtt Vácon dolgozott, 
mint külsős forgalmi szolgálat- 
tevő. A  férje is vasutas, a bu
dapesti igazgatóság III/3. osz
tályán dolgozik. A  fiatal há
zaspárról így vélekedett:

— Koledich Antal 1977-tőt 
vezeti állomásunk Arany Já
nos szocialista brigádját. A 
brigád patronálja a verőcema
rosi 1. számú óvodát, élenjár
nak a társadalmi munkában. 
Mindketten sokat tesznek a 
közösségért. Jó dolgozni ilyen 
kollektívában.

Ketykó István
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Nem csak az ő feladatuk

„Vigyázz! Mennek a VBO-sok!”
ÉJSZAKAI ELLENŐRZŐ* ÚT HÁROM FŐVONALON 

M IT MUTATNAK A TAPASZTALATOK?

Számtalanszor utaztam már 
vasúton éjjel. Olyankor , —  
mint sok más utas, félre téve 
szerény vasúti ismereteimet, 
és mit sem gondolva a forga
lomban leselkedő veszélyekre
— egyszerűen rábíztam ma
gam a vonalon szolgálatot tel
jesítő vasutasok szaktudására, 
éberségére. A  minap azonban 
a budapesti igazgatóság vasút- 
üzembiztonsági osztálya al
kalmat adót arra, hogy egy 
éjszakai « ellenőrző csoportot 
kísérve, meggyőződhessék ró
la, hogy alapos okom volt-e a 
nyugalomra, s lássuk, hogy a 
vasutasok éj je l mennyire pon
tosan, szabályszerűen látják 
e l a szolgálatukat.

Kápolnásnyék 
a feketelistán

A z  öttagú ellenőrző csopor
tot ez alkalommal Óvári Á r
pád, a VBO munkatársa ve
zette. A  pályafenntartást Ron
tó Béla, a forgalmat Valovics 
István, a  Vontatást Dombóvá
r i Mihály, a biztosítóberende
zési szakszolgálatot Tábori 
Mihály képviselte. Gépkocsink 
útja először Kápolnásnyékre 
vezetett. Ezt az állomást nem 
szúrópróbaszerűen szemelték 
kit hanem —  mint elmondták
—  nemrégen nagyobb mulasz
tást tapasztaltak ott, amelyből 
kás híján baleset történt.

A  csoport két részre szakad
va a forgalmi irodát és az I. 
számú váltókezelői tornyot 
„lepte”  meg. Miután az I-es 
őrhelyen a  csoport parancs
noka —  egy Jókai könyvön 
kívül —  mindent rendben ta
lált. Geller Miklóssal, az el
lenőrzött váltókezelővel egyéb 
dolgokról is szót váltottunk.

—  A z  idén, januárban jöt
tém a vasúthoz —  mondta — 
azelőtt a húsiparban dolgoz
tam segédmunkásként Egyéb
ként Érd-alsó állomás állo
mányába tartozom, érdi lakos 
vagyok. Most augusztusban 
nősültem, tehát ebben az esz
tendőben két nagyon fontos 
dologban döntöttem. Remé
lem, egyikből sem lesz válás. 
Ha minden rendben megy, 
jövőre szeretném elvégezni a 
segédtiszti tanfolyamét. . .

Ugyanezen a helyen, a II. 
toronyban már korántsem 
volt ilyen megnyugtató a 
helyzet, mert bizony a szon
da, amelybe az ott szolgálat
ban levő Gerhát István bele
fú jt, elszineződött (0,2 ezrelék 
vo lt az alkoholos befolyásolt
ság mértéke). A z  ellenőrző 
közegek megkerestették Kozá- 
r i Jánost, az állomásfőnököt.

A  vétkes váltókezelő nem 
tagadta, hogy ivott néhány po
hár sört. A  jegyzőkönyvet szó 
nélkül alá is írta. Meg kell 
hagyni, igen korrektül visel
kedett, s látható bűntudattal 
vette tudomásul vétkességét.

A z  olvasó bizonyára a fenti 
sorokból bizonyára nem.azt a 
tanulságot vonja le, hogy a 
.beismerő, korrekt magatartás 
alapján bárki is felmenthető 
a felelősségre vonás alól.

Kápolnásiiyéken még egy 
szabálytalanságot észleltek az 
ellenőrök: az I l i i  számú sze
mélyvonat sötét zárlámpával 
közlekedett. . .

A Baross brigád 
nem olyan

A  Velencei-tó környékét el
hagyva, az ellenkező irányba 
Sülysáp állomásra tartottunk. 
Ott Szarka Attila  forgalmi 
szolgálattevőt találtuk az iro
dában. A  fiatal vasutas „por
táján”  minden rendben volt. 
A  szondát elő sem vették, hi
szen egyértelműen látszott, 
hegy a munkafolyamatok „el
ső számú” felelőse még szol
gálaton kívül sem igen híve a 
szeszesitalnak.

Kihasználva a viszonylag 
rövid tartózkodási időt, én is 
beszédbe elegyedtem Szarka 
Attilával, az állomásiak Ba

ross Gábor szocialista brigád
ja vezetőjével. A  brigád tag
jai most nagy gondban van
nak. Bekapcsolódtak ugyanis a 
Szabad Föld által meghirde
tett Olvasó akadémia mozga
lomba, és nemrég kapták egy 
levelet Bajor Nagy Ernőtől, a 
lap kulturális rovatának veze
tőjétől, aki azt kérdezi — 
mint az első díj várományo
saitól — , hogy adott esetben, 
mármint ha nyernek, a Zsi
gulit választják-e, vagy az ér
tékének megfelelő összegű 
társasutazásra kívánják for
dítani Bizony, nem könnyű 
válaszolni. . .

A  vonalon tovább haladva, 
legközelebb Nagykátán áll
tunk meg. Ott valamivel moz
galmasabb volt az állomás 
forgalma, mint a korábbi he
lyeken.

Nodroviczky János forgalmi 
szolgálattevő éppen a Buda
pestről érkező 2520-as sze
mélyvonat bejárati vágány - 
útját készítette elő.

—  Ilyenkor kevesebb a 
munka, mint nappal, de a 
szolgálat nehezebb. Fokozot
tabb éberségre van szükség —  
magyarázta a szolgálattevő. —  
Itt van például ez a nulla ó ra , 
négy perckor érkező személy. 
Gond van vele, de utasa 
nincs. Jó, ha húsz ember le
száll róla.

Akkor mindössze négy em
ber hagyta e l a kocsikat A  
vasutasok szerint a legkelle
metlenebb az, hogy néha ezen 
jönnek a Pestről kizsuppolt 
csavargók, s többnyire itt 
keresnek menedéket az állo
máson.

Selyp, Hatvan, 
Gödöllő

—  Ha rajtam múlna, ezt a 
vonatot nem közlekedtetném
— jegyezte meg Nodroviczky 
János.

Mivel néhány apró hibától 
eltekintve itt is rendben volt 
minden, nagy vargabetűvel 
Selyp félé ívelt az utunk. Az 
állomás forgalmi irodájában 
halvány világítás fogadott 
Ábrahám István forgalmi 
szolgálattevő a beérkező ré- 
p aszereivényekkel foglalatos
kodott. A* helyiség sarkában 
álló asztalnál Sáfrány István
ná koQsúfelíró az álmossággal 
küszködve végezte munkáját

—  Sok a dolog ilyenkor —  
mondta elnézést kérőén a fia
talasszony. —  Szolgálatonként 
80—90 répavagon is beérke
zik, és bizony sok a két mű
szak. Otthon el kell látnom a 
gyerekeimet és a férjemet, 
ráadásul itt sincs megállás.

Miközben az ellenőrök a 
berendezéseket vizsgálták, Ja-  
nusek József né raktáros lé
pett a  helyiségbe, és Sáfrány-  
névál megbeszélte a hátralevő 
feladatokat, ö t  Nagybátonyból 
helyezték ide a répaszezonra.

—  Kényelmetlen a  bejárás
—  mondta —, de a vasút ér
deke így kívánja. Igaz persze* 
hogy én sem járok rosszul a 
többletkeresettel.

Ezután a másik cukorrépá
val foglalkozó állomás, Hatvan 
következett. Útközben az el
lenőrző csoport tagjai szóban 
értékelték az eddigi tapaszta
latokat. Óvári Árpád nagy 
derültség közepette számolt 
be arról, hogy az egyik he
lyen — amint éppen a rended- 
kezőnaplót vizsgálta — meg
szólalt az engedélykérő tele
fon. A  vonal másak végéről 
egy izgatott hang közölte: 
»Vigyázz, VBO-sok érkeztek! 
Mire övári visszaszólt: „Tu
dom, én is onnan vagyok...”

Lotz Árpádot, az igazgatósá
gi VBO vezetőjét, és arra 
kértük, hogy a korábbi ellen
őrzésekkel Összevetve, mond
jon véleményt a vizsgálatok 
eredményéről.

—  A z  október 11-12-1 el
lenőrzés | alapján javulást 
könyvelhetünk el —  jelentet
te ki. —  Igaz, hogy két alap
vető mulasztást észleltek ez 
alkalommal is, de a koráb
biakhoz képest sokat javult a 
helyzet. Elégedettek termé
szetesen a jelenlegi állapottal 
se lehetünk, hiszen az ördög 
nem alszik. Bebizonyított tény, 
hogy a balesetek és az egyéb 
veszélyeztetések több m int 50 
százaléka éjszaka történik. 
Talán mondanom sem kell, 
hogy az őszi forgalom sikere 
érdekében sűrítjük a megle- 
petésszerú ellenőrzéseket, fő
leg éjszaka. Hangsúlyozzuk 
azonban azt is, hogy az ellen
őrzés nem kizárólag a mi fe l
adatunk. Szeretnénk, ha a 
kis^ és középállomások főnö
kei, illetve a szolgálati ágak 
vezetői is gyakrabban követ
nék a példánkat.

Séra Sándor

A vasútépítő mérnök

SÖptei József né a célidő- munkát —  mondja. — Gyök-  
mölki építési főnökség dolgo- ran kimegyek az építkezések 
zója. A  vasútépítő és'pálya- helyszínére és meggyőződöm 
fenntartási technikum elvég- arról, hogyan valósulnak meg 
zése után levelező tagozaton az íróasztal mellett született 
folytatta tanulmányait, s a tervek. Két gyermekem van.
közlekedési és távközlési fő
iskolán szerzett diplomát. A  
főnökségen műszaki előkészí
téssel foglalkozik.

— Szeretem a vasútépítő

A  szabad idomét a család kö
rében töltöm, de a szakmai 
továbbképzésről nem mond
tam le. Jut idő a szakkönyvek 
tanulmányozására is.

Az ördög 
nem alszik...

A z ellenőrök Hatvanból Gö
döllőre mentek, majd hajnali 
öt óra tájban befejezve az é j
szakai ellenőrzést, az igazgató
ságon elemezték megállapítá
saikat Később felkerestük

Helyreigazítás helyett

Milyen akadályok hátráltatják 
a biztosító berendezések építését?

Lapunk szeptember 9-én 
megjelent számában „Hol tar
tunk a beruházások megvaló
sításában” címmel cikket kö
zöltünk dr. Holló Lajos szak
osztályvezető tollából, A  
'cikknek a biztosítóberendezés 
lsek építésével kapcsolatos 
megállapításaival Urbán Sán
dor, a 9. szakosztály vezetője 
nem ért mindenben egyet. K i
egészítő szándékú észrevételeit 
laz alábbiakban közöljük:

„Feltehetően eltértek az 
eredeti szövegtől, mert így 
félreérthető a cikk azon mon
data, amely szerint ,¿Sajnos 
nem a tervezett ütemben ha
lad a vonali és állomási biz
tosítóberendezések építése.”  Az 
V. ötéves tervtörvény éves 
bontása 1976 és 1977-re csak 
minimális teljesítésekre adott 
lehetőséget. Ennek ellenére si
került az eredeti ütemezéssel 
szemben az automatikus tér- 
közbiztosító-berendezésekkel a 
két év során 36 km „előnyt” 
szereznünk annak érdekében, 
hogy a 765 km-es tervet — 
az 1979. és 1980. évekre irreá
lisan tervezett feladatok elle
nére is — teljesítjük.

A  cikk a ténymegállapításon 
túl azon okokat hallgatja el, 
amelyek a biztosítóberendezési 
szakszolgálat -- építési-szerelési 
tevékenységét akadályozzák, 
hátráltatják. Csak néhány pél
da:

— A  budapest—hegyeshalmi 
vonalon a pályaépítés nem a 
tervezett ütemben halad. Ezért 
pillanatnyilag bizonytalanná 
vált 10—25 km térköz és 2 
állomás korszerű biztosítása.

— A  budapest—kelebiai vo
nal munkáit a magasépítések 
elhúzódása, Tápiószele és Tá- 
piógyörgye állomások korsze
rű berendezésének üzemibehe- 
lyezését a pályaszigetelési 
munkák el nem végzése hiú
sítja meg.

— További mintegy 20—30 
km-en, illetve 4—5 állomáson 
a beruházási előkészitstlensé- 
gek, különféle huzavonák miatt 
nem tudjuk megkezdeni terve
zett munkáinkat.

Ezek a már említett üteme
zési problémával együttesen 
Idézik elő a tervtörvényben 
foglaltak teljesítésének ne
hézségeit.

Nem értünk égy ét a cikknek 
a biztosítóberendezési kivite
lezői kapacitás csökkenését ki
jelentő mondatával sem, 
amely rögtön az utána követ
kező mondattal / ellentmondás
ban is van: „Jól halad viszont 
a közút és a vasút kereszte

ződéseinek automatizálása. 
420 helyett 520 sorompó építé
se várható.”

Ez valóban helytálló, hiszen 
kormányhatározat alapján fo
kozottabb ütemben foglalko
zunk az útátjárók automati
zálásával, amely — egyedi 
jellege miatt — gazdaságta- 
lanabb, mint az állomási, vagy 
a térközi munkáltatás. Sok 
esetben zavarja azonban az 
építési munkát az a körülmény 
is. hogy 
letre — 
nyos biztosítása miatt —  ki
vitelezőinknek két-háromszor 
is fe l kell vonulniok.

Véleményünk szerint a 
biztosítóberendezési szolgáját 
a megszabott tervfeladatokat 
teljesíteni tudja, ezt kapacitá
sunk is lehetővé teszi, ehhez 
azonban az szükséges, hogy az 
előfeltételeket gondos koordi
nációval az összes illetékes 
szakszolgálat teljesítse.”  —  fe

jeződik be a szakosztályveze
tő írása.

★
Készségesen helyt adtunk 

Urbán Sándor szakosztályve
zető észrevételeinek, részle
tesebb okfejtéseinek, mert így 
jobban érzékelhetők a szak- 
szolgálat nehézségei. Bár ami 
igaz, az igaz, a tényeken ez 
nem változtat. Azt elismerjük, 
hogy a cikk terjedelmének rö
vidítése miatt egyes bekezdé- 

egy-egy munkatérig. seknál eltértünk az eredeti 
az előfeltételek hiá-  megfogalmazástól. Emiatt a 

vállalati beruházásokkal fog
lalkozó bekezdés utolsó sorai 
is félreérthetók. A  szöveg he
lyesen így hangzik: „Hasonló 
lesz a lemaradás a vontatási 
telepek fejlesztésénél, elsősor
ban magasépítési kapacitás 
hiánya miatt és mintegy 250 
millióval kevesebbet fordítunk 
pályaépítési és fenntartási 
gépek beszerzésére is.”

(A  szerk.)

Letették 
az alapkövet

A  debreceni járműjavító 
végzi a négytengelyes tartály- 
kocsik, a kéttengelyes nyitott 
teheikocsik egy részének* a 
kéttengelyes poggyászkocsik, 
kisebb tételben a kéttenget* 
lyes, személykocsik és a kes- 
keny-nyomközű személyszál
lító járművek fővizsga és fu
tójavítását. Mindezek mellett 
kisebb tételben végzik a gőz- 
mozdonyok, a vasúti emelő 
és megmunkáló gépi berende
zés egyrészének tervszerűi; 
megelőző karbantartását. A  
most 80 éves javító üzemben 
még mindig kedvezőtlen mun
kakörülmények uralkodnak, 
szinte valamennyi süllyesztett 
tolópadú javítócsarnok még 
a századforduló előtt 1898- 
ban épült, s ma is a korabeli 
állapotok konzerválódtak. 
Igaz, hogy néhány telepített 
gépi berendezés változtatott 
valamelyest a technikai fel
szereltségen, de a többi jár
műjavítókhoz viszonyítva be
ruházás tekintetében hátrány
ban volt a debreceni üzem. 
Mindez a korábban „mirnka- 
erőbányának” hitt környékbe
l i  településekről a ingázó dolgo
zó-utánpótlás kiapadásához 
vezetett, nehéz helyzet élé ál
lítva a nagymúltú üzem ve
zetését.

A z  1968. évi közlekedéspoli
tikai koncepció hosszabb tá
von á két és négytengelyes 
tartálykocsik, a nyitott teher
kocsik, valamint a vasúti gé- 
j?i berendezések tmk-munkái
nak végzésére jelölte k i az 
üzemet, de anyagi fedezet 
hiányában és a folyamatban 
levő . vasúti nagyberuházások 
miatt eddig nem került rá 
sor.

A  növekvő szállítási felada
tok, a teher- és tartálykocsi- 
park fokozódó elhasználódása 
és növekedése indokolta a 
miskolci új javítócsarnok, a 
fényesütkei teherkocsibázis 
létrehozását, s most a debre
ceni beruházás is sínen van. 
Október 19-én Debrecen fél
szabadulásának 34. évforduló
ján, és az üzem alapításának 
80 éves jubileumán ünnepé
lyes alapkőletétellel ? kezdetét 
vette a két hajós, korszerű 
tartálykocsi javító bázis épí
tése, melynek átadására, Papp 
László fődiszpécser tájékozta
tása szerint, 1981-ben kerül 
sor. A z  új javítócsarnokban 
63 javító álláshelyen korszerű 
technikai felszereltségű mun
kahelyeket alakítanak ki. Az 
ú j technológiai elképzelések 
szerint bevezetik a szalagsze
rű javítási folyamatot, s a 
régi javítócsarnokokban az 
eddig szabadtéri körülmények 
közt nehéz fizikai munkával 
végzett tartálykocsik tisztítá
sát, a bontó fázisokat tervezik; 
és a fődarabok javítása is ott 
történik majd.

O.K.

DÁVID JÓZSEFt

M IHÁLY NAPJA
Dél tájban felébredt, pedig 

reggel adta át a szolgálatot s 
nyolc óra is volt, mire ágyba 
került. De Kerekes Mihály 
mégsem volt álmos. Kinyitotta 
az ablakot, és még a beáram
ló, borongás, hűvös idő sem 
kedvetlenítette eL Még talán 
örült is, mert így legalább fe
szíthet majd a két hete vásá
rolt divatos felöltőjében.

Fütyörészre Indult a mun
kásszálló mosdójába, hogy ké
nyelmesen megborotválkozzon, 
lezuhanyozzon. Bőven volt ide
je, mert menyasszonya kettőig 
dolgozik. Úgy beszélték meg, 
hogy elé megy, és a buli előtt 
megnéznek egy film et A  név
napi vacsora este nyolckor lesz 
egy kisvendéglő különtermé
ben, ahol rajta kívül még két 
Mihály nevű cimborája is asz
talhoz ül, és mulatnak egy na
gyot A  lányok persze jobban 
szerették volna, ha táncos 
helyre mennek, de a Mihályok 
dalolni akartak, és így az ün
nepeltek szava lett a döntő. *

Fürdés után éppen ingei közt 
válogatott, amikor . belépett a 
szobájába az értesítő. Kerekes« zetlenüf továbblép.

Mihály úgy nézett vasutas Kerekes Mihály is összekap- 
kollégájára, mintha ménkő csa- ta magát és rohant egyenesen 
pott volna a szobába.

—  Mit akarsz? —  kérdezte
ingerülten.

—  Csak egy aláírást, Misi— 
kém —  nyújtotta a kézbesítő 
a könyvet, de Kerekes nem 
mozdult. Arca előbb vörös, 
majd hirtelen hamuszürkére 
vá lt Néhány pillanatig csak 
hápogott, aztán kitört belőle a 
káromkodás.

Az értesítő nem értette a fia
tal kocsirendező kiborulását, 
hiszen az állomásfőnökségen 
Kerekes Mihály volt az egyet
len olyan vasutas, aki még 
örült is, ha rendkívüli behívá
sokat kapott Nősülés előtt állt, 
és igyekezett megfogni minden 
olyan lehetőséget, ami után 
még több pénz csurran a mar
kába..

— Nem írok alá semmit! — 
tiltakozott

— Megbolondultál? —  lépett 
közelebb az értesítő, de a más
kor higgadt és jókedélyű Kere
kes most csakugyan olyan ál
lapotban volt, hogy végül is 
jobbnak látta, ha dolga vége-

a közvetlen főnökéhez.
—  Feri bácsi! Ez meg, ez 

van .. .  —  magyarázta, hogy 
hova készül, de a főnök szét
tárta a karját, és azt mond
ta:

— Megértelek én, fiam, hi
szen én is voltam fiatal, s 
számtalanszor kitántottak még 
az asszony mellől is, de hát ez 
a mi sorsunk, vasutasoké. Ha 
valahol, valamelyikünk prob
lémája miatt rés támad, oda 
kell állni a másiknak. Ma ne
ked, holnap nekem. A Bohus 
Jancsi csapata így is csonka, 
és ráadásul délelőtt egy embe
re rosszul lett, a mentők vit
ték el. Itt az őszi csúcs, ömlik 
a nyakunkra a betakarított 
termés.

— De hát értse m eg...
— Megérteni a dolgot neked 

kell, fiam  — mondta, mire az 
ifjú kocsirendező kifakadt:

— Nem értek meg semmit, 
és nem lépek szolgálatba. A  
szabad napomon jogom van 
megünnepelni a névnapomat 
Rajtam nem fognak röhögni a 
cimborák.

— Ha azon röhögnek, hogy

r
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Profilváltozás Gyöngyösön
A kitérők sorozatgyártásának még nem hárultak el az akadályai
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p Á  M ÁV fontos feladatnak 
startja az elhasználódott pá
lyák felújítását, korszerűsíté
sét, a biztonságosabb közleke
dés feltételeinek javítását Az 
értődik ötéves tervben 1700 ki
lométer hosszú pálya korsze
rűsítésére kerül sor. Előrelát
hatóan 1980-ra teljesítik ezt a 
tervet Egyre több felépítmény- 
szerkezetre van tehát szükség. 
A pályafenntartási főnökségek 
csak úgy tudják határidőre be
fejezni egy-egy vonal felújítá
sát ha a kitérők, sínek, geóle- 
mezek, csavarok stb. a terve
zett vágányzár előtt megér
keznek a helyszínre. A  gyön
gyösi MÁV kitérőgyártó üzem
ben kerestük a választ arra, 
hogyan készültek fel a terme
lés növelésére, ki tudják-e elé
gíteni az igényeket?

Többet, jobban!
— Üzemünknek egyre több 

.felépítmény-szerkezetet kell 
gyártani a nagy arányú pálya
rekonstrukciók m iatt ezért 
átszerveztük a gyártási techno
lógiát. Tavaly áprilisban ke
rült sor erre — tájékoztat Ke
lemen Árpád igazgató.

1 — Mi volt az átszervezés lé
nyege?

— Korábban —  a felépít
mény-szerkezeteken kívül — 
különböző vasszerkezeteket 
biztosító berendezéseket és vas
úti kpcsialkatrészeket is gyár
tottunk. Ezek több üzemegy
ségben más-más technológiá
val készültek és szétaprózták 
evőinket. 1977 második ne
gyedévtől megszüntettük a ko
csialkatrészek, . a biztosítóbe
rendezések és a vasszerkeze
tek gyártását. Létrehoztunk 
egy forgácsoló K és egy szerelő 
üzemegységet. A  fő  profilunk 
tehát a felépítmény-szerkezet 
és a tartalékalkatrész-gyártás 
lett Ezen belül feladatunk a 
geóleniézek', géószorítők gyár
tása, a hosszúsínhegesztés, to
vábbá a ragasztott és a szige
telt sínkőtések készítése. Van 
még egy mozgó hegesztő rész
legünk, amely a pályákon he- 
geszti a síneket.

— Eredményes volt-e ez a
nagy arányú .üzem- és munka
szervezés? /

— Hatékonyabb lett a ter
melés. 1977. évi tervünket pél
dául már november 7-re tel
jesítettük, és a M ÁV igényeit 
az idén is ki tudjuk elégíteni. 
Az átszervezés után nyolcszáz 
kitérőt sikerült gyártani, élőt* 
te pedig még ötszázat sem. Az 
Idei térvünket is szeretnénk

november elejére teljesíteni, 
hogy legyen idő az elkészült 
kitérők beépítésére. A  M ÁV 
érre az évre 560 kitérőt igé
nyelt, a különböző vállalatok 
pedig 480-at. A z utóbbiból 
azonban — kapacitáshiány mi
att — csak 240-et tudunk elké
szíteni az év végéig.

Kihasználatlan
marógépek

A z üzem első félévi terme
lési eredménye 197 millió 47 
ezer forint v o lt  A  tervhez v i
szonyítva 7,7 százalékkal nö
vekedett a termelékenység. 
Ennek oka többek között a 
korszerű technológia bevezeté
se és a géppark felújítása vo lt  
A z  egész évre tervezett terme
lési érték 410 m illió forint 
Egyelőre lemaradás van a geó- 
szorító- és a geólemezgyártás- 
ban, továbbá a hosszúsínhe
gesztésben. Az idén több mint 
kétmillió geószorítót és 930 
ezer geólemezt kell gyártani. 
A z  üzem vezetői bíznak ab
ban, hogy az év  végéig ezt a 
tervet is teljesítik.

Nehezíti azonban a folyama
tos és még hatékonyabb mun
kát a létszámhiány. Huszon
négy forgácsoló szakmunkás 
hiányzik. Majdnem százmillió 
forint értékű gépet vásárolt az 
üzem, a nagy teljesítményű, 
korszerű maró- és gyalugépek 
azonban a munkaerőhiány m i
att nincsenek kihasználva, pe
dig az átszervezést jó l előké
szítették. A  lakatosokat és he
gesztőket átképezték maró- és 
gyalugépkezelőnek. Sokan nem 
vállalták az átképzést. Inkább 
elmentek jegyvizsgálónak, 
vagy a tsz melléküzemágaiba.

— A z  új gépek lehetővé tet
ték a technológiai folyamatok 
korszerűsítését —  folytatja az 
igazgató. —  A  sínszékek és a 
nagy öntvények megmunkálá
sának útja például most már 
ötven százalékkal rövidebb. 
Célunk a kitérők sorozatban 
való gyártása. Jelenleg ennek 
az előkészítésén dolgozunk. 
Olyan gyártási rendet szeret
nénk kialakítani, amely lehe
tővé teszi, hogy egy negyed
évig csak két-három fajta ki
térőt gyártsunk. Utána más 
kitérők készítésére állnánk át. 
Ez lehetővé tenné a kapacitás 
növelését és csökkentené az 
önköltséget is. A  gazdaságos 
nagyüzemi termelésnek ma 
már ez az egyetlen útja.

A  kísérlet esztendeje
— Mi akadályozza ennek 

megvalósítását?
— A  nem folyamatos önt

vényellátás és a  majdnem 
egyedi (heterogén) megrende
lések. Sorozatban csak akkor 
lehet gyártani valamit, ha nem 
kell kétnaponként átállni más 
típusú termék készítésére. A  
sorozatgyártás bevezetésével 
évente ezer kitérőt lehetne át
adni a megrendelőknek. 1979 a 
kísérlet éve lesz. Nemcsak raj
tunk múlik, hogyan sikerül 
megvalósítaniI

— Tervezik-e újabb, na
gyobb teherbírású kitérők 
gyártását?

— Igen. Most készítjük a9 60 
kilogrammos kitérő pro tótípu
sát Ha megfelel a követelmé
nyeknek, folyamatosan gyárt
juk majd. Ez a hagyományos
nál nagyobb szilárdságú, ezért 
lényegesen növeli majd a pá
lyák teherbíró képességét

(Kaszala)

j a kötelességed teljesíted, akkor 
* nem is igazi cimborák.

— Más is van ezen a rohadt 
| .állomáson, akit ki lehet érte- 
1 ‘ síteni.

L — De olyan sarus a kocsi-  
1; rendezők között, m int te, még 
|rcsak egy van, az meg hatvan 
I Ifölométerre lakik innen. Hát 
| nem érted? Hajnalig legalább 
| tizenöt szerelvényt kell össze- 
| állítani, illetve szétrendezni, 
I Misikém. . .
j L — Én nem vagyok, Misi! És 
I ‘ide-oda rángatható gyerek 
j * sem! Érti!? Én Kerekes Mi- 
I hály vagyok, akinek ma van 
| a névestéje, és ezt megünnep- 
I lem még akkor is, ha holnap 

kirúgnak.
A  főnök bólintott, majd hal

kan megjegyezte:
~  Rendben van, Kerekes 

\ Mihály —  magázta le a fiatal
embert —, ilyen állapotban 

■ csakugyan ne lépjen a vágá- 
| nyok közé. Majd csak boldogu-

faiunk maga nélkül is. Aztán ha 
f kialudta a névnapesti mámo
rát, gondolkodjon el egy ki
csit. Sajnos nem vagyunk 
olyan helyzetben, hogy ezért a 
magatartásáért a kezébe nyom
juk a munkakönyvét Magá
nak kell eldönteni, hogy az 
élétben mit tort fontosnak, hi
szen ahogy Cm is mondja, már 

j nem gyerek, M ihály . . .  —
| nyújtotta el a szót kissé gú- 
| nyosan, majd a csörgő telefon

hoz lépett
r Kerekest tétova toporgásra

késztették a szavak. Atyames
tereként tisztelte a főnököt'és 
már röstellte magát de vala
mi köszönésfélét motyogva, 
sarkonfordult

— M i történt? —  nézett rá 
menyasszonya, amikor talál
koztak.

—  Semmi —  legyintett K e
rekes.

— Hogy-hogy semmi, beszélj 
m á r . . .

—  Ott hagytam a vasutat és 
kész.

—  M it csináltál? De miért?
—  Mert nem akarok egy 

életen át paprika-jancsi lenni, 
akit akkor rángatnak elő, 
amikor akarnak.

— Bolondokat beszélsz Mim 
sikém.

—  Nem vagyok Misi! —  
rándított idegesen a vállán 
Kerekes, majd elmondta, 
hogy mi a helyzet.

— ö  te misi-mókus — ne
vetett felszabadultan az ifjú 
vasutas menyasszonya, s kije
lentette: —  hiszen azt a név
napot holnap is meg lehet ün
nepelni.

— Holnap is? — torpant 
meg Kerekes és ömleni kez
dett belőle a keserűség: — és 
ha két hónap múlva meg a 
nászágyból rángatnak el mel
lőled? Ha keresztül húznak 
minden számításunkat, ha 
nem lesz egy nyugodt ünne
pünk, ha a kanalat , is elütik 
a szánktól, mert a helyzet úgy 
kívánja, mert a vasút nem 
állhat le ! M ert...

—  Butus vagy —  így évő- 
dött a kis menyasszony és 
csókkal tapasztotta be vőlegé
nye panaszos száját — Nem  
ismerek rád, hiszen te kemé
nyebb vagy annál, hogy egy 
ilyen eset kisiklasson a vágá
nyodról.

—  Dehát értsd meg, hogy 
az életünk... —  vágott a 
lány szavába a fiú.

A  menasszony énre ügy vá
laszolt:

—  Éppen arról van szó, s 
ha nem érteném, most rohan
nék veled a moziba aztán a 
vendéglőbe, de m ert észnél 
vagyok, így értesítem a lá
nyokat, hogy holnapra marad 
a muri és kész.

—  Te . . .  állt meg a  fiú. 
Szeme már örömtől csillogott, 
d e  még bizonytalanul megje
gyezte: Aztán meg ne bánd, 
mert a vasutas feleségek éle
te most sem rózsás.

—  Sejtem  —  mosolygott a 
leány. — S már akkor számol
tam ezzel, amikor elhatároz
tuk. hogy összekötjük a szeke
rünk rúdját.

—  Hát akkor.... sóhajtott 
Kerekes Mihály, mint akinek 
nagy kő esett le a szívéről.

—  Szervusz — pipiskédéit 
csókra a kis menyasszony —, 
és vigyázz magadra. Holnap 
ilyenkor Itt találkozunk...

Kerekes Mihály hosszan né
zett menyasszonya után, majd 
sietős léptekkel elindult az ál
lomás felé.

Készül a vasút 1979. évi terve
I tt az őszi forgalom és még sok ten

nivalónk van az 1978. évi terv tel
jesítéséért. de már az, 1979. évi 

terv kialakításán is munkálkodunk. Idő
ben kell ugyanis gondoskodnunk jövő évi 
feladataink anyagi-műszaki megalapozd- 
táról.

A  M ÁV 1979. évi gazdasági tervének ki
dolgozását a következő főbb irányelvek 
határozzák meg:

—r— a személyszállításnál továbbra is szá
molunk — bár kisebb mértékben —  az 
évről évre jelentkező utasszám csökkenés
sel;

— az áruszállításnál az ez évi várható 
mennyiséghez képest mintegy fél százalé
kos tonna és egy százalékos tonnakilomé
ter teljesítmény felfutást tervezünk;

— a forgalmi és vontatási üzemi telje
sítményeket a takarékos gazdálkodást 
elősegítő műszaki-gazdasági mutatószámúk 
figyelembevételével alakítjuk ki;

—- a tervezett járműbeszerzések függvé
nyében tovább növeljük a korszerű von
tatási módok részarányát mind a vonali 
vontatás, mind a tolatás területén;

—  létszám- és bérgazdálkodásunkat úgy 
tervezzük, hogy a munka termelékenysé
gének növelésére ösztönözzön, illetőleg 
egyes munkakörökben a munkaerőhiány 
megszüntetését segítse;

—  az állóeszköz fejlesztések között tou 
vábbra is kiemelten kezeljük a pályakor
szerűsítést, a biztosítóberendezések fel
szerelését. valamint a szociális, egészség- 
ügyi, jóléti, munkavédelmi és lakásfej
lesztési feladatokat í

C élkitűzéseink valóra váltása gondos 
tervező munkát igényel. A  lehető
ségek és igények megalapozott 

összehangolására van szükség, hogy 1979. 
évi tervünk jó l szolgálja alaptevékenysé
günket. azaz személy- és áruszállítási fel
adataink maradéktalan, biztonságos és 
gazdaságos teljesítését 

Személyszállítási tervünket 399 m illió 
utas elszállításával számolunk (10 millióm 
val kevesebbel, mint ez évben), de az át
lagos utazási távolság növekedése miatt 
az utaskilométer teljesítmény már kisebb 
mértékben csökken. A  nemzetközi utas- 
forgalomban ugyanis több utast várunk és 
emelkedne belföldön is a városközi forga
lomban a hosszabb távolságra utazók szá
ma. Jelentős lemaradást kell pótolnunk a 
személyszállítás minőségének javításában, 
ezért tervünkben számolni keli az exp
ressz és gyorsvonati hálózat bővítésével, a 
helybiztosítás szervezettebbé tételével, az 
utaskiszolgálás, az utazási kényelem, a 
tisztaság és a biztonság magasabb szintű 
kielégítésével. A  jövőben sokkal több f i
gyelmet kell fordítani a menetjegy kiadás-; 
ra, a szigorúbb menetjegy vizsgálatra, az 
ellenőrzés fokozására.

A  vasúti áruszállításban mind tonnában,' 
mind tonnakilométerben nagyobb teljesít
ményt tervezünk. A z  előrejelzések azt mu
tatják. hogy az ez évi várhatóan 134 és 
fé l millióval szemben 135, m illió  tonnát 
kell szállítanunk és az átlagos szállítási 
távolság (180,5 km) növekedése miatt az 
árutonnakilométer teljesítmény közel egy 
százalékkal emelkedik. Erőteljesebb szál
lítási növekedés továbbra is a nemzetközi 
fuvarozásban várható.

E z azt jelenti, hogy az összes elszál
lítandó árutonnán belül az import
nak 0,4, a tranzitnak 1,1 és az ex

portnak 1 százalékos emelkedésével szá
molunk. A  vasúti belforgalmú áruszállítás 
csak minimális mértékben haladja meg az 
ez évi szállítás volumenét.

1979-ben Is számolnunk kell az áruszál
lítás szezonális jellegével, az árufuvarozást 
akadályozó körülményekkel. Szállítási 
kapacitásunk sem lesz minden területen 
kielégítő, ezért törekedni kell a fuvaroz-  
tatókkal való kapcsolatok további javítá
sára, a szállítás fejlettebb technológiával 
történő lebonyolítására. Munkánk csak 
akkor lehet eredményes, ha kiemelten 
gondoskodunk az árufuvarozás megfelelő 
szervezéséről, / az első negyedévi előszállí
tásokról. valamint a szállítások egyenle
tesebb ütemű lebonyolításáról.

A  többlet szállítási feladatok kiegyensú
lyozottabb ellátását szolgálják a reálisan 
feszített műszáki-gazdasági mutatók. Csak 
a fontosabbakat említjük: a tehervonatok 
átlagos terhelése az idei 1155 tonnáról 1165 
tonnára emelkedik, és kedvező, hogy a 
tehervonati kilométer teljesítmény nem 
éri el az üzemi árukilométer teljesítmény 
növekedését. Ebben az évben a teherkocsi 
fordulóidő romlott. 1979_ben a viszonylag 
kis mértékben növekvő szállítási teljesít
mény csak úgv biztosítható, ha a forduló
idé legalább 0.05 naooal csökken az ez évi 
várható értékhez (3,7 nap) kénest. A  ja
vulást elsősorban az eleeytovábbítási és 
kocsiintézési munka javításával keli biz
tosítani.

Az egyes vontatási módokra eső tel
jesítmény elosztásnál figyelembe 
vesszük a várható mozdony beszer

zéseket. Így a villamos- és dízelvontatás 
részaránya az 1978. évi 92,8-ról 94,2 száza
lékra növekszik. A  tolatásnál pedig 79,4-ről 
82.3 százalékra emelkedik a korszerű járm 
müvek teljesítménye.

Létszámtervünkben az ez évi létszám- 
lehetőséggel számolunk, és egyes fizikai 
munkakörökben — váltókezelő, sarus, 
kocsirendező, vonatvezető stb., —  fel 
kell számolnunk az évek óta tartó csökke
nő tendenciát. A  technikai felszereltség ja
vulása által lehetővé váló létszámcsökken
tésnél nagyobb arányú munkaerő-vándor
lás ugyanis már nem egy területen veszé
lyezteti a nagy beruházási költséggel lét
rehozott korszerű berendezések kapacitá
sának megfelelő kihasználását. A  létszám-  
hiány következtében lassul az elegymoz- 
gás, a növekvő fizikai leterhelés miatt nő 
a balesetveszély.

A  bázis év várható létszámára tehát a 
felsorolt feszültségek enyhítése céljából — 
a forgalom lebonyolításával közvetlenül 
összefüggő munkakörökben —  nagy szük
ség van. Ez elsősorban Budapest térségé
re vonatkozik.

A  munkaerő stabilizálása érdekében ki
emelten kell kezelnünk a dolgozók élet- 
és munkakörülményeit javító beruházáso
kat. A z élőmunka gazdaságos felhasználá
sának elengedhetetlen feltétele a munka
termelékenység növelése, melyet elsősor
ban a munka- és üzemszervezés javításá
val. a teljesítménybérben foglalkoztatott 
dolgozók számának további növelésével 
tudunk valóra váltani.

T ervünkben az egy főre eső termelési 
érték 3,1 százalékos növekedését 
irányozzuk elő és számolunk azzal, 

hogy az átlagbérek a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottaknál 6, a fizikai munkakö
rökben dolgozóknál 7, a nem fizikai dolgo
zóknál pedig 4 százalékkal emelkednek 
1978-hoz viszonyitva.

A  terv munkavédelmi és szociálpolitikai 
fejezetét az V. ötéves tervben meghatáro
zott célkitűzések, és a rendelkezésre álló 
anyagi észközök figyelembevételével dol
gozzuk ki. Továbbra is kiemelten kezeljük 
a nehéz fizikai munka gépesítését, melyre 
mintegy 300 m illió  forintot kívánunk for
dítani. Csökkentjük a kedvezőtlen munka- 
körülményeket, folytatjuk a korszerűtlen 
üzemek felszámolását A  szociális ellátott
ságot új szociális létesítmények építésével 
fokozzuk. Így például Bp. Ferencvárosban 
új üzemi konyha-étterem, Cegléd, Hatvan, 
Mátészalka, Veszprém szolgálati helye
ken öltöző-mosdó, orvosi rendelő építésére 
kerül sor. Rákosrendezőn 450 személyes 
munkásszálló építése kezdődik, több szol
gálati helyen oktatási Intézmény létesül.

A  jóléti beruházások keretében folytat
juk az üdülők, kulturális intézmények, 
sportegyesületek fejlesztését; korszerűsíté
sét

Gyermekintézményeinkről szólva: Debre
cenben biztosítjuk egy új óvoda építését 
A  székesfehérvári járműjavítóban elkezdő
dött egy óvoda-bölcsőde tervezésének elő
készítése, és tovább bővítjük a balatonke
nesei gyermeküdülőt. Lakásépítésre és kor
szerűsítésre a javaslat mintegy 96 m illió 
forin t előirányzatot tartalmaz.

A z állóeszközfejlesztési tervjavaslat 
r kialakításánál figyelemmel kell 
lennünk a tervtörvényben előírtak

ra. Így a pályafejlesztésnél 320 km vá- 
gánykorszerűsítást. 520 csoport kitérőcse
ré t  a biztosítóberendezéseknél 147 km 
vonali és 15 állomási biztosítóberendezés 
felszerelését és 103 helyen önműködő so
rompó létesítését irányozzuk elő. 1979-ben 
is folytájuk a járműpark korszerűsítését 
74 vontatójármű, 190 személykocsi és 
2200 teherkocsi, valamint 50 háromrészes 
dízel-motorvonat beszerzésével.

A  selejtezések és beszerzésék következ
ményeként a vontató járműpark kapaci
tása mintegy 18 ezer lóerővel, a személy
kocsipark ülőhely kapacitása 9 ezer ü lő
hellyel, a teherkocsipark raksúlykapacitá
sa pedig több mint 50 ezer tonnával nő. 
A z  állóeszközfejlesztési tervjavaslatunk 
pénzügyi egyensúlya azonban csak úgy 
biztosítható, hogy

— egyes nagy állomások évi fejlesztési 
előirányzatát lényegesen mérsékeljük,

— számos esetben el kell térnünk a 
jóváhagyott beruházási programok üte
métől,

— lényegesen csökkentenünk kell az 
ú j^  induló beruházások számát,

— mérsékeljük a vállalati beruházások
ra előirányzott összegeket» 

Állóeszközfejlesztési tervünk természe
tesen számol a beruházási fegyelem to
vábbi szigorításával a beruházási folya
mat minden fázisában, az előkészítéstől 

a z  üzembe helyezésig.

A csak vázlatosan leírtak természete
sen még nem végleges tervszámok, 
hanem csak irányelvek 1979. évi 

gazdasági tervünk elkészítéséhez. Szíve
sen veszünk tehát minden olyan javasla
tot, elképzelést, amely segíti a tervezőket 
egy hatékony, jól előkészített, reális terv 
kidolgozására. A  legnagyobb segítséget 
pedig az jelenti, ha mindent elkövetünk 
1978. évi tervünk gazdaságos teljesítése ér
dekében és így a jó bázisév biztos ala
pot nyújt majd a jövő év feladatainak, 
megoldásához.

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető

H
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Segít a jó feladatterv

Milyen gondok megoldására keü 
az újítók ügyeimét ráirányítani ?

Az újítómozgalom eredmé
nyei tervszerű szervezéssel, 
hozzáértő irányítással számot
tevően, fokozhatók. A  tervsze
rű irányításnak hatásos eszkö
zei a meghirdetett újítási fel
adattervi témák, versenyek és 
egyéb célkitűzések. Ezeket 
általában a vasút műszaki fe j
lesztés célkitűzéseinek figye
lembevételével hirdetik meg.

A z ötletszerű újítási javasla-

újítőkat kell felkérni, vagy 
újító brigádokat kell szervezni, 
és velük a feltételekről előze-> 
tes szerződésben meg kell ál
lapodni. Az újítási jogszabály 
(VUSz 24. §.) lehetővé teszi, 
hogy a dolgozó —  bármilyen 
munkaköre, beosztása van — 
és a főnökség szerződésben ál
lapodjon meg az újítási javas
lat kidolgozására. Ilyen szer
ződés megkötését a dolgozó

tokaf az egyes területeken fel- vagy az érdekelt szolgálati fő-
vetődő problémák megoldásá
ra irányuló törekvések szülik. 
Ezek általában kisebb jelentő
ségűek, mégsem hanyagolha- 
tők el a főnökség szempontjá
ból. Az újítási feladattervben 
meghirdetett célkitűzések meg
valósításának szervezett segí
tése mellett az elbíráló vasúti 
szervek akkor járnak el helye
sen, ha a kisebb jelentőségű 
újítások megvalósítását is hat
hatósan támogatják.

Á z  idén megállt 

a fejlődés üteme
Ahhoz azonban, hogy a java

solt megoldást az elbíráló fő
nökség újításként ismerje el, 
számos követelménynek kell 
megfelelnie.

A  főnökségek az újítási ja
vaslat elbírálásakor elsősorban 
azt vizsgálják, hogy a javasolt 
megoldás realizálása számukra 
hasznos-e, jelentős problémák 
megoldását eredményezi-e?

Kedvező elbírálásra tehát 
azok a javaslatok tarthatnak 
számot, amelyek hasznosítása 
az adott főnökség termelésé
ben, fejlesztési tevékenységé
ben mutatkozó szűk kereszt- 
metszetek, műszaki, gazdasági 
problémák megoldását ered
ményezhetik. A  főnökség eze-1 
két a problémákat általában 
újítási feladattervben gyűjtik 
Össze és ismertetik a dolgozók
kal.

A z  elmúlt években az újítá
si feladattervi témák megoldá
sa érdekében kifejtett propa
gandamunka eredménye, hogy 
a vizsgált időszak minden 
évében, a dolgozók évről évre 
több témát oldottak meg. 
Ügy tűnik, hogy a fejlődés 
üteme az idén megállt. >. 1978 
első félévében az előző év ha
sonló időszakához viszonyítva 
ugyanis több mint 20 százalék
kal kevesebb témára nyújtot
tak be javaslatot. A  javaslatok 
viszont színvonalasabbak vol
tak, m ivel a bevezetett újítá
sok aránya csak 6 darabbal 
csökkent. .

Elsődleges követelmény, 
hogy az újítók, újítani szándé
kozók törekedjenek arra, hogy 
mindenekelőtt a M Á V  újítási 
feladattervben szereplő prob
lémák megoldását tűzzék cé
lu l maguk elé. Az újítási fe l
adatterekben széreplő problé-

nökség egyaránt kezdemé
nyezheti. Alkalmazása bizto
sítja az újítási tevékenység 
irányítását és garanciát ad a 
dolgozók újítási tevékenységé
re.

Mélyek az előzetes szerződés 
előnyei a dolgozó számára?

Biztonságot nyújt arra, 
hogy a javaslatot a főnök

ség érdeklődéssel fogadja, vár
ja  annak kidolgozását és ha 
hasznossága igazolt, gondosko
dik annak gyors elbírálásáról, 
megvalósításáról.

£ ^ M á r  a munka megkezdé- 
W s e  előtt tisztázandó, hogy 

a feladat —  probléma —  meg
oldására milyen iránybah he
lyes elindulni, milyen megol
dási módon célszerű gondol
kodni, stb.

Mjb  Rögzíthető az előzetes 
szerződésben az is, hogy 

a főnökség különböző szervei 
milyen segítséget adjanak —r 
műszaki segítség, tájékoztatás, 
szakirodalom stb. —  a problé
ma megoldásához, az újítási 
javaslat körültekintő kidol
gozásához.,

•Előre meg léhet állapodni 
abban is, hogy sikeres ki

dolgozás és az azt követő hasz
nosítás esetén az újító milyen 
formában és hülyén mértékű 
anyagi elismerésben részesül? 
jön (garantált anyagi elisme
rés).

Mikor jár el helyesen 

a szolgálati főnökség?
Mint az a leírtakból érzékel

hető, az előzetes szerződés ga
ranciát nyújt a dolgozónak, 
hogy az újítási javaslat kidol
gozását biztonságosan, az elő
zetes. megállapodások szerint 
végezze.

Melyek az előzetes szerződés 
előnyei a főnökség számára?

A z újítások befolyásolhatják 
a főnökség gazdálkodását, ered
ményes működését, nyeresé
gét. A  főnökség tehát akkor 
já r el helyesen, ha ösztönzi a 
dolgozókat újítások kidolgözá- 
sára, s megteremti annak gaz
dasági-anyagi alapjait. A z elő
zetes szerződéses rendszer ezt 
nagymértékben elősegíti. Hasz
nos a vasút számára is, mert:

—  irányítottabbá teszi az 
újítómozgalmat, azok a dolgo-

tővé tesz. .A z előzetesen meg
kötött szerződésekben rögzítik 
a határidőket is, amikorra a 
dolgozók vállalják a megoldás 
kidolgozását. Egy-két év ta
pasztalata tehát már megkö
zelítő pontossággal mutatja, 
hogy milyen arányban sike
rülnék a megoldások —, ter
mészetesen figyelemmel a 
problémák és a rendelkezés
re álló erő minőségére.

A követelmények 

külön is előírhatók
Mit tartalmazzon az előze

tes szerződés?
Helyes, ha tartalmazza a 

megoldásra váró gondoknak 
a leírását és az elvárható 
eredményt. Ilyen lehet például 
a minőség javítása, a selejt 
csökkentése, az anyagmegtaka
rítás mértéke, a munkaterme
lékenység színvonalának eme
lése stb. E követelmények kü- 
lön-külön is előírhatók.

' Jó, ha tartalmazza a javas
lat kidolgozásának -határidejét. 
A  probléma milyenségétől, 
nagyságrendjétől függően cél
szerű a határidőt is meghatá
rozni! Az alkotó, gondolkodó 
tevékenységet nem lehet ugyan
is pontosan normázni, és ez 
nem is lenné helyes,, hiszen a 
gondok megoldását több oldal
ról is meg lehet közelíteni.!

Tartalmaznia kell az előzetes 
szerződésnek azt is, hogy a 
főnökség részéről kik azok a 
gazdasági, műszáki vezetők, 
akik műszaki segítséget nyúj
tanak és tanácsot adnak szük
ség szerint a megoldással fog
lalkozó dolgozóknak; hogy si
keres megoldás esetén a szük
ség szerinti kísérletekről, illet
ve az újítás hasznosításáról a 
főnökség milyen határidőre 
gondoskodik; az újítás haszno
sítását követően milyen mér
tékben és formában részesül
nek anyagi elismerésben az újí
tással foglalkozó személyek.

Dr. Gyóni Béla

AZ OLVASÓK HOZZÁSZÓLNAK
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Munkaszervezés helyett 
csak a titulus változott

A Z  AGGASZTÓ létszám- 
hiányról — amellyel a Magyar 
Vasutas riportsorozatban fog
lalkozott — egymásközt is so
kat beszélgetünk. Az utazó
szolgálatnál példáid a töme
ges nyugdíjazás következtében 
fogynak é l az emberek. So
kan vannak persze a nyugdíj
ba menők között, akik szíve
sen maradnának még néhány 
évig, ha nem hoznának egyre- 
másra olyan intézkedéseket, 
amelyekkel .valósággal elüldö
zik- őket. Így aztán még a 
nyugdíjasoknak engedélyezett 
munkaidőit is inkább más vál
lalatnál dolgozzák le, holott 
szívük szerint itt maradnának.

Gondoljunk csak a yezető- 
jegyvizsgáló rendszerre! Ez 
már a bevezetésekor is jogos 
ellenállásba ütközött, s az idő. 
sebb vasutasok most is meg
alázó visszaminősítésnek te
kintik ezt a beosztást. Félreér
tés ne essék: nem a jegy vizs
gálattól félnek, hiszen ez a 
munka a hivatásukhoz tarto
zik, szeretik és értenek is 
hozzá. Aki viszont a rendszert 
kidolgozta és a végrehajtás 
részleteiről intézkedett, biztos, 
hogy nem sokat utazott, leg
alábbis vonatkísérő nem volt. 
Figyelmen kívül hagyta pél
dául, hogy az idős jegyvizs
gáló — miután elérte az álta
la elérhető *legamagasabb be
osztást, a vonatvezetőséget — 
nem fogja szívesen újra nya
kába akasztani a kalauztáskát, 
hogy azzal ugráljon a vonat 
mellett. Mert mindent szíve
sen megcsinál, csak ne kény
szerítsék rá egy tetszetős szol
gálati jelvény helyett azt a 
„kölöncöt” , ' amelyet egyéb
ként neki már fölösleges v i
selnie, különös tekintettel 
megnövekedett feladataira is.

ELŐÍRÁS szerint a  menet
okmányokat a mozdonyveze
tő írja, a valóságban azonban 
átadja a vezető-jegyvizsgáló
nak azzal, hogy „írja csak öre
gem, maga jobban érti**. S a 
mozdonyvezetőnek igaza van. 
Amikor a vonat megáll, az ő 
legfőbb gondja nem a papír, 
hanem a gép, annak átvizsgá
lása, megfigyelése, karbantar
tása.

t A  statisztikusok most per

mák megoldására kidolgozott kollektívák, amelyek elő-
javaslatok a legesélyesebbek 
arra, hogy .újításként elismer
hetők legyenek.

A  helyesen összeállított újí
tási feladattervek ugyanis ki
vétel nélkül csak olyan prob
lémákat tartalmaznak; melyek
nek megoldása műszaki vagy 
jözemszervézéssel kapcsolatos, 
—  a főnökségnél viszonylag 
újnak minődül — a vállalat il
letve a főnökség számára 
hasznos eredménnyel jár.

Áz újítóidnak 

jogbiztonságot ad
Az újítás! rendelet szerint 

az újítási feladattervben meg 
kell határozni az anyagi elis
merés mértékét Is. Ez is jog- 
biztonságot ad az újítóknak. 
Ha valamelyik problémát meg
oldják, s azt a főnökség hasz
nosítja, jogosultak a feladat- 
tervben meghatározott díjazás
ra.

A  feladáttervl témák megol
dását célszerű negyedévenként 
felülvizsgálni. így lehet meg
győződni arról, hogy melyek 
azok, amelyek még nincsenek

zetes megállapodásokat kötöt 
tek, nyilvánvalóan olyan prob
lémák megoldásával foglalkoz
nak, melyek a főnökségnek, il
letve a vasútnak gondot okoz
nak;

—  az így kidolgozott javas
latoknak biztosítottak a meg
valósítási feltételei, hiszen — 
éppen az irányítottság követ
keztében — a fejlesztési célki
tűzésekhez kapcsolódnak, s 
ezeknek anyagi, műszaki-tech
nikai, munkaerő- stb. feltéte
leit a  vállalat, illetye a főnök
ség megtervezi;

—  a szervezettség meggyor
sítja a megvalósítást, amely a 
vasútnak, a vasutas kollektívá
nak és az újítónak egyaránt 
érdeke; az újítás eredménye
ként keletkezett haszon növeli 
a részesedési alapot, tehát töb
bet lehet szétosztani, szociális, 
kulturális és jóléti célokra 
fordítani, az újító is gyorsab
ban jut a  megérdemelt- anya
gi elismeréshez, amely továb
bi aktivitásra ösztönöz;

— s végűi az sem jelenték 
télén, hogy az ily módon irá
nyított újítómozgalom már bi

megoldva. Megoldásukra az zonyos tervezhetőséget is lehe-

M u n h u v e d c lm i felügyelőit  
imp áss ta la  te ser é je  P éc se it

Október 3-̂ 01 5-ig Pécsett ta
pasztalatcserével egybekötött 
továbbképzést rendezett a 
munkavédelmi felügyelők és 
az igazgatóságok munkavédel
mi csoportvezetői részére a 
vasutas-szakszervezet szociál
politikai és munkavédelmi osz
tálya.

Az értekezleten megjelent 
Szeműk Béla, a vezérigazgató
ság munkaügyi és szociálpoli
tikai szakosztályának helyettes 
vezetője, dr. Szabó Tibor, a

pécsi igazgatóság vezetője, dr. 
Gáspár Imréné, a vasutas
szakszervezet szociálpolitikai 
és munkavédelmi osztályának 
vezetője és Halmai Árpád, a 
pécsi területi bizottság titkára.

A  tanácskozás résztvevői 
megismerkedtek a pécsi igaz
gatóság munkavédelmi cso
portjának és Dombóvár cso
mópont szakszolgálatainak 
munkavédelmi tevékenységé
vel.

Munkavédelmi vetélkedő
,,Egészségűnkért, testi épségünkért** címmel munkavédel

mi vetélkedőt hirdetett a debreceni SZMT. A  felhíváshoz 
csatlakoztak a vasutasok is. A  debreceni építési főnökség 
a közelmúltban rendezett vetélkedőt, amelyen hatvanan vettek 
részt.

,A  győztes az építési főnökség gépállomásának Csokonai 
Mihály szocialista brigádja lett és kétezer forint jutalomban 
részesültek. A  második helyezett ezerkétszáz, a harmadik pe
dig nyolcszáz forint jutalmat kapott Ezt a versengést szak
mai és megyei döntők követik.

Ism é t  ba lesetet okozott 
a  n y itva  h a gyo tt hocsia jto

A  közelmúltban a Hatvan 
állomásról induló egyik vona
ton utazott haza az iskolából 
három társával együtt B. Jó
zsef ipari tanuló. A  kocsiajtót 
indulás ptán nem csukták be. 
B. József a lépcsőn állva gyö
nyörködött a tájban. A  gon
datlan szórakozásnak majdnem 
tragikus következménye lett, 
mert a tanuló kiesett a vonat

ból. Az egyik utas meghúzta a 
yészféket és a jegyvizsgálók 
elsősegélyben részesítették a 
szerencsére könnyebben sérült 
gyereket, majd a mentők a 
hatvani kórházba szállították.

A  véletlennek köszönhető, 
hogy ezúttal ném történt sú
lyosabb baleset

R. J.

\

sze kimutathatják, hogy ezzel 
az intézkedéssel létszámot ta
karítottunk meg, hiszen nincs 
vonatvezető, vagyis megspó
roltunk egy munkakört. Per
sze nem takarítottunk meg 
semmit hiszen az ember ott 
van a vonatnál, csak -más né
ven. Elértük ezenkívül azt, 
hogy a  vonatok adminisztrá
ciója romlott, a menetlevél 
többnyire áttekinthetetlen, s 
nélkülözi a fontos adatokat. 
Semmi értéke nincs az ilyen 
papírnak. Legyen tehát m in
den szerelvényen vonatvezető, 
s ebben a minőségében szíve
sebben vesz részt a jegyvizs
gálói teendők elvégzésében. 
Jó lenne továbbá egyes vona
tokon az úgynevezett figyelő 
beosztást megszüntetni, s erre

S ha már az ellenőrzésnél 
tartunk, igen furcsállom, hogy 
miközben a dolgozók száma; 
egyre fogy, a vizsgáló főkalau
zok mind többen lesznek, a 
tényleges munkát végző .vo
natkísérők létszámának terhe-, 
re. Sokan mondják, hogy az 
ország mintegy 200 ilyen el
lenőréből kitűnő jegyvizsgáló? 
vonatvezetők válhatnának. 
Gondoljuk csak el: hány álló»  
más maradt az átszervezések 
folytán főnök, forgalmista 
váltókezelő nélkül. Hány te
hervonat robog vonatvezető 
nélkül? A  vasút mégsem állt 
meg. Akkor miért nem lehet 
szó a vizsgáló főkalauzi beosz
tás megszüntetéséről, esetleg 
az ellenőrzés bizonyos fokú 
társadalmasításáról,; amiből a

a dolgozóra is Jegyvizsgálói nyugdíjas vasutasok is tevé-
szolgálatot bízni. 'A  jegyvizs
gálat befejezése után viszont 
joggal követelhető meg tőle a 
vonat útjának, a jelzők állá
sának megfigyelése.

A  VONATVEZETÖ. illetve 
a „figyelő vonatkísérő”  jogkö
rét nem ártana kiterjeszteni a 
beosztott jegyvizsgálók ellen
őrzésére is, ezáltal lenne a 
vonatnak egy ,?első számú” el
lenőre is, egy-egy tapasztalt, 
idősebb vasutas személyében. 
Ez egyébként olyan beosztás 
lehetne — véleményem sze
rint — amit a nyugdíjba vo
nult vonatkísérők is szíveseb
ben vállalnának, természete
sen nem kalauztáskát cipelve 
a vállukon, hanem hozzájuk 
illő szolgálati .jelvénnyel.

kény részt vállalnának?
Megvalósíthatnánk esetleg 

azt is. hogy az ellenőrzésre 
kiutazó vasúti vezetők (pél
dául a vezénylő- és oktatótisz
tek) látnák el a vizsgáló fő
kalauzok jelenlegi feladatát. 
Az ellenőrzés minősége sem 
romlana, inkább csak javul* 
hatna ilvmódon.

AZ  EMBEREK általában 
úgy érzik, hogy szorosabb 
együttműködésre, a vezetők és 
beosztottak közötti jobb meg
értésébe van szükség, nem pe
dig arra, ami. napjainkban 
eléggé eluralkodott, vagyis 
hogy leváltással, fegyelmi bün
tetésekkel ijesztgessük őket.

G. K.
Budapest i

O K T O B E R  31.

A világiakarékosság
4 világ takarékpénztárai 

54 évvel ezélőtt, 1924- 
ben, milánói értekezle

tükön határozták el, hogy év
ről évre megrendezik a Világ
takarékosság Napját. A  milá
nói értekezleten hazánk is kép
viseltette magát, de cfeak 14 
évvel ezelőtt jutottunk el oda, 
hogy a pénztakarékosság nap
ját évente, jelentőségéhez mél
tó módon megünnepeljük.

Mint minden évben, az idén 
is október 31-én emlékezünk 
meg a Világtakarékosság Nap
járól. Az Országos* Takarék- 
pénztár, a takarékszövetkeze
tekkel és a postahivatalokkal 
együtt, mint e  nap „védnöke” , 
a lakosság és a tanácsok bank
ja, összesítő beszámolót tár az 
ország közvéleménye elé. Is
merteti a pénztakarékosságban 
elért eredményeinket, számot 
ad a reá bízott pénzeszközök 
felhasználásáról és nem utol
sósorban arról, hogy mint a 
lakosság bankja, mit tett és 
mit tesz az ügyfelek igényei
nek kielégítésére, az ügyfél- 
szolgálat tökéletesítésére.

Néhány jellemző adat az Or
szágos Takarékpénztár ered
ményeiből: a m últ év hasonló 
időszakában < a lakossági meg
takarítások összege 100 milliárd 
forintot tett ki, most pedig el
érte a 120 milliárd forintot. 
Míg tavaly az előző évhez vi
szonyított növekedés I I  mil
liárd forint volt, addig idén az 
állománynövekedés — 1977 ok
tóberéhez képest — közel 17 
milliárd forint. Emelkedett az 
egy főre jutó megtakarítás is, 
a múlt évi 9 ezer forintról 
11 200 forintra. S önmagában 
az a tény, hogy tavaly ilyen
kor 5 m illió 800 ezer darab 
takarékbetétkönyv volt forga
lomban, most pedig 6 m illió 
100 ezer darab, azt mutatja, 
hogy többen takarékoskodnak 
nálunk, m int tavaly. Követke
zésképpen azt is kijelenthet
jük, hogy országunkban évről 
évre terjed a takarékosság gon
dolata. Világviszonylatban sem 
állunk rosszul, bár nem „je
gyeznek”  bennünket a -földke
rekség legtakarékosabb népei 
között. %

Mit tesz az Országos Taka
rékpénztár a takarékosság gon
dolatának további ápolása, 
népszerűsítése érdekében?

Azt igyekszik elősegíteni,

hogy a takarékossági szokások 
a lakosság minden rétegében,, 
de különösen a fiatalok kö
rében meghonosodjanak. Első-, 
sorban a most munkába lépő- 
fiatalokat kell ennek az élet
fonnának megnyerni. A  Világ- 
takarékosság Napja kitűnő al-> 
kálóm rá, hogy ez a nevelő, 
felvilágosító szó hozzájuk és 
mindazokhoz eljusson, akik 
még nem érzékelik kellőkép? 
pen a megtakarított pénz adta 
lehetőségeket, biztonságérzeteit- 
A  takarékosság nemcsak gond
talanabb, hanem ugyanakkor 
szebb, tartalmasabb, kulturál
tabb életet is jelent: szépen 
berendezett otthont gépesített 
háztartást, gépkocsit, hétvégi 
házat stb.

■A betételhelyezési fonnák 
közül hadd említsük meg a ka
matozó, a Jiyereménybetét- 
könyvet, a gépkocsi-nyere- 
ménybetétkönyvet, az ifjúsági 
takarékbetétet a takarékleve
let és nem utolsósorban a Köl
csönös Segítő Takarékpénztá
rakat

A  meglevő betétformákon 
belül is újabb és újabb lehe| 
tőségeket kedvezményeket biz
tosít az OTP. Az eredetileg 
biztosított kedvezmények egy 
részét a takarékpénztár kiszé
lesítette: az 5 éves takarékos- 
sági időszak lejárta után nem 
egy, hanem két évig vehető 
igénybe a külön kölcsön. Ez 
utóbbihoz —  áruvásárlás ese
tén — készpénzelőleg nem 
szükséges.

A  KST-k taglétszáma jelen
leg meghaladja az 1 m illiót és 
az évi befizetések Összege kö
zel 3 m illiárd forint. Ezen a 
területen is korszerűsíteni 
igyekszik a takarékpénztár.

A  takarékosság nemcsak a 
takarékpénztár és a betétgyűj
tésben közvetlenül részt vevő 
intézmények ügye. Ennél több: 
társadalmi, népgazdasági ügy. 
Ezért nélkülözhetetlen a társa
dalmi és tömegszervezetek 
közreműködése a Világtakaré
kossági Nap sikere érdekében. 
Az évről évre megrendezésre 
kerülő Világtakarékossági Na
pok ugyanis akkor mondhatók 
igazán eredményesnek, ha a 
takarékpénztár a takarékos 
életmód elterjedéséről és az 
ügyfélszolgálat további javítá
sáról, korszerűsítéséről adhat 
számot.
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ffiARÁTSÁGVONATTAL A  SZOVJETUNIÓBAN (L)

I  K ijev , „az orosz varosok anyja”
¿A MÁV Vezérigazgatósága 
Vasutasok Szakszervezetével 
etértésben, az élenjáró 
tas dolgozók megkülön-  
etett jutalmazására hozta 

a Szovjetunióba szerve- 
jutalomutazásokat. Az 

íazás célja, hogy a vasúti 
¿gárda élenjáró tagjai 

Igán jutalomban részesülje-  
(állefc, amely az anyagi értéktől 
mfiggetieiiül —  erkölcsi jettegé- 
timek-fokozottabb előtérbe he- 
émezése mellett — , hosszú idő- 
litw «$1ékezetes élményt nyújt 
wfhztvevőknek.”  

p így kezdődött az a levél, 
| mélyet a M ÁV Vezérigazga- 
g  Ifeága a részletes útiprogram- 

ml és a részvételi jeggyel 
Í  jgyutt megküldött a Barátság 
N p önvonat mind a 340 részt
él ¡evőjének.
W v

^Ünnepélyes
búcsúztatás

¡8 
I  
fm
ti?
f S micsoda program? K ijev , 

I H P * * ,  Moszkva, a három 
| eíjnagyobb hős város neveze
ti ességeinek megtekintése, va- 
I  $>an sok-sók látnivalót ígér a 
9 ggfSldi turistáknak. Nem be
leélve az utazásról. Hiszen, 
kiiem kevesebb, mint 6000 ki
lométert kellett vonaton xneg- 
§ inni.
I  Nem tudom, ki hogy van ve- 
1 |; nálam az utazást mindig 
i várakozás elózi meg.
- Cülönösen akkor, ha nagy út 

flőtt állok. Pedig régen nem 
!§ ártanál már a kezdő utazóik 
Í  [őzé. A  Szovjetunióban is 

oegfardültam néhányszor. 
Ifégis, azon az augusztusi reg- 

| (elen, amikor a Barátság kü- 
jönvonat utasainak ünnepélyes 
{búcsúztatása véget ért a Kele- 

pályaudvar érkezési csamo- 
ban és elfoglalhattuk he
tinket a kényelmes szovjet 
álókocsákban —  minden fülke 
égyszemélyes volt — , épp úgy 

zgultam, mint azok az útifár- 
_  k, akik élt5ször vágtak neki 
kftnek a nagy útnak.

Egy ifjú  házaspár elhelyez! a kegyelet virágait a hősök 
emlékművénél

(Farkas Sándor felvétele)

hálókocsinak volt Budapesttől környezetben szépek, gondo- 
egy IBUSZ kísérője és Csap- zottak, hanem az új városré- 
tól egy, a magyar nyelvet ki* székben is.

ide-tűnőén beszélő szovjet 
genvezetője.

A z autóbuszba való beszál
lás után, megtörtént a létszám, 
ellenőrzés és elindultunk szál
láshelyünkre, a Dnyeper túl
só partján épült Hotel Szlavu- 
ticsba. A  peronon 
csomagjainkat az

M egható látvány
Városnéző kőrútunk során 

megtekintettük a Szofija szé
kesegyházat. Jártunk a hősök 

hagyott emlékművénél, ahová a nász- 
Inturiszt nép kíséretében szombaton és

poggyászszállító kis teherau- vasárnap egymásután érkeznek 
tói szállították a szállóba. a házasságot kötött fiatalok, 

Idegenvezetőink csak annyi hogy elhelyezzék a hála v i- 
idót engedélyeztek, hogy a rá3<dt. Meghatóan szép lát- 
szálló éttermében megregge- vány.
Űzzünk. A  szombati program Idegenvezetőink kíséretében
ugyanis városnézést írt elő.
Természetesen közben volt
ebédszünet, és ezalatt he
lyünket is elfoglalhattuk a 
Szlarvuticsban.

Reggeli után tehát nyomban

látogattunk el a Nagy Hon
védő Háborúnak emléket á llí
tó kiállításra, valamint az ál
landó népgazdasági kiállítás
ra. Ezenkívül a rendelkezésre 
álló szabad időben, ki-ki ér

indultunk, hogy megismerjük deklődésének megfelelően,
az Ukrán főváros néhány ne
vezetességét. Szándékosan ír
tam le  a néhány szócskát, 
mert a rendelkezésünkre ál
ló szombat és vasárnap, kevés 
volt althoz, hogy mindent 
megnézzünk. A  kétnapos prog-

metróval, villamossal, autó
busszal, vagy trolival néhány 
kopejkáért beutazhatta akár 
az egész városi Akik éltek a 
lehetőséggel, ú j élményekkel 
lették gazddóábbak.

K ijev  ugyanis ma egyike a
^ • 2 ? '*  u ™  ram így is sokat átjött. A lihoz nemzetközi idegenforgalom 

azonban, hogy ̂  azokat az o l- ¡¡¿¿mára legvonzóbb, legláto- 
. .  . . ...... vasö£  ** fisaim at alkothas- gatottabb, látnivalókban igen

►sóján, , az ablakok előtt szó- sanak az Ukrán fővárosról, *  dag ¿ ovw  városoknak.
akik még nem jártak ott, rö.

dónk volt így érthető, hogy 
zinte mindenki a kocsik fo -

! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
p ¡öiigott. Még egy utolsó üd-l 
! tödet a hozzátartozóknak, a 
1 fesuztaitásunkra ¿ jö tt veze- 
' töknek, munkatársaknak. S 

| Imikor a szerelvény utolsó ko- 
fj sijai is eltűnteik a százlábú 
" kid alatt, lassan helyükre ¡ke- 
™ ültek a bőröndök, a hazaival 
B-  ennivalóval, italokkal —
| Megpakolt kézitáskák és meg- 
| tezdődött az ismerkedés.
^  Vonatunk a szovjet határig 

két helyen, M iskolc-Ti-  
lat pályaudvaron és Záhony- 

| hm állt meg A z élőbbin a 
J faiskolái, az utóbbin a debre
ceni; igazgatóság . jutalomuta-

fsban részesült dolgozói csat
áztak hozzánk.

Az idő gyorsan té lt  A  kora 
Mutáni órákban már szovjet 
i földön jártunk. Előbb Csap 
Utárállomáson néztük végig 

’ a 'szerelvény átállítását nor- 
| hóiról széles nyomtávra, majd 
'a Kárpátok között haladva a 
| táj szépségében gyönyörköd

tünk.

Hotel Szlavutics
Az első, vonaton, töltött é j- 
¡teaka után, a reggeli órákban 
érkeztünk útunk első állomá
sára, Ukrajna másfél m illió  

lakosú fővárosába Kijevbe. A  
»pályaudvar előtt az Inturiszt 
píéöcí kényelmes, Ikarus 
ptóhányú. autóbusza várt 
femünket. Mindenki abban a 
buszban foglalt helyet, amely 
megegyezett a hálókocsi, illet- pedig a kijeviek kedvelt sétá
ra csoportjának , számával, lóhelye. Am i a parkokat illeti, 
Köbként a vonaton minden nemcsak itt a természetes

viden hadd írjam  le  legfőbb 
jellem zőit.

Ismerkedés 
a várossal

A  város a Dnyeper folyó 
két partján fekszik. A  jobb 
parti városrészek dombos te
rületen épültek, a bal parti 
negyedek síkságon alakultak 
ki. Kijev fontos közlekedési 
csomópont. Nagyforgalmú vas
utak és közutak találkozási 
pontja, jelentős folyami és lé
gi kikötő. Hagyományos kul
turális központ. Egyike a 
legősibb városoknak. Erre utal 
a krónikában szereplő megje
lölés: „A z  orosz városok any
ja:*

K ijev  legforgalmasabb fő
utcája a Krescsatyik, amelyen 
a városnézés során autóbu
szaink többször is áthaladtak. 
Épületeinek homlokzata egy
séges, a földszint felét ter
mészetes vöröskő, m íg fe l
ső em eleteit világos kerámia 
borítja. Egyik oldalán jobbár
ra szebbnél szebb hivatali épü
letek, a másikon túlnyomó- 
részt lakóházak, szállodák, 
vendéglők, üzletek találha- 
tók.

A  Dnyeper fö lé  emelkedő 
parkos hegyoldalból nagyszerű 
a kilátás a bal parton épült 
új városra és az ipari negye
dekre. A  gondozott parkok ár
nyas fákkal szegélyezett útjai

V isi Ferenc 

(Folytatjuk)

Gyermekparadicsom  
Felső-A uszában

A lig  két hónapja, hogy a letbe és a kiszolgálásba. A  szer- 
felső-ausztriai Kirchschlagban vezéséhez —  amelynek az a cél- 
a Kinderland Feriénheim nevet ja, hogy a tábor 140 helyét 100 
viselő gyermektábor még ma- százalékig kommunista szülők 
gyár gyerekek hangjától volt gyerekeivel töltsék be —- segít- 
zajos. Magyar vasutasok fiai, séget nyújt a Volksstimme, a 
lányai üdültek ott két hétig v i- Neue Zeitung, a Kinderland 
diáin gondtalanságban. Report, valamint a Kinderland

—  Táborunk immár har- Aktuel című újság A  szegé- 
mincéves múltra tekint vissza nyebb szülők gyermekei térí- 
—  tájékoztatott ottjártunkkor tésmentesen üdülnek, a tehétő- 
V illi Holzinger táborvezető, aki sebbek kevés hozzájárulást fi- 
nyugdí j ba vonulása előtt moz- zetnek, a költségek többi részét 
donyvezetőként dolgozott az a betegbiztosító fedezi, 
osztrák vasutakon. Elmondta 
azt is, hogy a  tábor vezetősége 
öt éve tart cserekapcsolatot a 
Vasutasok Szakszervezetével, s 
ennek folytán lehetőséget kap
tak arra, hogy osztrák vasutas 
szülők gyermekei Balatonkene
sén üdüljenek, két kísérő pe
dagógussal együtt. A  nyugdí
jas mozdonyvezető azt ás e l
mondta, hogy nemcsak magyar, 
hanem román gyerekeket is fo'-f

F ize té s  nélkü li 
fe lü g ye le t

T a n u lu n k  
eg ym ástó l

—  A  tábor sportprogramjáért 
én vagyok a felelős - r  vette át 
szót tíerbert Bader, az innsb
rucki gyermekcsoport vezetője, 
aki a tiroli Kinderland Junge 
Garda tisztségviselőjeként im
már tíz éve vesz részt a tábor- 

gadnak évről évre, ezenkívül vezetőség munkájában felesé- 
tavaly chilei menekültek gyér- gével együtt. Tapasztalatai sze
mekéit nyaraltatták, 6-tól 15 rint az osztrák és a magyar 
éves korig. gyerekek igen jó  hatással van

nak egymásra. Könnyen össze- 
barátkoznaik, s a közös játék 
során megtanulják egymás 
nyelvét, megismerik egymás 
életét, szokásait, népdalait, 

A  három, kiválóan felszerelt táncait. —  A  m i gyerekeink 
és berendezett kőépületben például sok mozgalmi dalt ta-  
összesen 37 szoba van, egy-egy nultak a magyar gyerekektől 
ebédlővel külön a  fiúk és kü- —  jelentette ki büszkén, 
lön a lányok számára. A  téri- —  Nemcsak a gyerekek, ha- 
gerszint feletti magasság csak- nem mi, felnőttek is szoros ha
nem 1000 méter, így a környék rátságot kötünk, illetve kötőt-  
nyáron hűs kirándulóhely, té- tünk már a csereüdültetés káp
lán. pedig síparadicsom. csán megismert magyar elv tár -

—  A  tábort télen-nyáron sakkal —  tette hozzá Alois 
üzemeltetjük, hiszen az év bár-  Himschrott nyugdíjas nevelő. 
mely szakában vétek lenne ki- —  Ezt én is megerősíthetem 
használatlanul hagyni —  je- —  szólt Egervári Lászlóné, a 
gyezte meg W llli Holzinger. — húsztagú magyar gyerekcsoport 
A  program a gyermekek igé- vezetője. —  Nagyon jólesett, 
nyei szerint alakul. Van spor-  hogy fogadásunkra a vonathoz 
tolási és szórakozási lehetőség, a tábor vezetőségén kívül eljött 
Gyermekeink focizhatnak, Fritz Mascher, a felső-ausztriai 
pingpongozhatnak, kosár-  és gyermekszervezet titkára, va- 
tollaslabdázhatnak, ezenkívül lamint Helmut Huber, az Oszt-  
olvashatnak, tévézhetnek, rá- rák Kommunista Pán linzi tit- 
diózhatnak, nem is szólva a kára is, Franz Matscheko idős 
sokféle társasjátékról, a széllé- pártmunkással együtt, 
ih i és ügyességi vetélkedőkről. — Ugyanilyen jó  benyomást 

A  munkatársak, a személy- tett ránk, hogy a m i gyerekeink 
zet tagjai valamennyien kom- semmiféle hátrányban, megkü- 
munisták vagy baloldali, hala- lönböztetésben nem részesül
őé gondolkodású emberek, akik nek az osztrák gyerekekkel 
fizetés nélkül, hivatástudatból, szemben —  jelentette ki Kiss 
társadalmi munkában üdülte- János nevelő, a ‘magyar csoport 
tik a táborozó gyerekeket, tolmácsa. —  Közösek program
rendszerint féleségüket, család- jaink, együtt élünk, szórako- 
tagjaikat is bevonva a felügye- zunk, s még az orvosi ellátás

ban sincs különbség, amit 
azért tartok jelentősnek, mert 
Ausztria m égis csak tőkés .or
szág, másfajta szociális viszo
nyokkal, m int amilyenek már 
a ml hazánkban vannak.

A  gyerekek ugyancsak nagy
ra értékelik a gondoskodásit, 
amellyel az osztrák elvtársak 
veszik körül őket.

— Én Kiskunhalasról érkez
tem —  mondta Földi GyuszL
—  Édesapám a pályafenntartá
si főnökség dolgozója. Üdültem 
már az NDK-ban is, ahol szin
tén nagyon jó  volt, de itt vala
hogy jobban érzem magam, ta
lán a gondosabban összeállított 
program miatt, vagy azért, 
mert itt a tábori őrséget is mi 
látjuk e l .

—  Én Debrecenből jöttem  —  
vette át a szót Gara Pista, aki
nek édesapja állomásfőnök-he- 
lyettes. —  Üdültem már Bul
gáriában, Lengyelországban, 
Csehszlovákiában és Romániá
ban, de itt Ugyanolyan jó  nya
ralni . . .

A jó  s zo m s zéd s ág  
jeg yé b en

A  körmendi Tőrök Csaba el
mondta, hogy édesanyja sze
mélypénztáros, ő  azonban sza
kácsnak készül, ezért különö
sen érdeklik az osztrák ételfé
leségek, hiszen Körmendre sok 
látogató érkezik a  szomszédos 
Ausztriából.

—  Az ellátás, a koszt igazán 
kitűnő —  vélekedett Megy esi 
Adrién, akinek édesanyja a 
M ÁV  Tervező Intézet admi
nisztrátora.

—  Nekem a német nyel* 
gyakorlásához jött jó l ez a nya
ralás —  jelentette ki Kassai 
Zita, majd elújságolta azt is, 
hogy most már hetedik osztá
lyos, s  édesapjá Szerencs állo
más szb-titkára. Borka Ildikó
— a szombathelyi járműjavító 
egyik gépkocsivezetőjének kis
lánya —  az ügyességi verse
nyeket,. szellemi vetélkedőket, 
dicsérte.

—  Ha elbúcsúzunk, majd le
velezni fogunk — mondták 
többen is. S ezek a kijelenté
sek bizonyították leginkább, 
hogy a nyaraltatás elérte cél
ját: erősíti a két szomszédos 
ország felnövekvő nemzedéké
nek barátságát.

Kesztyűs Ferenc

Tiszta szolgálati hely
Kiskunfélegyháza állomás dolgozói törődnek az állomás 

és a személyszállító vonatok tisztaságával. A  peronokat és a 
tt&Úgálati helyeiket virágokkal szebbé varázsolják, a szigetpe- 
íonokon pedig padokat helyeztek el a várakozók részére. A  
Szocialista brigádok ezer óra társadalmi munkát végeztek a 
tisztaság érdekében. Fáradozásukat az igazgatóság „Tiszta | 
szolgálati hely”  címmel jutalmazta.

GÖRÖG VASÚT, MAGYAR SZEMMEL (1.)

Szolgáltatás  —  hazai módra
Az ember magánügye is —  Pesten sűrű bocsánatkérések mondva, hogy udvariasságával, 

közügy. Különben fölösleges közepette jelentette be fűiké- az utasok iránti segítőkészsé-  
volna érzékeltetnem, hogy rőZ fülkére járva, hogy nem gével próbálta menteni „Se
mennyi tervezgetés, munka, tud lepedőt, takarót, párnahu- nyéradó gazdája” becsületét. 
utánjárás, sorbanállás stb. előz- zatot adni. Vigasztalásképpen Elmagyarázta, hogy szűkös á 
te meg görögországi turista- megmutatta a „Pontozó ívét’*, mosási kapacitás, meg aztán új 
utunkat a múlt év decembere vagyis a kocsikísérő lapot, kocsikat szerez be a vállalat, 
óta. A z Athéntól Athénig amelybe —  mint már annyi- bár kénytelen volt elismerni* 
címmel hirdetett IBUSZ-prog- szór — most is bejegyezte ész- hogy új kocsiban sem lesz jobb 
ramra ugyanis akkor kellett revételét: „Nem kaptam ágy- utazni, ha nem takarítják és 
jelentkezni. Aztán szeptember nemüt. A  kocsi tisztasága m i- nem szerelik fel a szükséges 
4-én elérkezett végre az iridu- nősíthetetlen, nagytakarításra eszközökkel indulás előtt 
lás napja. szorul. Gázpalack n in cs ...” . A  hálókocsiban töltött mé-

Késő este a Keleti pályaud- “  Egyáltalán mi van ebben sodik éjszaka után már Gö- 
varon mindannyian egy feléd- a kocsiban —  kérdeztem , rögország kopasz, sziklás he- 
hetetlenül szép utazás rémé- * 5 5 ^  kiderült, hogy a W. C.- gyej között kanyargóit vona- 
nyében foglaltuk el helyünket o® ugyancsak hiányzik a szap- tünk. A  dízelmozdony hat ten- 
a Puskin expressz magyar há- P011 a PaPír* gelyt hajtó motorja nehezen
lókocsijában, és csakhamar ki- —  Egy söprű az egyetlen kapaszkodott felfelé a 25— 28 
derült, hogy mind a MÁV, eszközöm —  válaszolta klsé- ezrelékes emelkedőkön, s bi- 
mind az Utasellátó éppen el- rönk (Jeskó János), aki 25 éve zony jókora késéssel futottunk 
lenkező előjelű igyekezettel dolgozik szakmájában, s hét be Athénba. A  tervezett 
próbálta e  reményeket szét- esztendeje járja a sínek or- IBUSZ-program kifogástalanul 
foszlatni. szágútjait az Utasellátó szol- zajlott le, miközben bejártuk

A  vasutasok azzal kezdték, gálatában. Dicséretére legyen csaknem az egész Hellaszt, „az 
hogy tolatgatás közben neki- 
szalasztottak egy vagont a 
hálókocsinak, mire összetört a 
szűkös pohárkészlet, és kibo
rult az út közbeni takarításhoz 
vételezett Ultra. A  hálókocsi 
kalauza szerencsére életben 
maradt, mivel €Sés közben fe
je  elkerülte az ajtófélfát A  
MÁV-nak tudtuk be azt is, 
hogy az expressz legmocsko
sabb jármüve a magyar háló
kocsi volt. Mi, utasok ezen né
miképp segíteni tudtunk: vir
radat után — Belgrád főpá
lyaudvarán —  vizes újságpa
pírokkal átláthatóvá mostuk az 
ablakokat méghozzá a  közön
ség derűs mosolya és nagy 
tapsa közben.

Ami pedig az Utasellátó fe
jenként több száz forintért
nyújtott „szolgáltatását” illeti:

Ja hálókocsi derék kalauza még Vonat halad át a  Korlnihoszi-csatorna hídján

emberi kultúra bölcsőjének"  
mesés színhelyeit. Utazásunk 
ezen szakaszának ismertetésé
től azonban tekintsünk el, hogy 
bepillanthassunk inkább az 
ŐSZE, a görög vasutak és vas
utasok munkájába.

A z egyik lényeges tudnivaló 
ezzel kapcsolatban, hogy az or
szág felszíne nem kedvezett a 
vasútépítőknek. Főként ez az 
oka annak, hogy a hálózat 
hossza nem éri el a 3000 kilo
métert, tehát egyharmada sincs 
a magyarországi vonalhossz
nak. Igaz ugyanakkor az is, 
hogy a vasutasok létszáma ti
zenkétszer kevesebb, mint ná
lunk, ami a munka célszerű 
szervezését engedi sejtetni —  a 
biztosítóberendezések eléggé 
kis mértékű fejlesztése ellené
re. (Gondoljunk például arra, 
hogy a BHÉV száz kilométe
res hálózatán 2000 embert fog
lalkoztattak a MÁV-tól való 
elválása, illetve a BKV-val 
történő egyesítése előtt)

Egy másik érdekesség, hogy 
a görögországi vasútvonaluk 
fele normál-, fele pedig kes- 
kenyvágányú (1000 mm-es 
nyomtávolsággal). A  normál 
fővasút Athént köti össze 
Thesszalonikivel, illetve Euró
pa országaival, a keskenyvá- 
gányú fővasút pedig a  Pelo- 

. ponnészoszi félsziget termé
keny vidékeit kapcsolja a fő 
városhoz.

A  vasúton vagy közúton a 
21 556 négyzetkilométeres terü
letű félszigetre, utazó magya
rok kicsit mindig . büszkék, 
amint áthaladnak a  Korintho- 
szi-csatorna hídján. A  csator
nát ugyanis a magyar Gerster 
Béla tervei alapján Türr Ist
ván kezdeményezésére építet
ték 1881—93 között A  6,3 kilo
méter hosszú, 21—24 méter 
széles, 7—8 méter mély csator
na mintegy 300 kilométerrel 
rövidítette meg az Adriai-ten
gertől az Athén kikötőjébe ves
zető hajó"*«?*. Kovács József 

(Folyt, kőv.)
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Együttm űködési szerződés  
négy általános iskolával
Ű j u ta k o n  a  S z e g e d i V S E  b irk ó z ó  s z a k o s z tá ly a

Kommunista szombat a pályán

A z  igazgatóság Lenin szocialista brigádja lelkiismeretesen 
végzi munkáját

/ Á  Szegedi Vasutas Sport- 
. egyesület birkózói m indig szá- 
‘ mottevó erőt képviseltek, nem
csak a  vasutas sportegyesedé- 
tek. hanem az ország birkózó
sportjában is. A z  utóbbi évek
ben azonban mintha keveseb
bet hallattak volna magukról, 
elmaradtak a  korábbi sikerek. 
A  szakosztály igazolt verseny- 
zömeik száma állandóan válto
zott. A k ik  maradtak, nem hoz
ták azt az eredményt, amit az 
egyesület vezetői elvártak.- A z  
okokat ma már nem célszerű 
boncolgatni,- de tény, hogy nem 
vo lt meg a  kellő összhang a 
szakosztály vezetői és a  ver
senyzők között.

A  hibákat feltárva és a ta
nulságokat leszűrve 1977 tava
szától új szakosztályvezetés lá
tott munkához. Célul tűzték ki 
a  birkózás fellendítését Ü j ala
pokra helyezték a sportolók 
egymásközti, valamint a  veze
tőkkel va ló  kapcsolatát.

Legfontosabb teendőnek az 
Utánpótlás biztosítását tekin
tették. Ennek érdekében felke
resték a  város több általános 
iskoláját. Négy iskolával együtt
működési szerződést kötöttek, 
melyben az iskolák vállalták a 
birkózás iránt érdeklődő diá
koknak az egyesülethez való 
irányítását, a szakosztály pedig 
a sportolási, nevelési feladato
kat. Legjobb kapcsolat a Béke
telepi iskolával alakult ki, in
nen jár edzésre a legtöbb ta
nuló. De nemcsak Szegeden, 
hanem a közeli Tisza-szigeten j 
is szervezték az utánpótlást. Itt 
Csikós Ferenc edző irányításá
va l kihelyezett tagozatot is 
létre hoztak és az edzéseket 
20— 25 gyerek látogatja rend
szeresen.

A z  utánpótlás biztosítását; 
szolgálta a nyári négyhetes 
sportnapközi is, ahol a gyere
kek részére a  birkózófogások 
csiszolása mellett gazdag prog
ramról is gondoskodtak. Játék, 
birkózás, szellemi és ügyességi 
vetélkedő, heti 2— 3 alkalom- j 
mai pedig úszás szerepelt a j 
programban. A  napközi elérte | 
célját: összeszoktatta a kü lön-1 
böző helyeken birkózó gyere
keket, sportbaráti légkört ala
kított ki közöttük, közben fe j
lesztették technikájukat, s nem 
utolsósorban a  szülők nyári e l
helyezési gondjain is segítet
tek.

A  szakosztály munkájában 
jelenleg 26 úttörő, 16 serdülő, 
20 ifjúsági és 23 fe lnőtt ver
senyző vesz részt,. A  változást 
követő munka eredményei már 
kezdenek beérni. A z  elmúlt év 
végén, a vidékbajnokságon —  
az utóbbi évekhez képest

Vízszintes: 1. A  szakszervezet! 
szervek fontos feladata. 13. Sír. 14. 
Fúvós hangszer. 15. Kerek szám. 
16. A  hitelező partnere. 18. Híres 
holland sajt. 19. Ülőmosdó. 20. Sze
mélyes névmás. 21. Az okozat ere
dője. 23. Görög betű. 24. Római 51. 
25. Kimondott betű. 26. Párbajtőr. 
27. Raktár, lerakat. 29. Villajnos gé
pek forgó része. 33. Nem csomó
zott keleti szőttes. 35. Bátor volt. 
36. A  Kis-Szunda szigetek egyike. 
38. Emelő szerkezet. 39. Heves me
gyei község. 40. Elektromos töltésű 
anyagi részecske. 41. Házi állat

előbbre lépve —  Somogyi Sán
dor és Spiák Sándor bajnoksá
got nyert, m íg ketten második 
helyezést értek eh 

A z  úttörők közül Lengyel 
Nándor dolgozott a legszorgal
masabban, Csongrád megyéből 
egyedül ő  utazhatott az úttörő- 
olimpiára, ahol második lett. 
A  szorgalmas munka eredmé
nye az is, hogy öt másodosztá
lyú; két-két arany-, illetve 
ezüstjelvéhyes versenyzőjük 
volt. Szeretnék, ha ismét mii
nél több első osztályú verseny
zővel rendelkeznének. Erre 
minden lehetőségük megvan, 
hiszen az idei eredmények 
alapján Csikós Ferenc, Fodor 
Szilveszter és Péter István már 
elérte az ehhez szükséges pont
számot, s várhatóan Spiák Sán
dor is teljesíti az előírt szintet. 
Rajtuk kívül a  szakosztály ve
zetői jó  eredményt várnak L é 
vái Gábortól, és Ungi László-1

A  nemzetközi sportkapcsola
tok keretében a közelmúltban 
kétoldalú vívótalálkozóra ke
rült sor a Szombathelyi Hala
dás VSE és a Schermzaal Vis- 
ser Amsterdam SC között.

A  holland sportklub a ma
gyarországi vendégszereplés 
után viszontlátogatásra hívta 
meg a  magyar vasutas vívókat 
A  szeptember végi egyhetes 
hollandiai tartózkodás ideje 
alatt minden fegyvernemben 
bemutató jellegű, mégis érté
kes tapasztalatokat adó ver
senyre került sor.

A  Hollandia legnagyobb v í
vóiskoláját működtető, nemzeti 
bajnokokkal megerősített 
amszterdami csapat jó  partner 
és mindvégig egyenrangú e l
lenfele volt a magyar csapat
nak.'

A z  első napon a  női és férfi 
tőrözők versenyére került sor. 
A z  utazástól elfáradt, kissé 
meggyötört magyar verseny
zők nem állították nehéz fe l
adat elé a hazai vívókat. A  nők 
súlyos, a férfiak minimális ve
reséget szenvedtek.

A  második versenynapon a 
tőrözők újból találkoztak, majd 
sor került a párbajtőrözők és 
kardozók versenyére is. A  nők 
erősen feljavultak és lelkesen 
küzdöttek az előző napi telje
sítményükhöz képest, azonban

hímje. 43. Kaszakő. 44. Len szélei. 
45. Német személyes névmás. 46. 
Hotel közepe. 47. Azonos betűk. 
49. Nagyközség, röv. 50. . . .  Geor
ge (1819—1880) angol írónő. 52. Na
gyon csúnya. 55. Belga légiforgal
mi társaság. 58. Szavannái növény.
60. Óköri erődítmény Kis-Azslában.
61. A  vízszintes 15. fordítottja. 63. 
íz. 64. . . .  ung, kínai tartomány. 
65. Körutazás, portya. 67. Ázsiai 
állam (ék. hiány). 68. Becézett fér
finév. 69. Valamikor sziget volt Or- 
sovánál. 71. Sodrásban van.

többi úttörő, serdülő és ifjúsá
gi korcsoportos fiataltól.

De nemcsak a mára gondol
tak az egyesület vezetői, ha
nem a következő évekre is 
meghatározták a  tennivalókat. 
így továbbra is fő  feladat, hogy 
a birkózók „B”  kategóriában 
versenyezzenek, az olim piai 
pontok száma pedig évről évre 
emelkedjen. Csak így érhető el, 
hogy az ország 12 „B ”  kategó
riás szakosztálya közül a 6— 
10. hely valamelyikén végez
zenek.

A  szakosztály eredményes 
munkájához értékes támogatást 
kap a vasútigazgatóság és a 
külszolgálati főnökségek veze
tőitől, a  vasutasszakszervezet 
szegedi területi bizottságától, 
és a  birkózók nemrég alakult 
<KISZ-szervezetétől. Támogatá
sukkal ismét fellendülhet a bir
kózás és az élvonalba kerülget
nek a vasutas-birkózók.

Gellért József

ez is kevés vo lt a  győzelem ki
harcolásához. A  férfiak verse
nyében ezen a napon már ki
domborodott a nagyobb tudás, 
a tökéletesebb technika és 
kombinatív készség. Miná a 
három fegyvernemben magyar 
győzelem született, így a  talál
kozó végső összesítésben dön
tetlen eredményt hozott.

Sz. Gy.

KITÜNTETÉSEK
Október 2-án, a  vasutas

szakszervezet központjában ki
tüntetést adtaik át. Rajkó Jó- 
zsefné, a  Keleti állomás 
anyaggazdálkodója nyugállo
mányba vonulása alkalmából, 
a több évtizedes szakszerveze
ti tevékenységéért Szakszerve
zeti Munkáért ezüst fokozatú 
kitüntetésben részesült. A  ki
tüntetést Kajcsa József, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
adta át.

Október 4-én, a szegedi te
rületi bizottságon nyújtották 
át Vári Dezsőnek, a szentesi 
vontatási főnökség bérelszá
molójának, a  szakszervezeti 
bizottság számvizsgáló bizott
sága elnökének a Szakszerve
zeti Munkáért oklevelet.

Függőleges: 2. Egyik új váro
sunk lakója. 3. Dunántúli csatorna. 
4. Vonat eleje. 5. Dísze. 6. Férfi
név. (ék. hiány). 7. A  szerelmi köl
tészet görög múzsája. 8. Peru fő
városa. 9. Becézett női név. 1(J. 
Morsehang. 11. Érti, de csak betű
pótlással. 12. Lásd! (latin). 16. A  
szakszervezet egyik fő feladata. 
17. Lengyel fürdőhely. 19. A  kétlá- 
bon járó állatok összefoglaló neve. 
22. Könyörög. 24. Idegen pénz. 26. 
Kevert kert. 28. Svéd férfinév. 30. 
A  nemzetközi atomkutató intézet 
nevének ' francia rövidítése. 31. 
. . .  George Richards, Nobel-díjas 
amerikai orvos. 32. Hazárd kártya
játék. 34. Női név. 36. Állóvíz. 37. 
Fedd. 40. Orosz női név. 42. Ázsiai 
főváros. 45. Kiesik a kezéből. 48. 
Vissza: hivatali helyiség. 50. Feke
te kaucsuk. 51. O. A. 53. Orosz fo
lyó. 54. Az italos. 56. A  13 vértanú 
jelzője. 57. Gonosz tündér az 
Odisszeában. 59. . . .  László
(1703—1764) dalköltő, verslrö. 61. 
Algériai származású francia kato
na neve volt. 62. Vissza: . . .  Im
mánuel (1724—1804) német bölcselő. 
65. T. D. E. 66. Késnek van. 69. Az 
asztácium vegyjele. 70. Személyes 
névmás.

Beküldendő: vízszintes 1. és füg
gőleges 16. Beküldési határidő: 
1978. november 10.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Csökkent munkaké
pességű dolgozók megfelelő foglal
koztatása.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
19. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: Be- 
recz Zoltán, Sopron, Rodostói u. 2. 
sz. 9400; Kiss Irén, Püspökladány. 
Hadházi u. 3. sz. 4150; Kovács Já- 
nosné.4»Celldömölk, Kossuth L. u. 
9. sz. 9500; Dénes Vince, Zákány
telep, Május l. u. 49. sz. 8852; Gub- 
hi Józscfné, Debrecen, Fényes ud
var 13. m . 10. 4029.

A  miskolci pályafenntartási 
főnökség szocialista brigádjai 
ebben az évben, két kommu
nista szombat szervezését vál
lalták. £ A z  áprilisban tartott 
kommunista műszak bérét fel
ajánlották a  vasutas gyermek- 
intézmény dk támogatására és 
a missodai műjégpálya építé
sére. A  második műszakra az 
Eger— Bélapátfalva vonalon
került sor a közelmúltban.

A z igazgatóság építési és pá
lyafenntartási osztályának Le
nin  szocialista brigádja vállal
ta a társadalmi munka szerve
zését. Megtervezték az anyag- 
és . szerszámellátást, valamint 
a személyszállítást. Csatlakoz
tak a felhívásihoz -a hatvan— 
füzesabonyi és a  sátoraljaúj
helyi pályafenntartási főnök
ségek dolgozói is. Azon a na
pon Hidasnémetiből és Jász
apátiból hajnali négy órakor 
indultak ez autóbuszok, hogy 
a munkásokat a helyszínre 
szállítsák. Berentén, Olaszlisz- 
kán, Vámosgyörkön és Recs- 
ken is korán keltek a  dolgo
zók.

A  társadalmi munka részt
vevői több mint hatszáz vas-

A szerkesztőség 

üzeni
Rapi József, Szűcs Ferenc, 

Hatvan; Lévai Laura, Dom
bóvár; Nyíri Ferenc, Debre
cen; Gál Jenő, Kiskunfélegy
háza; Bognár Károly, Tapol
ca; Markos József, Őriszent- 
péter; J. Károly, Budapest; 
Nagy Alfréd, Sepsi Gyula, 
Miskolc; Pacz József, Curtici; 
Jóvér Jánotsné, Karcag; Sze
pesi Józsefné, Nagykanizsa; 
Murányi Tibor, Bánréve; Né
meth Gyula, A jka ; Boldizsár 
Gyula, Békéscsaba: leveleiket 
lapunk anyagához felhasznál
juk.

Felh ív juk szakszervezeti bi
zottságaink és olvasóink f i
gyelmét, hogy a Magyar 
Vasutas c. lap 1978. évi elő
fizetése december 31-én le
jár. Kérjük, az 1979. évi pél
dányokat időben rendeljék 
meg és fizessék elő, hogy az 
1. számot a megjelenés után 
késedelem nélkül megkaphas
sák. A  megrendelések és be
fizetések beküldési határide
je : 1978. november 30.

betonaljat cseréltek ki és egy 
kilométer hosszú zúzottkő
ágyazatot tömörítettek. Ézen- 
kívül földet lapátoltak, bozó
tot irtottak és hídimedret ta
karítottak. A  vendéglátó fő 
nökség szakszervezeti bizottsá
ga bográcsgulyással és hűsítő
ve l vendégelte m eg a  társa
dalmi «munkásokat.

Munka után arra is jutott 
idő, hogy a szocialista brigá
dok tagjai, vezetői —  akik 
több mint kétszáz kilométer 
távolságban dolgoznak egy
mástól <—  kicseréljék tapasz
talataikat, és beszéljenek a 
brigádok eredményeiről, ter
veiről.

LAKÁSCSERE
-Elcserélném egyszobás, félkom
fortos, utcai második emeleti laká
somat hasonló földszintire. Érdek
lődni lehet: Martényi TPál, Buda
pest, XIV. Telepes u. 35/B.

Elcserélném Budapest, XIV. ke
rületben lévő első emeleti egyszoba 
hallos, gázkonvektorós lakásomat 
nagyobbra. Érdeklődni lehet 8—16 
óra között 470—339 telefonon.

Elcserélném Dunakeszi Gyártele
pen levő két különbejáratú szobás, 
komfortos, I. emeleti, gázfűtéses, 
napos lakásomat, egyszoba kom
fortosra Budapest belterületén. Le
het szeparált társbérlet is. Magá
nyos férfi vagyok;.. Levélcím: 1052 
Budapest, V. Semmelweis u. 2. sz. 
Hatala Edéné.

Elcserélném Budapest XV. kerü
letben levő egy-f-Két félszobás 
összkomfortos lakásomat Kelen
föld környéki hasonlóra. Lehet ki
sebb is. Érdeklődni: Erkl Béla, 
1155 Budapest, Rákos út 106.

Elcserélném Budapest VII. kerü
letben levő tanácsi szoba-konyhás 
(alkovos) utcai és a Gyáli úton le
vő szoba-konyhás, kertes MAV- 
bérleményt, két és fél, esetleg ket
tő szoba komfortos lakásra. Érdek
lődni lehet: Budapest VII. Nefe
lejcs út 19. n. em. 63. Garaminé. 
Hétfőn, szerdán és pénteken dél
után 6 órától.

Elcserélném miskolci kétszobás, 
összkomfortos új tanácsi lakásomat 
budapesti vagy Budapest környéki 
kétszobásra. MÁV-lakás is lehet. 
Minden megoldás érdekel. Érdek
lődni lehet: Bartók László, 3530. 
Miskolc, Vörösmarty u. 52 sz. 6/1.

Azonnal beköltözhetően eladó 
Lakatos úti lakótelepen (Pestlő
rinc) 55 négyzetméteres, két szoba, 
Összkomfortos, loggiás tehermen
tes, szövetkezeti lakás. Érdeklődni: 
Szaka József, 34—98, 428—345.

Elcserélném háromszobás, mo
dern rákospalotai bérlakásomat 
budapesti modern, vagy korszerű
sített nagyobbra, esetleg plusz 
másfél szobás tanácsi lakást adók. 
Minden megoldás- érdekel. Érdek
lődni: 34—84. TordaL

B rigádok barátsága

A  szentesi építési főnökség városföldi sínhegesztő tele. 
pének Dózsa és Petőfi szocialista brigádjai sok társadalmi 
munkát végeznek a szabad szombatokon. Patronálják az 
óvodát, csinosítják a  játszóteret, vagy a telephelyüket. Leg
utóbb egy festőbrigádniaík segítettek. Húszam több mint tíz
ezer forint értékű munkát végeztek. Gyakran együtt töltik 
a szabad időt is. Sakkoznak, sportolnak,' szórakoznak. K é
pünk a  két brigád egyik kugliversenyén készült.

(Zelman Ferenc felvétele)

KERESZTREJTVÉNY

tol, valamint az őket követő

A Szombathelyi Haladás vívói 

Hollandiában vendégszerepeitek

—  Színes tv a váróban, 
miskolci vontatási főnöks 
utazó személyzetének vár 
kozó helyiségében a 
múltban színes te lev íz ió t1H 
lyeztek el. A  tévét a K IS  
szervezet és az utazó 82 
mélyzet vásárolta.

—  Véradás. A  miskolci vq 
tatás! főnökségen ötnapos 1 
rítésmentes véradást szerel 
tek, amelyen 235 liter Vj 
adtak. Á  véradókat a főnö 
ség gazdasági vezetői egy ív 
pótszabadsággal jutalmaztá

—  Kirándulás. A  tapoíc 
Batsányi János Művelődd 
Ház páva-köréiiek tagjai r 
száré autóbuszkirándulá 
szerveztek a Duna-kanyarb 
A  kirándulók Esztergomba 
találkoztak a városi műven 
dési ház páva-körének tagja 
val és kicserélték tapasztal! 
taikat, megismerték egym 
programjait.

—  Tapasztalatcsere. A  don 
bővári, a pécsi, a kaposvá 
és a nagykanizsai szakszeryj 
zeti bizottságok nyugdíj! 
csoportjai a közelmúltban tj 
pasztalatcsere látogatások s< 
rán tanulmányozták egyms 
munkamódszerét és az inté: 
kedések eredményét. A  ti 
pasztalatcsere hasznosnak, b 
zonyult. A  jövőben is sor ki 
rül hasonló találkozókra.

— Nyelvtanfolyam . Lőköj 
háza és Curtici határállóml 
sok dolgozói részére a szál 
szervezeti bizottság rom| 
nyelvtanfolyamot szervezel 
amelyen harmincán veszne 
részt. Vezetője Unk Aurél á 
talános iskolai tanár. A  főj 
laikozásokat Lőkösháza áll 
más KISZ-helyiségében tar 
ják.

—  Fiatalok kirándulása, 
nagykanizsai vontatási főnö! 
ség I-es KlSZ-alapszervezé 
egynapos kirándulást szerv 
zett Baranya megyébe, j 
busszal történt utazás útvj 
nala Pécs. Harkány, Siklós i 
Máriagyűd volt. . A  flétale 
megtekintették a történelmi 
nevezetességeket és több mi 
zeumot

—  Nyugdíjasok találkozói 
A jka állomás szakszervéze 
bizottságának nyugdíjas cs| 
portja találkozót rendezett 
megjelenteket a szakszeryj 
zeti bizottság köszöntött 
majd Csejtei Lajos álloméi 
főnök ismertette a termeié 
eredményeket és a jövő  fej 
adatait

—  Egészségügyi előadó 
Debrecen állomáson dr. La; 
tai Ild ikó üzemorvos elŐadá* 
sorozatot tartott a végrehajl 
szolgálat dolgozói részére s 
elsősegély-nyújtásról. Az elf 
adásokon 750 dolgozd ve 
részt.

—  Munkásőrök köszöntés 
Szombathely állomás társada 
mi és gazdasági szervezet 
szeptember 29-én, a fegyver* 
erők napja tiszteletére ünnej 
séget rendeztek a csomóooí 
munkásőreí részére. ¡ Töb 
munkásőr pénzjutalmat kapói

A  Hivatalos Lapból
A  Hivatalos Lapból a szakszerv« 

zeti bizottságok és olvasóink fi 
gyeimébe ajánljuk a következőkei

36. számból: 108 878/1978. Kivi te 
tervek tartalmi előírásai.

37. számból: 110 449/1978, Az 1971 
évi ifjúsági parlamentek szervezi 
se és lebonyolítása.

38. számból: 110 368/1978. A  ténj 
leges vasúti alkalmazottak, nyúz 
ellátottak és ezek igényjogosuj 
családtagjai, valamint a háztartás 
vezető anyák és nővérek arcképe 
igazolványainak érvényesítése 197! 
évre.

M AGI AB VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszt! a szerkesztő pizottsá| 
Felelős szerkesztő- V!si Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI Benczúr utca IS. 

Telefon városi 229—872. 
üzemi: 19—77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpe«t VII Rákóczi út 64.

Telefon: 824—616 
Felelő« madó- dr suta Péter, 1 
a Népszava Lapkiadó Véiiala*'" 

igazeatőia
Csekkszámla«?« műnk:

MNP 71« -  II 859 
78—4325 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Feieio* vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató



Október 25-én

Átadták az 1000. 
automata 

fénysorompót
|  A közút és a vasút szintbe- 
ni keresztezéseinek biztosi tá- 

j-fára a MÁV nagy összegeket 
^fordít Az első korszerű vonat 
által vezérelt fény-, illetve 
félsorompót 1962-ben helyez
ték üzembe az Aszód—Balas
sagyarmat vasútvonal és a 3. 
számú főközlekedési út szint
beni keresztezésénél. A köz
úton közlekedők részére vil
logó piros fény figyelmeztetett 
a vonat közeledésére, a sza
bad áthaladást pedig zöld fény 
Jelezte. A berendezés üzem- 
képességét a felügyeletet ellá
tó, szolgálati helyen visszajel
ző készülék hang- és fény
jelzéssel ellenőrizte. Ennek az 
első fénysorompó berendezés
nek az alapján fejlesztették ki 
a jelenlegi sorompótípusokat.

Egy-egy berendezés a tele
pítés helyétől függően 0,7—1,5 
millió forintba kerül Árát el
sősorban a  villamosenergia- 
csatlakozás, valamint a visz- 
szajelentés elhelyezésére al
kalmas állandó szolgálati hely 
távolsága határozza meg. Az 
1974. évi kecskeméti, majd ezt 
követően a hajdúsámsoni köz- 
út-vasút szintbeni keresztezé
sen bekövetkezett autóbusz- 
szerencsétlenség hívta fel a fi
gyelmet arra, hogy a közúti 
■közlekedés rohamos fejlődése 
következtében a mellékvonali, 
illetve kevésbé forgalmas vas
útvonalak „biztosítatlan1* ú t
átjárói is baleseti veszélyfor
rást jelentenek. Ezért a köz
lekedési tárca az útátjárók biz
tonsága érdekében intézkedést 
tett. Az ötödik ötéves tervben 
a KPM Közúti Főosztály és a 
Vasúti Főosztály 450—450 mil
lió forintot fordít az útátjárók 
korszerű biztosítására, a rálá- 
tási akadályok megszűntetésé
re. A tervek szerint biztosíta
ni kell valamennyi olyan vas
úti átjárót, amelyen menet
rend szerinti autóbuszforga
lom van, valamint azokat a 
biztosítatlan útátjárókat, ame
lyek közúti forgalmadéit szük
ségessé teszi Ezen kívül foly
tatjuk az egyéb nem biztosí
tott vagy a  kézi állításű so
rompók automatizálását

A korszerű sorompólétesíté
sek üteme meggyorsult. Októ
ber 25-én üzembe helyezték 
az 1000. automata sorompót

Bálatonszeritgyörgy—Keszt
hely állomások között, a 71-es 
és a 76-os főközlekedési út 
Csomópontjánál levő szintbeni 
keresztezésben. Hatására itt is 
növekszik a közút átbocsátó- 
képessége és biztonságosabb 
lesz a forgalom.

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELŐTT A KONCEPCIÓ'

A népgazdaság közlekedési rendszere 
továbbra is a vasútra és a közútra épül

A képviselők határozatilag jóváhagyták 
a közlekedés- és postaügyi miniszter beszámolóját

Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter beszédét
mondja

(MTI fotó: Soós Lajos (elv.)

energiaellátási, környezetvé
delmi és hatékonysági köve
telmények is indokolják, hogy 
további 1200—1500 kilométeres 
vonalat villamosítsunk. Éven
te 350—400 kilométeren kell 
a pályát felújítani, s a törzs- 
hálózati vonalakat, állomáso
kat korszerű biztosítóberende
zéssel ellátni. Gazdaságunk ál
landó mozgásának, fejlődésé
nek törvénye, hogy a korsze
rűtlent a gazdaságtalant a 
korszerűbbnek, a hatékonyabb
nak kell felváltania. A közle
kedésnek is meg kell szüntet
nie a korszerűtlen, gazdaság
talan tevékenységet, így a kis 
forgalmú vasútvonalakat is.

Jelentem az országgyűlés
nek, hogy 1400 kilométer vas
útvonalat megszüntettünk. A 
közútra átterelt forgalom fel
tételeit költségvetési támoga
tás nélkül, egymilliárd forint 
megtakarításával teremtettük 
meg. Mindez kedvezően hatott 
a vasút gazdaságosságára, 
hozzájárult a hatékonyabb for
galommegosztáshoz. Azt a 
többletköltséget, amelyet he
lyenként az utasoknak, a fu
varoztatóknak okozott, három 
évig visszatérítettük. Ez idő 
alatt felkészültek a magasabb 
szintű szolgáltatásokért járó

Az országgyűlés Őszi ülés- is — közüggyé teszik a közle- 
szakának második napján, ok- kedést.
tóber 27-én, Pullai Árpád köz- a  közlekedéspolitkai kon-
lekedés- és postaügyi minisz- cepció előrelátó, bátor célja ——
tér tartotta meg beszámolóját volt a vasút rekonstrukciója, ^ e
a tíz évvel ezelőtt elfogadott mert akkoriban a vasutak sze- szoAk}á^*.?^2!LÍ?fgalmi -ff”?.-** 
köztákedéspolitiíkai koncepció repének csökkentését vallot- 
végrehajtásáról és továbbfej- ták szerte a világon. Alapvető 
lesztésének főbb irányáról. Be- volt az az elhatározás, hogy - p 
vezetőjében utalt arra, hogy a nagy teljesítményű és haté

Az átszervezés — munka* 
helyének megszűnésével — 

ezer vasutast személyében 
érintett. Foglalkoztatásukra a

közlekedés szerves része a tér- korty közúti közlekedést kell 22SS>'S n £ S ralIS5t 
mclés, az elosztás* a fogyasz- létrehozni, kellő figyelmet fór- v á l t o d  } % £ £ £
tás folyamatának, fontos té- dítva az úthálózat építésére' 
nyezője a nemzetközi együtt- bővítésére. Tíz év távlatábóí 
működésnek. Érinti hazánk megállapíthatjuk, hogy szer- 
csaknem minden lakosát és a kezeiében, munkamegosztásé- 
hozzánk látogató sók millió nak arányaiban, műszaki szín- 
külföldit. Mindezek — . bele- vonalában korszerűbb, ütőké- 
értve a  belföldi szállításokat pesebb közlekedés jött létre. 

H  • y . Teljesítette a személy és áru-

OKTÓBER 1-TOL

Újabb egészségügyi dolgozók 
részesültek bérrendezésben

A Kormány 1977. május 19-1 A bérrendezés második öté- 
ülésén hozott határozata több mére 1978. október 1-től kcrüH 
vonatkozásban érintette az sor az Eü. M.—MüM közös 
egészségügyi dolgozókat. A rendelete alapján. Ez a bér
kormányhatározat alapján elő- rendezés azokra a  munkakör 
szőr 1977. október 1-én életbe- rökre terjedt ki» amelyekre az 
lépő rendelkezések — a  bér- 1977. évi októberi bérintézke- 
rendezés első ütemének *— az dés nem vonatkozott így bér
egészségügyi dolgozók kéthar- emelést kapott valamennyi or
maidét érintette. vos, területi munkát végző

A rendelet végrehajtása a egészségügyi szakdolgozó, in- 
pásútegészségügy területén tézeti asszisztens, gazdasági, 
1802 dolgozót érintett, havon- műszaki és ügyviteli dolgozó.
ta mintegy 650 000 forint ösz- 
szegben, melynek éves összki- 
batása 7 millió 800 ezer forin
tot tett ki.

Az 1977. októberi bérrende
zés a hárem műszakos nrmka-

Ezen kívül rendezték egyes 
speciális orvosi ellátást nyúj
tó kórházi osztályok orvosai
nak munkahelyi pótlékát

Az 1978. októberi bérrende
zés a vasútegészségügy terüle-

helyen foglalkoztatott ápolónő- tén összesen 2060 egészség 
két, műtősöket, a fizikai álló- ügyi dolgozót érint: orvosokat, 
Hiányban dolgozókat valamint egyéb egyetemi, főiskolai vég
ez egyes alsófokú képzettségű zettségűeket, egészségügyi 
egészségügyi dolgozókat érin- szakdolgozókat, intézeti asz-? 
tette. A gyógyintézeti ügyeleti szisztenseket, gazdasági és 
és készenléti díjak átlagosan ügyviteli dolgozókat.
100 százalékkal emelkedtek. ,, , , , ... Meggyőződésünk, hogy a

Ettől â  bérrendezéstől füg- vasútegészségügy! dolgozók 
getlenül történt korábban az méltányolják a bérintézkedé- 
toemegészsegugyi szolgátetten sek jelentóségét, a  társadalmi 
dolgozó orvosok munkahelyi megbecsülést &  a jövőben
pótlékának megállapítása. En
nek célja az volt hogy ki- még hatékonyabban végzik 
emelje az * ü i m ^ é ^ g ü ^ i  majd ̂ gyógyító, munkájukat, 
szolgálat anyagi megbecsülő- *Sy közvetlenül és közvetve is 
sét a más orvosi munkakö- segítik a  vasút szállítási fel- 
röktőL adatainak végrehajtását

zetten, példás állampolgári 
öntudattal fogadták. A prog
ramot — a változó körülmé
nyekhez igazodva — az illeté
kes szervekkel, a lakossággal 
együttműködve folytatjuk.

A miniszter ezután a kon- 
szállítás igényeit, előmozdítva cepció hatására kialakult kor-
ezzel a népgazdaság fejlődését, szearü közúti közlekedésről, a
Ezt a tényt az sem homályo- 
síthatja el, ha időszakonként 
szállítási feszültségek kelet
keztek.

A . közvélemény elismeri a 
szállítási munka ededményeit 
de érzékenyen reagál a hibák
ra is, jogosan igényli a kultu
ráltabb utazást, a pontossá
got, a tisztaságot és a ren

tömegközlekedés feladatairól, 
a vízi- és légiközlekedés hely
zetéről, fejlesztéséről beszélt 
majd a szállítási, a rakodási 
és a raktározási gondokról tá
jékoztatta az országgyűlést.

A korszerű szállítási mód
szerek elterjesztésében nem 
megfelelő a fejlődés és lehető
ségeinkkel sincs arányban. A

det, ideértve a megbízható körzeti pályaudvarok kiépítése
helyfoglalást is. A ma fogya
tékosságaiért elsősorban a 
közlekedésben dolgozók a fe
lelősek, cfe kérnünk kell az 
utasokat is, jobban ügyelje
nek velünk együtt a rendre, 
a kulturáltságra.

A vasút 3000 kilométer 
hosszú törzshálózatán bonyo
lódik le az utasforgalom és az 
áruszállítás döntő többsége — 
hangsúlyozta a miniszter. — 
Ma még ezt a fontos hálóza
tot is az jellemzi, hogy azonos 
szolgálati helyeken is együtt

és gépesítése alig kezdődött 
el. Konténerekben a z ' áruk 
egy százalékát szállítják. A 
rakodólapok használata dön
tően a belső anyagmozgatás
ban terjed; a termékek kor
szerű csomagolása, szállításra 
előkészítettsége terén csupán 
kezdeti lépések történtek. Az 
építőanyagiparban viszont ör
vendetesen kimozdult egy 
helyben topogásából a tégla, 
cserép, cement egységrakomá
nyos szállítása.

Téves az a felfogás, hogy a
vannak jelen a korszerű és az szállítási folyamat akkor kez- 
elavult berendezések. Éppen dődik, amikor a fuvarozási 
ezért a jövő sürgető feladatai igényt a közlekedésnek beje-
közé tartozik a pályák és a 
vasúti csomópontok. a rende-

lentik. Ez a tévedés már 
gyárkapunál kiderül, mert

zőpályaudvarok, a biztosítóbe- csomagolás nem teszi lehetővé 
rendezések fejlesztésében ki- a korszerű rakodást. Emiatt
alakult elmaradások megszün- kihasználatlanul várakoznak a
Ütése is  az ipari, mezőgazda- 52!?“  ’J *  “ * ***, .  . _/T  . 7 ■. ” . . _esik, amelyekkel naponta többsági fuvarozási feladatokhoz ¡ ¡ ¡ |  kétmillió tonna árut kell 
igazodó járműpark kzalalcitá- elszállítani. A Volán vállalá
sa. Ez nagyon sok pénzbe ke
rül és hosszú idő alatt való

tok tavaly 2,5 millió tonna 
téglát és cserepet fuvaroztak, 

sítható csak meg. Ezért való- de egységrakományként mind
színű, hogy új állomások csak össze 400̂  ezer tonnát. Felesle- 
a legsürgetőbb esetekben* épül 
hétnek.

ges mondani, hogy ez miiven 
többlétmunkát és járműki- 

t I . .  használatlanságot okozott. Az A vasúti hálózat szerkezeté- üzemi anyagmozgatásban
ben a jövőben csak kisebb 
változásokat tervezünk. Az (Folytatás az 5. oldalon)

Október eszméi
A z emberiség történetében Vannak események, 

amelyek jelentőségét a legjobb bíró, az idő iga
zolja. Századunkban ilyen volt az 1917. évi orosz- 

országi Nagy Októberi Szocialista Forradalom, amsly 
lerakta a kizsákmányolástól és elnyomástól mentes tár
sadalom alapjait. Immár 61 esztendeje ennek.

Tankönyvekből, monográfiákból, regényekből Is
merjük annak a forradalomnak a történetét. Filmeken, 
festményeken és rajzokon látjuk eseményeit. Veteránok 
elbeszéléseiből érzékeljük e dicső kornak a szívszorító 
atmoszféráját Megszámlálhatatlan dokumentum, sajtó
termék, fénykép, sokszáz méter filmszalag maradt ránk 
a forradalmi 1917-es évből. Ma mindez levéltárak, csen
des könyvtártermek féltve őrzött kincse. Az akkori na
pok eseményeinek puszta felsorolása is egy több köte
tes akadémiai kiadványt töltene meg. Ám a króniká
ban rögzített minden egyes tény mögött drámai epi
zódok, döntő emberi sorsfordulatok húzódnak.

„ÚJ világ küszöbe ez” — mondta egy brazil költő 
a forradalomról. Ma már általánosan elismert tény, 
hogy a Lenin vezetésével végbement Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom a XX. század óriási jelentőségű 
eseménye volt, amely új mederbe terelte az emberi ci
vilizációt, kitörölhetetlenül rányomta bélyegét a követ
kező évtizedek nemzetközi életénék jellegére és fejlő
désére, és minden világrészen érezhető hatású társa
dalmi változásokat idézett elő. 1917. november 7-ig úgy 
tűnt, hogy jöhetnek háborúk, megbukhatnak királyok, 
kirobbanhatnak forradalmak, a kapitalizmus, a kizsák
mányolás, a tőke uralma változatlan marad. Az orosz- 
országi kommunisták Lenin vezette forradalma azon
ban megrendítette a tőkés világot, megszakította föl
dünket átfogó hatalmi láncát. 1917 novemberével két 
táborra szakadt a világ.

Az egyik oldalon a győztes októberi forradalom né
pe kezdte meg egy olyan új, szocialista társadalom épí
tését, amely nem ismeri a kizsákmányolást, a nemzeti 
elnyomást. A másik oldalon még maradt az ismétlődő 
válsággal küzdő kapitalista világ, a. kommunizmus győ
zelmétől megrettent uralkodókkal, tőkésekkel, akik az 
októberi forradalom láttán döbbentek rá először, hogy 
örök életűnek hitt hatalmuk milyen véges.

rdémes itt felidézni most néhány korabeli jós- 
Jqj latot, értékelést külföldi államférfiak és közéleti 

személyiségek kijelentéseiből, amelyek 1917 ok
tóbere óta hangzottak el, illetve láttak napvilágot.

Wodrow Wilson, az Egyesült Államok elnöke: „A 
bolsevikoknak azért van sikerük a világközvélemény 
előtt, mert a leghatásosabb fegyvert vetik be: a béke- 
politikát,.. Ha sikerrel akarunk küzdeni befolyásuk 
ellen, ezt a fegyvert el kell ragadnunk tőlük, és a sa
ját kezünkbe kell vennünk.”

Figaró, Franciaország: „Moszkvából érkezett jelen
tések szerint kétségbeejtő helyzet alakult ki ott. Az 
egész gazdasági helyzet olyan, hogy nincs többé lehe
tőség kormányzásra. Meddőnek bizonyult minden intéz
kedés, melyet Lenin az ország megmentésére javasolt” 

Az angol Daily Telegraph: „A szovjet kormány 
bármely pillanatban megbukhat és egyetlen épeszű em
ber sem állíthatja, hogy egy hónapnál tovább fennma
rad . . . ” És így tovább idézhetnénk, hogy milyen vé
leményeket váltott ki a forradalom a Nyugat burzsoá 
köreiből és sajtójából. A sötét jóslatok mögött sötét 
mesterkedések húzódtak meg: az ellenforradalmat fegy
verrel, pénzzel látták el. Összeesküvések, intervenció, 
blokád. Mindezek ellenére a forradalom győzött. Eltelt 
hatvanegy év, és Szovjetunió él, fejlődik, gazdasága, tu
dománya, kultúrája virágzik. Martin Andersen Nexő 
dán író mondta: „A régi társadalom egyetlen jóslata 
sem teljesült Oroszországról, mert o'yan mércével köze
ledtek eseményeihez, amelyről kitűnt, hogy öreges bot, 
amely reszketeg aggognak és nem fiataloknak való.”

A magyar nép újabbkori története szorosan kötő
dik az oroszországi forradalmi mozgalmakhoz. Csak
nem százezer önkéntes ragadott fegyvert és harcolt a 
szovjet forradalom győzelméért. 1918 novemberében 
megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártja. A 
Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása pedig 1919. már
cius 21-én, az Októberi Szocialista Forradalom alapvető 
vonásainak nemzetközi érvényét bizonyította.

A Nagy Október évfordulói nemzetközi ünnepek is. 
Ez a legjobb bizonyíték rá, hogy az 1917-es fordu
lat valóban a XX. század legfontosabb eseménye, 

mind az elért eredmények, mind a jövendő szempont
jából. Október eszméi a világot átformáló erővé vál
tak!
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Landler Jenő utasítására leálltak a vonatok
A vasúti munkásság szerepe az őszirózsás forradalom előkészítésében

1918 októberében Magyaror
szág feltartóztathatatlanul ro
hant a  forradalomba. Az osz
tálytudatos szervezett mun
kásság döntő küzdelemre, a 
hatalom megragadására, a  ki
zsákmányolok kisajátítására 
készült. A  Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt (MSZDP) 
1918. október 13-i rendkívüli 
pártkongresszusán a párt ve
zetőség mégis olyan határo
zati javaslatot terjesztett be, 
amely — a  proletárforradal
mi erők elégtelenségére hivat
kozva — a  munkásosztály sze
repét a burzsoázia uralomra 
segítésében jelölte meg.

A kongresszuson az 1917—>18- 
a& h ábarúéHjeiies tömegmozgal
mak eredményeként a  forra
dalmi munkásmozgalom élvo
nalába került a vasutasok ¡kül
dötte, Landler Jenő, aki elle
nezte, hogy a  pártvezetőség 
aftáttendelje a  munkásság po
litikai akcióit a  szociáldemok
rata párttal szövetségre lépő

polgári pártoknak. Arra figyel
meztette a  párt vezetőséget, hogy 
„a vasúti munkásság semmi
féle idegen érdekért nem haj
landó harcba lépni’*. Nem ta
gadta a polgári pártokkal való 
együttműködés lehetőségét, de 
a munkásosztály vezető szere
pének szükségességét tudato
sította a  ¡küszöblön álló forra
dalomban. A kongresszus 
Landler álláspontját támogat
ta. Az elfogadott határozat ki
mondta: a párt örömmel fo
gadja az olyan személyek és 
pártok támogatását, akik és 
amelyek a szociáldemokrata 
akcióprogramot elfogadják, 
ám harcot indít azok ellen, 
akik más alapon próbálnak 
politikát csinálni Magyaror
szágon. A kongresszus állás
foglalása a  Landler köré cso
portosuló párton belüli: bal
oldal befolyásának növekedé
séről tanúskodott, & jelezte, 
hogy kiemelkedő szerep vár a 
forradalmakban a vasutasok
ra.

A forradalom főhadiszállásán
A vasutasok harcos fellépése 

különösen a  vidéki dolgozókra 
volt nagy hatással. A debre
ceni Arany Bikában október 
26-án 2000 vasutas határozat
ban mondta ki: követelik a 
szabad, független Magyaror
szág megteremtését, elfogad
ják a szociáldemokrata párt 
■teljes programját, : egységes, 
legális vasutas-szakszervezetei, 
szervezkedési jogot, s parla
menti képviseletet követelnek. 
Debrecen dolgozói —■ a  vas
utasok példáját követve —- 
lelkesen csatlakoztak a  Nem
zeti Tanácshoz.

Landler Jenő nem volt tag
ja a  Nemzeti Tanács végre
hajtó bizottságának, de októ
ber 28-től annak főhadiszállá
sán» az Astoria Szállóban tar
tózkodott, s mint a forradalom 
egyik szervezője, a  Nemzeti 
Tanács irodavezetője, arra tö
rekedett, hogy a. .szervezett 
muhkáss^» rányomja i f" inaga

bélyegét a  forradalmi válto
zásra. A Nemzeti Tanácsban 
tevékenykedő elfogulatlan, 
progresszív kortársak benne 
látták az energikus forradal
márt. Az október 28-i első ta
lálkozásukat megörökítő Hatm 
vany Lajos néhány héttel ké
sőbb megírta, hogy az Astoria 
Szállóba már megérkezett Já
szt, Kunfi, Diener-Dénes, Lo- 
vászy, Hock, Böhm, Garbói.
Aztán bejött valaki, aki mi

helyt bejött, nagyon féüfcölitöt- 
te érdeklődésemet. Ez Land
ler Jenő — mondták nékem.. .  
Rögtön megéreztem, hogy ez 
az első igazán forradalmi 
alak, akivel találkoztam. 
Ahogy leültünk, mindjárt be
szélni kezdett, az agitatóritous 
és organiizatórikius, erélyes 
esníber fölényes biztonságával, 
hogy ezt így kell, ezt meg 
amúgy kéül. Hogy eddiig sem
mi szervezés a  Nemzeti Ta
nácsiban.. . .

Garami és minisztertársai 
nem kívántak túllépni a  pol
gári forradalom keretein, cél
juk csupán a feudális marad
ványoktól mentes, demokrati
kus berendezésű polgári Ma
gyarország megteremtése. A 
baloldali szociáldemokraták — 
köztük Landler Jenő — a pol
gári demokratikus forradalom

győzelmét csupán a  polgári 
társadalmi rendszer túlhaia- 
dásához vezető kedvező kiin
dulópontnak tekintették, mert 
tudták, hogy a  forradalom kö
vetkezetes végigvitele, sőt a 
forradalom addigi vívmányai
nak megőrzése is csak a for
radalom továbbfejlesztése ré
vén biztosítható.

Az osztályharc folytatódik
A Magyar Vasutas tudato

sította: az osztályharc folyta
tódik. A Forradalom című írá
sa szerint: ,,Forradalom kel
lett Magyarországnak ahhoz, 
hogy a  Magyar Vasutas újból 
megjelenhessen. Forradalom, 
amely alapjában támadja meg 
az ország uralkodó osztályát, 
forradalom, amely elsöpri a 
háború felidézőit és piszkos, 
kalmárkodó politikusait, Ti
szát, Szterényit, Wekerlét,
Andrássyt és társaikat.

A forradalom a végszóra 
pontosan bekövetkezett . . . A  
kiváltságosak régi Magyaror
szága meghalt és megszületett 
a magyar nép új Magyaror
szága. Mi ott állunk az újszü
lött bölcsőjénél, és ha azt 
akarjuk, hogy erőssé, naggyá, 
boldoggá fejlődhessen, akkor 
segíteni, támogatni kell. Ne fe
ledje el senki, hogy a  régi 
rend hívei a kiváltságosak, az 
elnyomók nem haltak meg, 
csak a  sötét háttérbe húzód
tak, ahonnan láthatatlanul 
dolgoznak azon, hogy a for
radalom gyümölcsét élvezhe
tetlenné tegyék a mi részünk
re, és semmitől sem riadva 
vissza, újra a maguk malmá
ra akarják irányítani az idők 
árját. A sötétség lovagjai buj- 
togatnak és anarchiát akarnak 
teremteni, nekünk pedig, akik 
az új korszaktól több szabad
ságot, jogot és kenyeret vá
runk, meg kell akadályozni 
minden felfordulást.

Mindig mondtuk, hogy csak 
a szervezett munkásság küzd 
igazán az ország érdekébeiv és

ők fogják megmenteni azt a 
teljes ¡megsemmisüléstől. Most, 
amikor egyes helyeken a sza
badsággal hitvány alakok visz- 
szaélnek és fosztogatni, rabol
ni, sőt gyújtogatni akarnak, 
nekünk* szervezett munkások• 
nak kell ezt megakadályozni.
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Ezért szükséges, hogy minde
nütt sürgősen alakítsuk meg a 
munkásgárdát, mely hivatva 
lesz a  rend fenntartására 
ügyelni. A munkásgárda fenn
tartásának költségeiről, a 
szükséges fegyverekről köz
pontilag gondoskodni fogunk.

Felhívjuk az összes szolgá
lati helyeket, hogy a munkás- 
gárdát sürgősen állítsák fel, és 
erről kívánalmaik közlésével 
értesítsék szerkesztőségünket."

Gadanecz Béla

Megalakul a Vasutas Szövetség

T olsztoj olvasópályázat 
a  ferencvárosi csomóponton

Károlyi Mihályné is a  vára
kozók és a  tevékeny forradal
már közötti kontrasztot érzé
kelteti. A Nemzeti Tanács je
lenlevő tagjai úgy ültek októ
ber 30-án éjszaka az Astoriá
ban, „mint a kivégzésükre vá
ró halálraítéltek.. .** Aztán 
megérkezett a hatalmas ter
metű Landler. Optimista volt. 
— A munkások jól föl vannak 
fegyverkezve, a  Lükachich ka
tonasága viszont megbízhatat
lan — mondta. A kritikus 
időpontban Landler utasításá
ra leálltak a rónátok, lehetet
lenné vált a  Monarchia meg
bízható ezredéinek Budapest
té  szállítása.

A  forradalom győzelme vé
get vetett a négyszáz eszten
dős Habsburg uralomnak, az 
állami önállóság útjára vezet
te az országot, kivívta a  de
mokratikus szabadságjogokat^ 
megdöntötte a  monarchikus 
államformát.

A Magyar Vasutas körül 
szervezett és az osztályharc 
alapján álló vasutasok azonnal 
bejelentették a  Magyarorszá
gi Vasutas Szövetség megala
kulását, és hozzáláttak a szak
osztályok megszervezéséhez. A 
Landler Jenő irányítása alatt 
álló Munkástanács még októ
ber 31-én délután birtokba 
vette a megbukott kormány
párt, Károly körút (ma Tanács

kőrút) 3. sz. alatti ¡klubhelyi
ségét. Az első emeletre, ahol 
korábban „a geszti junker Ti
sza Pista** trónolt, november 
első napjaiban a  Vasutas Szö
vetség központja költözött.

A polgári demokratikus for
radalom eredményeként a szo
cialistafaló báró Szterényi Jó
zsefet a szociáldemokrata Ga
rami Ernő követte a kereske
delemügyi miniszteri székben. 
Elismerően állapították meg 
rótta kortársai, hogy „nála te
hetségesebb kereskedelmi mi
nisztere még nem volt Ma
gyarországnak**. Sajnálatos, 
hogy politikai koncepciójáról 
ez nem mondható el.

Garami Ernő a  19. század 
végétől a Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt vezetője, 
akinek döntő szerepe volt a 
párt irányvonalának kialakí
tásában és elévülhetetlen ér
demei a  szociáldemokrata tö
megmozgalom kifejlesztésé
ben. A szocializmus hívének 
vallotta magát, de annak meg
valósítását a távoli jövő fel
adatának tekintette Magyar- 
országon. Ez az elvi álláspont
ja éppúgy meghatározta gya
korlati tevékenységét, mint 
amennyire determinálta párt-; 
és tárcabeli ellenfelének, 
Landler Jenőnek a munkás
ságát saját, ellentétes elvi 
koncepciója.

Szeptember 28-án a Ferenc
városi Vasutas Dolgozók Mű
velődési Házában Lev Nyiko- 
lajevics Tolsztoj születésének 
150. évfordulójára meghirde
tett olvasópályázat döntőjére 
gyülekeztek az eddigi fordu
lókon sikeresen túljutott szo
cialista brigádok tagjai, csa
patai.

A pályázat 1978. februárjá
ban került meghirdetésre a 
ferencvárosi csomóponton, 
melyre 27 szocialista brigád 
nevezett. A szép kivitelű pá
lyázati füzet a három forduló 
kérdéseit tartalmazta. Tol
sztoj hatalmas életművének 
legjellemzőbb elbeszélései, no
vellái, kisregények és élet
rajzi dokumentumok kerültek

Békéscsabán október 10-én, 
a vasutas klubkönyvtár nyi
tott ajtaja előtt két férfi fo
gadta szíves szóval az egyre 
sűrűbben érkező vendégeket, 
akik a fúvószenekar családi 
estjére igyekeztek. Ötvös 
Nándor és Zahorecz Pál a 
„fogadóbizottság". Bent a te
remben terített asztalok, és 
a kották, kürtök, klarinétok, 
pisztonok körül sürgölődő ze
nészek, köztük két kislány is, 
a cintányéros és a dobos. 
Készülődnek a vacsora előtti 
házi muzsikáláshoz.

A 33 tagú fúvószenekar ti
zedik éve sok sikert és elis
merést aratott. Ugyanis az 
idén kapták meg a Szocia
lista Kultúráért kitüntetést, 
és az ugyancsak magas szak
mai minősítést az Aranylant 
diplomát, amelyet az ország

a pályázat anyagába. E művek 
mondanivalójára, fontos rész
leteire és egyéni szemléletére 
kérdeztek rá a játék szerkesz
tői.

A csapatok az irodalom, 
történelem, képzőművészet, 
zene és politika területéről 
szerzett felkészültségükről ad
tak tanúbizonyságot. A fődí
jat, az izgalmas küzdelemben 
Ferencváros állomás Harmó
nia szocialista brigádja nvpr- 
te el, megelőzve a vontatási 
főnökség Centenárium szocia
lista brigádját.

A hangulatos, fordulatokban 
gazdag játék sokakban feléb
resztette az érdeklődést az ol
vasás iránt.

hatvan zenekara közül össze
sen csak kilencen mondhat
nak magukénak. Most mind
kettőt együtt ünnepük család
tagjaikkal és a városi pártbi
zottság, az SZMT, a vasutas
szakszervezet szegedi területi 
bizottsága és a városi tanács 
képviseletében megjelent ven
dégekkel, valamint a vasúti 
csomópont szakmai, politikai 
és társadalmi vezetésével.

A zenekar összetartó és 
megújuló erejét mutatja, hogy 
többen nyugdíjasként is ra
gaszkodnak hozzá, és hogy 
egészen fiatal — középiskolás 
— tagjaik is vannak, akik az 
utánpótlást biztosítják. Időn
ként, de legalább évente egy
szer a klubban, a fehérasz
tal mellett, családjuk társasá
gában közös összejövetelt tar
tanak.

B É K É S C S A B A :

B a rá ti esten ünnepeltek 
a kitüntetett fúvószenekart

A közönségsiker pólusai
Október 15-én, délelőtt tizenegy órakor került sor 

az Erkel Színházban az 1978/79-es évad első vasutas- 
operabérleti előadásra. Mint annyiszor, most is telt 
ház volt. Kétezer, operát kedvelő vasutas (többsége már 
hajnalban vonatra szállt, hogy Budapestre utazzon) 
foglalt helyet a nézőtéren és tekintette meg Vincenzo “ 
Beilini: Norma című kétfelvonásos operáját.

Sok közönségszervező szakember, színházi direktor |  
nyilatkozott már elismeréssel arról a lelkesedésről, amit 
a vasutasok tanúsítanak az operabérleti előadások iránt 
Minden évben gyorsan gazdára találnak a bérletek, 
sőt néha már protekció kell ahhoz, hogy valaki bér
lettulajdonosnak vallhassa magát. Ez az érdeklődés 
azonban a jó szervezésen kívül —- amely kétség kívül 
a vasutas-szakszervezet kulturális, agitációs, propagan
da, és sport osztályának javára írandó — a komoly
zene iránti igény fokmérője is. A vasutas operabérle
tek az évek során az ízlésformálás kitűnő eszközének 
bizonyultak.

Nem szabad azonban megfeledkezni a siker másik 
pólusáról sem. A közönséget becsülő, igényes opera- 
színház zenei munkásainak erőfeszítéseiről, műsorpo
litikájáról. A legtöbbször olyan zeneműveket tűznek 
műsorra, amely klasszikus értékű, és mindig érdeklő
désre tarthat számot. így történt ez legutóbb is, hi
szen Bellin! Normája már régen meghódította az egész 
világ operaszínpadait. A szereposztás is méltó volt a 
darab hírnevéhez. A zenedráma melódiáiban rejlő jel
lemábrázoló erő kitűnően érvényesült Sass Szilvia, Ta
kács Klára és Nagy János emberi szenvedélyeket hűen 
tükröző, sokszínű játékában.

A siker igazi értékmérője nemcsak az előadás vé
gén szűnni nem akaró taps, hanem sokkal inkább a 
lélekben leülepedő, maradandó zenei élmény. Sokan 
érezték ezt így azon az októberi délelőttön az Erkel 
Színház nézőterén. ígéretes premierje volt ez az idei 
operabérleti idény kezdetének.

A darabot Mikó András rendezte. Vezényelt: Med- 
vecki Ádám.

K. S.

Novemberi szonett
Így reggel, ha megzörren a tábla 
és sóhajt, sir a kukoricaszár 
valahol fácánkakas hangja száll 
párját hivja rikkantva a bálba. . .

A  jegenye omló ködbe mártva 
csak a megszokott jeladásra vár 
majd indul ő is — ruhája nincs, már 
ledobta a rozzant téli ágyra.

A  sin álmában éleset jajául, 
később halkan, édesen félné vet 
hangjára egy harang aprót kondul

köszönti a most kelő lelkeket 
és hirtelen minden megbolondul 
szavuktól — fény lepi a kerteket.

Ketykó István

ú j ít á s i  v e r s e n t

A KMP m egalakulásának 
60. évfordulója tiszteletére

A miskolci igazgatóság — a 
KMP megalakulásának 60. év
fordulója tiszteletére — a har
madik negyedévben újítási 
versenyt hirdetett. A felhívás
hoz valamennyi szolgálati hely 
csatlakozott. A verseny ideje 
alatt 503 dolgozó 341 újítást 
nyújtott be, melyből beveze
tésre került 170 újítás, 18 
százalékkal több, mint az el
múlt év azonos Időszakábah. 
A bevezetett újítások gazdasá-

Hét óra. Fölcsendül a zene, 
a fúvósok hangja betölti a 
termet. Keringő, polka, nép
dalösszeállítás és induló, majd 
dr. Virágh László, a békés
csabai városi tanács művelő
dési osztályának vezetője 
mondja el köszöntő szavait. 
Megemlékezik a sikeres esz
tendőkről, amelyek igazán 
most értek be a közművelő
dési feladatot ellátó zenekar 
pályafutása során. Szerepük 
a város és a vasút életében 
nélkülözhetetlen: ott vannak 
minden ünnepségen, koszo
rúzáson, sportrendezvényen és 
még a szomorú kötelességnek 
is eleget tesznek a temetések 
alkalmával. De önálló koncer
teket is adnak, mint legutóbb 
a nyáron is, amikor a budai 
várban léptek fel térzenével. 
ötvös Nándor karnagy pedig 
megalakulásuk óta a zenekar 
művészeti vezetője. Befejező 
szavaiban a városi tanács to
vábbi támogatását ígérte meg.

Vacsora után a zenekar 
tagjai, fiatalok és idősebbek 
együtt szórakozva töltötték 
az időt a családi esten.

Vass Márta

gi haszna meghaladja a hft» 
rom és fél miüió forintot.

Az eredményekhez jelentő
sen hozzájárultak a szolgálati 
helyek szocialista brigádjai is, 
melyek az Egy brigád, egy újim 
tás mozgalom keretén belül az 
újításoknak mintegy 7áU-80 
százalékát adták. Miskolc- 
Tiszai pályaudvar Béke szo
cialista brigádja például 21 
újítási javaslatot adott be, a 
vontatási főnökség Bláthy 
Ottó szocialista brigádja szin
tén jeleskedett az újítási mun
kában.

Az első helyet a vontatási 
főnökség újítói nyerték el, 
7800 ponttal, a Tiszai pályaud
var újítói a második helyen 
végeztek 7280 ponttal, míg a 
harmadik helyen a biztosító 
és fenntartási főnökség kol
lektívája végzett. Az igazgató
ság vezetője az újítási ver
senyidőszak legeredményesebb 
újítóit 20 ezer forint jutalom
ban részesítette.

Az újítási verseny záró ak
kordjaként a Tiszai pályaud
varon november 2—9-Ig újí
tási kiállítást rendeznek.

' Kisvárdal János

U k rán  festők 
kiállítása

A nagykanizsai Kodály Zol* 
tán Művelődési Házban a vá
rosi pártbizottság, a Hazafias 
Népfront városi bizottsága és 
az MSZBT tagcsoportok „Uk
rán festészet és grafika" 
címmel kiállítást rendeztek. 
Az ukrán nét> életét bemuta
tó tárlatot több vasutas szo
cialista brigád is megtekin
tette.
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Vasutasok az  iskolapadban
Békéscsabán a klubkönyvtár adott otthont a tanulást vállaló öreg diákoknak

Hétfői napokon a békéscsa
bai klubkönyvtár a tanuló vas
utasoké. Reggel fél kilenctől 
délután fél ötig jegyzetéinek, 
figyelnek, kérdeznek — ha ép
pen nem értenek valamit. Eb
ben a tanévben harminchár
mán, végzik az általános isko
la & - osztályát. Többségük a 
pályafenntartásnál dolgozik, de 
szépszámmal akadnak a  for
galomtól s  a  szentesi építési 
főnökség békéscsabai építésve
zetőségtől is. Két-három em
ber kivételével, valamennyien 
bejárók, keddtől péntekig a  
munkahely és a  lakóhely kö
zött ingáznak. Szétszórt terüler 
ten dolgoznak, nem ritka a 150 
—200 km-es körzet sem. Hét
főn eltérnek a  munkarendtől, 
Ilyenkor a  békéscsabai klub- 
könytárat látogatják meg, ahol 
csendes napot tartanak, hogy 
semmiféle rendezvény ne za
varja a tanulásukat.

Közös akarattal
Dinyi Pálnévál, a  klub- 

könyvtár vezetőjével és Mogyo
rósi Istvánnal, a  társadalmi ve
zetőség tágjával, oktatási fele
lőssel beszélgetünk. Arról van 
szó, hogyan sikerült a kezdeti 

'nehézségeken túljutni, hiszen 
nem lehetett könnyű a  létszám- 
hiányos munkaterületekről, 
minden hét egy teljes napján, 
embereket kivonni a  munká
ból.

— Először a vezetőkkel kel
tett közös megegyezésre jut
nunk — mondja Dányiné —, s 
miután mindannyian egyet 
akartunk, sor kerülhetett a dol
gozókkal való személyes be
szélgetésekre is.

— A gyakorlat igazolja, hogy
mindent meg lehet oldani — 
kapcsolódik a  beszélgetésbe 
Mogyorósi István és bizonysá
gul adatokat sorol fel: — 1977 
márciusában 20 ember vizsgá
zott az általános iskola 8. osz
tályából. Szeptemberben bein
dítottuk az 5. és 6. osztályt, 18 
fővel. Közülük kilencen '
lyafenntartástól, határi a'fóYgá- 
lómtól voltak.

— Mindenki vizsgázott?
— Négyen maradtak ki. A  

többiek vizsgaátlaga hármas 
felett Volt.

Dányi, Pálné mondja: — A  
legjobb propagandát a tanulók 
maguk fejtik ki. Akik elvégez
ték, a 8 általánost, kedvet, ön
bizalmai adnak másoknak is. 
Példa erre az idei év. Február

ban már harminchatan kezd
ték a  7. osztályt és júniusban 
huszonkilencen sikeresen le is 
vizsgáztak. Heten betegség 
miatt hagyták abba a tanulást. 
Jelenleg a 8. osztályt harminc
hármán végzik.

Segít a kollektíva
— Ha összeadjuk a hétfői 

napok óraszámát,*- a  harminc
három hallgató munkaidő-ki
esése a 8. osztály befejezéséig 
több ezer órára tehető. Hogyan 
tudják a kiesést pótolni a mun
kahelyeken?

— Jó szervezéssel, átcsopor
tosítással — válaszol Mogyoró
si István, aki ismeri a  körül
ményeket és a  lehetőségeket is. 
Mielőtt a pályafenntartási fő
nökség személyzeti vezetője 
lett, hosszú éveken keresztül 
pályamunkái volt. Az új be
osztáshoz Őt is a  tanulás segí
tette.

— Nagy szerepet vállalnak a 
munkáskollektívák is — toldja 
meg Dányiné. — Az itt tanuló 
vasutasok egy-két kivétellel 
szocialista brigádban dolgoz
nak. Hétfői napokon természe
tes, hogy a brigád tagjai több
letmunkát végeznék helyettük.

Békéscsabán a  klubkönyvtár 
leghasznosabb tevékenysége a 
tanulás segítése, a lehetőségek 
bővítése. Az általános iskolai 
tagozaton kívül, az intézmény 
falai között kapott helyet a 
Vasút forgalmi Szakközépiskola 
kihelyezett tagozata is, ámely-\ 
nék első osztályában jelenlegi 
hetvenkét vasutas szerez ma-\ 
gasabb képzettséget. A szakkö
zépiskolások napja a csütörtök* 
Kéthetenként, szombaton pedig 
ismét az általános iskolai hall
gatók veszik birtokukba a  ki
jelölt termeket, hogy — a sza
bad idejükben — konzultálja
nak a  tanárokkal.

Két óra között, a  szünetben 
Ábrahám Bélánéval, a Dolgo
zók önálló Általános Iskolája 
igazgatónőjével, beszélgettünk; I 

; ¿ÍQtjalomból tart
jelőadást az A ps^álynak.

Hasznos módszerek
— Nagy segítséget jelent a 

¡tanulóknak az írásvetítő — 
mondja. — Nemcsak azt tanul
nák meg, hogyan kell az anyag
halmazból Jciemetni a fontos 
részeket, hanem a vázlat egv- 
lúttal a vizsgára való felkészü
lést is megkönnyíti.

A pedagógusok külön érde
me, hogy fontosnak tartják a 
leadott tananyag megértését Is. 
Egy-egy új ismeret magyaráza
tában csak akkor mennek to
vább, ha mindenki előtt vilá
gos a  tudnivaló. Az írásvetítőt 
egyébként Dányi Pálné tavaly 
vásárolta a klubkönyvtár ré
szére. Mint ahogy a magnót, a 
rádiót is, amellyel a Mindenki 
Iskolája adásait lehet hallgat
ni. A három készülék nagy se
gítséget jelent a  pedagógusok 
módszertani munkájában, és a 
tanulás könnyítésében is. Az 
emberek szívesen, jó kedvvel 
vesznek részt a foglalkozáso
kon. Hiányzás alig van, s a fel
készülésük is megfelelő.

A két tágas, világos oktató
teremben, hosszú asztalok mel
lett, minden tanulónak megszo
kott helye van. Ha valamelyik 
hétfőn egy szék üresen marad, 
rögtön tudják, ki a hiányzó. 
Tudja Mogyorósi István okta
tási felelős is, aki rendszeresen 
ellenőrzi a  létszámot. De ezzel 
nem éri be, rendszerint azon
nal telefonál a  munkahelyre, 
hogy tájékozódjon a hiányzás 
okáról.

Óraszünetékben, a harminc
három 8. osztályos vasutas kö
zül néhánnyal sikerült beszél
getni. Legtöbbjük hajnalban 
kél, hogy munkahelyére utaz
zon, és mire ismét haza kerül
nék, este hét óra van. Ilyen kö
rülményék között lehetetlen 
lenne más formában tanulni. 
Persze sok helyen a  nappali 
oktatáson való részvétel is kor
látozott.

Á brigádvezeto 
kezdte a tanulást

Madarász István Békéscsaba- 
állomás gurítás vezetője el
mondta, hogy Petőfi brigádjá
ban hárman nem rendelkeznek 
nyolc általános iskolai végzett
séggel. Miután munkaterületü
kön sokszor 18—20 ember is 
hiányzik, egyszerre . mind a 
hárman., nem-.vehetnék részt a 
nappali oktatáson.

— A brigád úgy határozott, 
hogy először én végzem el a 
nyolc általánost, s csak azután 
a másik kettő. Ilyenkor hétfőn, 
az egyébként szabadnapos tár
sam dolgozik helyettem.

— Szívesen teszi?
— Szerepel a vállalásunkban 

a nyolc osztály befejezése. Ki 
így, ki úgy járul hozzá a  válla
lás teljesítéséhez.

Madarász István nemcsak a 
saját előmenetelével törődik. A 
hetedik osztály írásbeli vizsgá
ja után, egyik kocsirendező 
osztálytársa megbetegedett, így 
a  szóbeli vizsgán már nem ve
hetett részt. A hónapokig tar
tó betegség ideje alatt, a  tanuló 
elbizonytalanodott, és a peda
gógusok biztatása ellenére, az 
utóvizsga fokozott feszültséget 
váltott ki belőle. A Petőfi bri
gád vezetője elkísérte osztály
társait a vizsgára és az ajtó 
előtt drukkolta végig a fele
lést. Amikor társa mosolygó 
arcát meglátta, együtt örültek 
a sikernek.

Seprényi Benjámin pálya
munkás, 60 km-re lakik Bé
késcsabától. A vasutasnapon 
Kiváló dolgozó lett. Tízen van
nak testvérék, csak neki hiány
zott a 8 általános iskolai vég
zettség. A testvérek örömébe 
most már ő sem lóg ki a sorból.

Török Sándor Gyulaváriban 
lakik, a GMPSZ VI. szakaszán 
dolgozik. Ez a  szakasz azért is 
említésre méltó, mert a  legtöbb 
társadalmi munkát végzi a 
klubkönyvtár részére. Hívás 
nélkül, önszorgalomból. Török 
Sándor mosolyogva jegyzi meg:

— Azt mondta a brigád, ki
húz a névsorból, ha nem feje
zem be a nyolc általánost. Azt 
pedig mégsem akarom.

A 8. osztály után
szakközépiskolában
Haibach Imréné jelenlegi 

munkaköréhez szükség van a 
nyolc általánosra. Személypénz
táros, a  Tyeteskova szocialista 
brigád tagja. Férje is a  klub
könyvtárban tanul, a  Vasútfor- 
galmi Szakközépiskola hallga
tója.

— Jövőre, ha sikerül, én is 
szakközépiskolás leszek — új
ságolja Haibachné.

Marsi András tolatásvezető, 
a  Kossuth szocialista brigádban 
dolgozik. Egyszer már elkezd
te a hetedik osztályt, de fél
időben-temaradt, m ert bejáró, 
és nem tudta egyeztetni a mun
kát a tanulással.

Késő délután, miközben az 
állomáson a  vonatra várunk, 
Mogyorósi István, a  mellettünk 
elhaladó fiatal targoncavezetőt 
üdvözli.

— Ö is pályamunkát volt
— fordul hozzám. — Elvégez
te a nyolc általánost, aztán 
gépkezelői tanfolyamra küld
tük. Pálinkás Katalin

Nemrég szüreti vendég vol
tam az egyik szombathelyi is
merősöm kőszegi szőlőskert
jében. Ragyogó idő volt. A  jó 
hangulat sem hiányzott, és 
semmi más, ami szükséges az 
igazi szürethez.

Az asszonyok, lányok han
gos csiviteléssel szedték a szó
löt, a gyerekek pedig — mint 
a karámból kiszabadult csikók 
fáradhatatlanul futkároztak a 
tőkék között. Nekünk, a gaz
dával az volt a dolgunk, hogy 
ledaráljuk a kádba azt a sző
lőt, amit a puttonyos a bunga
ló elé hordott. Közben persze 
a tüzet is táplálni kellett, ami 
fölött egy jókora bográcsban 
totyogott a birkapaprikás.

Dél korül a gazda egy üveg 
pálinkát és poharakat nyomott 
a puttony ózó fiatalember ke
zébe, mondván: kínálja az asz- 
szonyokat, nehogy elcsapja a 
hasukat a szőlő.

—Kár ezekbe egy csepp is, 
papa — nevetett a fiatalem
ber —, hiszen reggel óta olyan 
nagy dumában vannak, hogy a 
termést sem volt idejük meg
kóstolni.
. — No, csak vidd, fiam és 

itasd őket! — mondta a gaz
da, s hogy elment a legény, 
megjegyeztem:

— Nem is tudtam, hogy ez 
a szép szál fiatalember a fiad.

«— fogadott fiam ez nekem 
— magyarázta a barátom, 
majd hozzátette: — Este, ha 
magunkra maradunk itt a 
présnél, elmondom a sorát. 
Nagyon érdekes. Biztosan ked
vet kapsz arra, hogy megírd a 
történetet.

Alig vártam az estét, ami
kor elcsendesedett a szőlős
kert és a szüretelők haza
mentek. Mi is hozzáláttunk a 
préseléshez, majd unszolásom
ra a barátom elkezdte:

— Nyolc. . .  vagy kilenc éve? 
Pontosan már nem is tudom,

A POTYAUTAS
mert a Pali, aki itt puttonya- 
zott ma (és most is velünk 
lennef ha szolgálatba nem kel
lene mennie éjjel), még csak 
olyan kamaszlegényke volt. 
amikor potyautasként elkap
tam a ■ vonaton.

— Potyautasként?
— Ügy ám. A pesti gyorson 

jártam akkor jegyvizsgálóként, 
s egyik alkalommal, hazafelé, 
Veszprém előtt vagy után, már 
pontosan nem. tudom, fenn 
akadt rajtam a fiú. A potya
utasok .szokása szerint elkez
dett a zsebében kotorászni, az
tán mondtam, hogy ne strapái* 
ja magát. Inkább arról beszél
jen, hova akar eljutni. Szom
bathelyre — mondta —, mert 
hogy ott dolgozik egy testvé
re, s azt megy meglátogatni.

— Hány éves vagy?
— Tizenhét múltam — 

mondta szemrebbenés nélkül.
— No, akkor mutasd a sze

mélyi igazolványod! — lopa
kodtam rá, bár megtermett 
gyerek volt, de riadt tekinte
téből is jól látszott, hogy 
messze van a tizennyolcadik 
életévéhez.

— Jobb lesz, ha őszinte le
szel, öcsi! — fogtam meg a 
gyerek karját, és betessékel
tem egy üres fülkébe. Ott az
tán kifaggattam őkéimét, s 
hamarosan kiderült, hogy ép
pen aznap volt az évzáró ün
nepély. A  nyolcadik általános 
osztályt járt fiatalúr két tan- 
tángyból is megbukott, ezért 
6 inkább világot látni indult, 
azzal a céllal, hogy az ország
határt is átlépi.

No persze, ezt nem mondta, 
de nem volt nehéz következ
tetni. Az is mese volt, hogy

neki testvére dolgozik Szom- \ 
bathelyeh.

A vonat robogott, s nekem 
döntenem kellett, hogy mit 
kezdjek a gyerekkel. Tertné- 
szetesen nem engedhettem a 
vakvilágba. Ahhoz sem .voltl 
kedvem, hogy átadjam a rend
őrségnek, mert éreztem, hogy 
a kölyök romlatlan, hazugsá
gai átlátszóak, s azt is meg
tudtam, hogy szülei rendes 
emberek.

Mondom neki, amikor meg
érkeztünk Szombathelyre, 
hogy nem adom át se a for
galmistának, se a rendőrség
nek, hanem, mert éjszaka van, 
és így nemigen tud idegenben 
tájékozódni, hát aludjon ná
lam. Holnap majd kitalálunk 
valamit.

Az én kis Palkóm nem el
lenkezett. Hálásan nézett rám, 
s amikor leadtam a szolgála
tot, olyan hűségesen battyo- 
gott mellettem, mint egy pu
likutya.

Feleségem egy kicsit fur
csállotta a dolgot, de enni 
adott neki, aztán lefektettük. 
Én meg rohantam telefonál
ni, egy pesti barátomnak, hogy 
menjen a fiú szüleihez azon
nal, és nyugtassa meg őket.

Másnap aztán kihoztam ide 
a szőlőbe. Mutatom neki, hogy 
csak hajintásnyira van a ha
tár, menjen, szaladjon. De 
persze, azt is hozzátettem, 
hogy milyen nagy marhaság, 
és hogy mekkora veszélyekkel 
jár. Közben sűrűn emlegettem 
a szüleit, akik most bizonyá
ra símak-rínak, s már tűvé 
tették érte egész Budapestet.

Leszegte a fejét, s láttam, 
nem sok hiányzott nála sem

ahhoz, hogy kibuggyanjon be
lőle a sírás.

Egész nap beszélgettünk, és 
sók minden kiderült az én po
tyautasomról. Többek között 
az is, hogy a szülei minden
áron gimnáziumba akarták ad
ni, majd pedig az egyetemre. 
De ő csak a motorokhoz húz, 
azokkal szeretne mielőbb meg
ismerkedni

• — Ennek semmi akadálya 
— mondtam én. Másnap uta
zott velem vissza Pestre.

A  szülei valóban rendes em
berek, akik fiúk megmentje
ként hálálkodtak, de én nem 
értem be ennyivel Mondom, 
hogy a gyerek szive a moto
rokhoz húz, és tanácsoltam, 
írassák be a Ganz-MAVAG- 
ba motorszerelő ipari tanuló
nak. Szerintem a pótvizsgával 
sem lesz baj.

Nem is volt.
Az eset óta eltelt egy kis 

idő. Pali két éve. dízelmozdo 
nyon van. Nemcsak a szakmát 
sajátította el kiválóan, hanem 
a különböző tanfolyamokon is 
jeleskedett.

A  fiúval — aki engem pa
pának szólít — azóta is tart 
juk a kapcsolatot. A szülők- 
kel is. A szüretelők közt az a 
nyúlánk termetű, zöldsapkás 
hölgy volt a Pali édesanyja 
A papája nem tudott eljönni. 
de volt már itt a pincében 
többször is. Érdekes, társalgó 
ember. Büszke a fiára.

— Te sem vagy akármilyen 
kalauz, hiszen még a világgá 
szaladó gyerekből is vasutast 
csinálsz — mondtam a bará
tomnak.

>— Miért? — mosolygott 
rám. — Ha hivatalosan járok 
el a fiúval, esetleg úgy meg 
vadul, hogy csakugyan világ 
gá szalad..,

Dávid József

Szüret társadalmi munkában 
az etyeki dombokon

„Sötétzöld színű és tömött a tő f  egy-egy vörös levéllel 
néha tarka; /  édesen lankad, érve csüggedő, / kékes fürtjével 
a nemes kadarka” — írta Babits Mihály Szüret előtt című 
versében. Megértek a fürtök az etyeki Hungarovin szőlészeti 
célgazdaságában is. A MÁV Beruházási Iroda negyven dol
gozója szabad szombaton, társadalmi munkában segített a 
gazdaságnak szüretelni. A  hangulatos, vidám sz írét egy-egy 
pillanatát örökítette meg a fotóriporter

A sárguló, tarka levelek közöl ügyes kezek szedik az édes
szőlőt

Dús fürtök kelletik magukat a tőkén. A gazdag termésnek 
— a kép tanúsága szerint — nemcsak a  gazdaság dolgozói

örültek *

A kis „vincellér”, Zsuzsika, elmélyülten tanulmányozza dr. 
Tóth I. György irodaigazgató munkáját

A friss levegőn jólesett az ebéd, no meg egy kis pihenés sem 
árt, mert déltájban már megfájdult a  társadalmi munkások

dereka. . .

(Tenta György képriportja)
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E L I N D U L  A  V O N A T Utas voltam a mérővonaton
Hálókocsik -  ágynemű nélkül

Raktározási gondok, ro s s z  m unkakörülm ények elhanyagolt 
szociá lis létesítm ények a Keleti m ozgószolgálatnál

Együtt a  személyzet, robog a mérőkocsi
(Laczó József felvétele)

A nyáron történt. Az NDK- 
ból a Keletibe befutott egyik 
expresszvonatnak Tóth László, 
az Utasellátó Vállalat főigaz
gatója is utasa volt. A pálya
udvaron munkatársai várták. 
A főigazgató egy lyukas töröl
közővel a kezében jelent meg 
a hálókocsi ajtajában. Egy 
pillanatra a várakozók arcára 
fagyott a mosoly. A mozgó- 
szolgálati igazgatóság vezető
jének később meg kellett ma
gyaráznia, hogyan került lyu
kas törölköző a hálókocsiba.

Nem m eglepő...

A történet, amelynek híre 
hamar elterjedt, nem lepte 
meg a Keleti pályaudvar háló
kocsi-kalauzait, mert a nyá
ron sokszor nemhogy lyukas 
törölköző, de még ágynemű 
sem jutott az utasnak. Ezzel 
kapcsolatban szerkesztősé
günkhöz is érkeztek panaszok. 
Azt is megtudtuk, hogy a pá
lyaudvar 9-es mozgószolgálati 
üzemének vezetői nem jó né
ven vették, ha a  hálókocsi
kalauzok jelezték az effajta 
mulasztásokat.

Vajon miért? Milyen aka
dályai lehetnek annak, hogy 
a Keletiből induló nemzetkö
zi vonatokban közlekedő Utas
ellátó hálókocsik ágyneművel 
rendesen felszerelve indulja
nak el országhatárainkon túl
ra? Erre kerestük, a  választ a  
9-es mozgószolgálatnál.

— ö t  éve vagyok a 9-es 
mozgószolgálatnál —■ mondta 
F. Cs. — Az idei nyáron külö
nösen sokat bosszankodtunk. 
Előfordult, hogy hatvan lepe
dő helyett csak harmincat 
kaptam, A  visszaútnál (sze
gény utas, ha tudná!) a szeny- 
nyesből kellett válogatni az 
ágyneműt,

— Már a gyomrom is re
megett, valahányszor szolgá
latba jöttem — szólt közbe D. 
F. — Igazgatónk elrendelte, 
hogy nyáron három órával ko
rábban jelentkezzünk, s ve
gyünk részt a hálókocsik fel
szerelésének ellenőrzésében. 
Ám ez sem segített. Mire meg
állapítottuk az ide-oda tologa
tott kocsinkban, hogy a szük
séges 120 lepedőből és fejpár
nahuzatból egyetlen egy sincs, 
már el is érkezett az indulás 
ideje. Utána törhettem a fe
jem , hogy mit hazudjak az 
utasoknak, hogy mentsem a 
mundér becsületét,,,

A késő este vagy éjféltájban 
induló vonatoknál különben 
sem ért volna sokat a koráb
b i jelentkezés, mivel — Mo
hos János raktáros elmondása 
szerint felszerelést csak reg
gel 5 órától este fél 8-ig ad
nak ki.

— Ezen túlmenően ágyne
műellátási gondjaink is van
nak — tette hozzá a raktáros- 
mintegy érzékeltetve, hogy a 
szolgáltatás színvonalának 
emeléséhez nem elegendő egy 
főigazgatói parancs. Jól átgon
dolt intézkedések egész soro
zatára van ahhoz szükség. 
Ilyesmire azonban az Utasel
látónál senki sem vállalkozott

[¡kendőzött hibák
A pontozó napló, amelybe a 

hiányosságokat vezetik, sok
szor üresen maradt. A  kalau
zok szerint azért, mert min
denki előtt nyilvánvaló volt 
az ágyneműhiány. De ha még
is bejegyeztek valami hiányos
ságot, akkor sem történt sem
mi. Ezért lassan leszoktak a 
bejegyzésekről.

Az üzem főraktárában — 
ahol az ágyneműket és a tisz
títószereket tárolják — Csuhái 
László főraktárostól kérdez
tem:

— Mi az oka annak, hogy 
nincs elegendő ágynemű?

— A nyáron valóőan sok 
gondunk volt — mondja. — 
Ennek oka az, hogy a Viseg
rádi utcai ruhatisztító ktsz a 
szennyest nem tudta időben 
tisztítani és visszaszállítani.

Ugyan a ktsz szolnoki üzeme 
segített, de így is tíznaponként 
kapjuk a tiszta ágyneműt. Je
lenleg is vannak ágyneműgon
dok, csak nem olyan súlyo
sait, mint a nyáron. Az is gon
dot okoz, hogy a raktárban 
csak 35—40 mázsa ruhát tu
dunk tárolni.

F. Cs. hálókocsikalauz ok
tóber 17-én, amikor ellenőriz
te a Meridian-Expressz háló
kocsiját, kiválogatta a lyukas 
lepedőket és huzatokat, annak 
reményében, hogy kap helyet
tük tisztát, épet, de sajnos, 
csalódnia kellett A raktárban 
csak két törölközőt adtak.

<— A  Nyugatiból induló vo
natokon mindig van tiszta 
ágynemű^ — mondta Mátyás 
László, a 10-es mozgószolgá
lati üzem II. számú alapszer
vezetének KISZ-titkára, aki 
szintén hálókocsi-kalauz. — 
Ott a dolgozók és a vezetők 
együttesen szüntették meg a 
gondokat. A  szocialista brigá
dok minden héten takarítottak 
és mosást is vállaltak.

— Az utasok jogosan pa
naszkodnak, hiszen sokszor a 
kényelmes utazás . minimális 
feltételei sincsenek biztosítva
— kapcsolódik a beszélgetésbe 
M. J. hálókocsikalauz. — Az 
a véleményem, hogy az üzem  
vezetői gyakran elkendőzik a 
hibákat, s a dolgozókra hárít
ják a felelősséget.

Áldatlan állapotok

— Nem akartam elhinni, 
amikor meghallottam, hogy a 
Keletiben ilyen dolgok is elő
fordultak — mondja csodál
kozva Tóth Tibor né, a mozgó- 
szolgálati igazgatóság szakszer
vezeti bizottságának titkára.
— Igaz, hogy egy évig Iskolán 
voltam . . . .

— A  szakszervezeti bizalmi
nak nálunk csak névleges fel
adata van — kesereg D. F. 
hálókocsi-kalauz. — Nem kér
dezik meg tőle, hogy érzik 
magukat a dolgozók, és a pa
naszokat sem hallgatják meg. 
Maga elmegy, mi maradunk. 
Az igazság az, hogy nem ér
demes a főnökökkel ujjat húz
ni, mert mindig mi húzzuk a 
rövidebbet

Másfajta gondok is vannak 
a 9-es mozgószolgálatnál: 
rosszak a munkakörülmények, 
a szociális létesítmények pedig 
a legminimálisabb követelmé
nyeknek sem felelnek meg. A 
13-as üzemhez tartozik az a 
helyiség, ahol a mozgószolgá
lat dolgozói és segédmunkásai 
étkeznek. Az „ebédlő” a Kele
ti pályaudvar étterme alatt le
vő pincében van. Koszos, el
hanyagolt lépcső vezet a mély
be. A  helyiség falairól pereg 
a vakolat, a kopár asztalok 
mellett törött, selejtezett szé
kek sorakoznak. Naponta szá
zan étkeznek i t t  Amikor meg
kérdeztem, miért nincs az asz
talon terítő, a  raktáros mogor
ván megjegyezte:

— Minek ezeknek, úgyis le
eszik!

Az öltözőben hasonló kép fo
gadott, amely a pályaudvar 
másik oldalán, szintén a pin
cében található. Az amúgyis 
szűk folyosó két oldalán van
nak az öltözőszekrények. A 
földön beporosodva hever egy 
új mosdó, mindenütt hulladék. 
A kövezet régen nem látott 
sem söprűt, sem felmosóruhát. 
A szűk helyiségben, ahol mint
egy harminc ember öltözik, a 
mennyezeten szennyvízcső ve
zet valahova. Vastag és vé
kony kábelek fenyegetően lóg
nak alá. A  mosdó felett mad
zaggal felkötött vízcsap, me
lyet egy kimondhatatlanul 
mocskos fa dobogóról lehet 
megközelíteni. A  mosdó kör
nyéke szennyvíztől feketéink. 
Szappan, törülköző sehol. A  
szekrények tetején vastagon 
áll a por és a málló vakolat.

Évtizedes gondok

Így néz ki a férfi segédmun
kások Öltözője. A hálókocsi
kalauzoknak azonban még 
ilyen sincs. Huszonnyolc éve

kérik, hogy legalább egy vécét 
kapjanak. Sem átöltözésre, 
sem az elszámolásra nincs szá
mukra egy tenyérnyi helysem.

— Szinte kilátástalan, hogy 
az elhelyezésen változtatni 
tudnánk — mentegetőzik 
Akantisz Tibor, a mozgószol
gálati igazgatóság helyettes 
vezetője. — A pályaudvar túl
zsúfolt, sokkal több helyünk 
nem lesz ezután sem. Még ha 
megkapjuk az egyik pince
részt, a jelenlegi rendelkezések 
nem teszik lehetővé, hogy ott 
öltözőt vagy mosdót létesít
sünk. Az előkészítő és kisze
relő munkának a feltételei is 
rosszak. Ez évtizedes gondunk! 
Hosszas tárgyalás után elér
tük, hogy megkaptuk az öreg
kezelő 10-es vágányát De mi
vel nincs szilárd útburkolat,, 
így gyakran kézi erővel kell a 
kocsikhoz szállítani azt is, 
amit targoncával lehetne. Ki
nőttük a raktárainkat is.

— Személyi gondjaink is 
vannak, főleg a Keletiben. Ve
zénylési rendszerünket is át 
kellene szervezni. Jelenleg 
még sok a spontanitás, s ez 
néha hibákat szül. Ami pedig 
az ágyneműgondokat illeti, ta
lán most, a  forgalom , csökke
nésével megszűnnek.

M i lesz jövőre?

Lehet, de mi lesz a  jövő 
nyáron, amikor újra megin
dul a turistaforgalom? Min
den marad a régi?

Ismerjük az Utasellátó Vál
lalat nehézségeit Azt is tud
juk, hogy minden évben nagy 
erőfeszítéseket tesznek a szol
gáltatások színvonalának eme
léséért Ehhez azonban kevés 
a vállalat vezetőinek törekvé
se, jó szándéka. Arra is szük
ség van, hogy az üzemek ve- \ 
zetői is egy nyelven beszélje- \ 
nek, egy irányban húzzanak. 
Ha nem ezt teszik, előbb vagy 
utóbb kátyúba reked a szekér. |

Megengedhetetlen az is, \ 
hogy a hiányosságokat feltáró \ 
hálókocsi-kalauzokat elmarasz
talják. Az  ilyen szemléletet, 
amelynek a vállalat szolgálta
tásait megfizető utasok is ká
rát látják, ideje volna már

— öt-hat évvel ezelőtt 
rendkívüli mértékben meg
szaporodtak a pénztári visz- 
szaélések. Emlékezetes példá
ul a kelenföldi és a kőbánya
felsői eset, melyeknél az 
együttes «kár összege megha
ladta a félmillió forintot. A 
vasútüzem vezetőinek intézke
dései nyomán azóta mind a 
visszaélések száma, mind a 
károk forintértéke lényegesen 
csökkent. Hogyan sikerült el
érni?

Kevesebb a visszaélés
— Csoportunk létszámban 

és felkészültségben egyaránt 
megerősödött. Jelenleg is szi
gorúan tárgyaljuk a visszaélé
seket, de a károkozás mosta
nában sokkal kisebb az előbb 
említetteknél — mondotta 
Stári Dezső, a budapesti igaz
gatóság pénztárellenőrzési cso
portjának vezetője.

A csoportvezető elmondta 
azt is, hogy ellenőrzéseik nyo
mán a szolgálati helyen ja
vult a  pénzügyi fegyelem. 
Fontos feladatnak tekintik a 
fiatal, kezdő pénztárkezelők 
segítését, támogatását is.

— A fiatalok szívesen je
lentkeznek pénztárkezelőnek, 
szeretik ezt a munkát, de a

A napokban utasa voltam 
az egyik vasúti felépítményi 
mérővonatnak.

— Kész? — kérdezi a mik
rofonon keresztül Farkas An
tal mérőcsoport-vezető.

— Kész. Indulhatunk! — 
hallatszik a válasz az URH- 
adóból.

Kétszer egymásután meg
szólal a csengő, majd egyre 
gyorsulva dübörgünk Mező- 
csát irányába.

Tapogatókarok 
és grafikonok

A mérőasztal mellett, egy
mással szemben ül a mérőcso
portvezető és a miskolci igaz
gatóság kiértékelő techniku
sa, Horváth József. Jelen van 
még Bajer Ottó, Tóvári 
György és ifj. Posvai László 
műszerész.

— Taoogatókarok érzékelik 
a sínszál helyzetét — magya
rázza Fekete József vonalke
zelő. —- Ezek továbbítják a 
mérési adatokat a kocsiba, 
amit öt pár golyóstollbetét 
rögzít egy mozgó papírhen
gerre.

— A  vasút vonalait évente 
kétszer „be kell mérni**. — 
mondja Horváth József. — A 
100 kilométer feletti sebessé
gű szakaszokon viszont éven
te négyszer kell elvégezni ezt 
a műveletet. Ilyen pályán ha
ladunk most i s . . .  A pálya
mesterek ma már kézimérés
sel nem tudnak eleget tenni 
a feladatnak, ezért vezették 
be a vasúti felépítmények 
gépi úton való ellenőrzését.

— H íd. . . átjáró ... — har
sogják az ablaknál álló figye
lők, s a kezüknél lévő gom
bokkal jelzik a kilométereket 
is. A csoportvezető mindezt 
rábélyégzi a papírhengerre.

Egyenletesen, döccehés nél
kül fut alattunk a kocsi. Jó 
a pálya. Nézem a színuszgör- 
be-szerű grafikonokat, s sze
retném érteni, mi, mit je
lent. Farkas Antal kitalálja a 
gondolatomat. Magyarázni 
kezdi:

Miről vall 
a felépítmény?

— A kék színű iron a me
netirány szerinti jobb, a pi
ros a bal sínszál adatait rög
zíti. ö t  szempont alapján mér
jük a vasúti felépítményt: 
süppedés, síntorzulás, túleme- 
lés, irány, nyomtáv. A görbék 
magasságát a számlálók ösz- 
szegezik, s azok figyelembe
vételével tervezik a pálya

bevétélek elszámolásánál még 
gyakran segítségre szorulnak. 
A technikai eszközök fokoza
tos korszerűsítése — mint 
például a jegynyomógépek al
kalmazása — vonzó hatást 
gyakorolt a fiatalokra. Jó pél
dáját tapasztalhatjuk ennek 
többek között Budapest-Déli 
pályaudvaron. A csoport tag
jai sokat tettek a helyzet ja
vulásáért. Egyiküket, Szigeti 
Sándor főfelügyelőt, pénztári 
revizort, így mutatja be a 
csoportvezető:

— Sanyi bácsi 1975. október 
1-től dolgozik itt. Azelőtt 
Vácrátóton volt állomásfőnök. 
Most a Budapest—Szob, Vác— 
Balasagyarmat és a Budapest 
—Veresegyház—Vác közötti 
vonal állomásain tart pénztári 
ellenőrzéseket. Mellesleg már 
évek óta vezeti igazgatósá
gunkon a szakszervezeti, szer
vezésben létrejött művészeti 

, szemináriumot. Előadásait 
„Művészeti életünk időszerű 
kérdései** címmel tartja. Ezek 
az összejövetelek színesek, 
igen hasznosak. Ezen kívül a 
komolyzene népszerűsítésére 
is sikeres erőfeszítéseket tesz 
környezetében, hiszen valami
kor magánúton operaénekes
nek készült. Sokoldalúságát 
jellemzi még, hogy egy-egy 
saját festményéről csoportunk

fenntartási főnökségek a  kar
bantartást.

— Mi az egyezményes jelek 
segítségével keressük vissza, 
hol kell kijavítanunk a pálya 
hibáit — fűzi hozzá a vo
nalkezelő.

Rohan velünk a mérővonat, 
egymás után hagyjuk magunk 
mögött az állomásokat. Min
den rendben, szót válthatunk 
a bemérők életéről is.

— Állandóan úton vagyunk. 
Ezért szabadságot tavasztól 
őszig ritkán kapunk — mond
ja ifj. Posvai László.

— A család mit szól a ván
dorélethez?

— H m . . .  Bizony észrevét
lenül nőnek fel a gyerekek.

Bajer Ottó zavartan simítja 
hátra gyérülő haját. Ö már 
22 éve járja a vonalakat. Ha 
az évenként megtett kilomé
tereket összeadják, már kör
beutazhatta volna a földet.

Október 24-től három napig 
rajkai fiatalokat látott vendé
gül a szombathelyi vasútüze
mi KISZ-bizottság. A közös 
magyar—csehszlovák határál
lomás huszonöt tagú küldött
sége megismerkedett Szombat
hely állomás és a csomópont 
gazdasági életével és a fiata
lok munkájával. Ellátogattak 
Kőszegre is, ahol megtekintet
ték a MÁV Nevelőotthont,

emberek
revizorai

tagjai igen elismerően nyi
latkoznak. Szenvedélyes túris
ta. Fotózásban pedig körünk
ben szakmai tekintélynek szá
m ít

Beiktatás mindig 
családias légkörben

— Megszerettem ezt a  kö
zösséget — vallja Szigeti Sán
dor. —Jól érzem magam, 
mert olyanok vagyunk, mint 
egy család. Időnként együtt 
szórakozunk, s gyakoriak a 
közösen szervezett bel- és 
külföldi társasutazások. Szép 
hagyománya a csoportnak, 
hogy egy-egy új tag beikta
tásakor — melyre a revizori 
vizsga letételét követően ke
rül sor — olyan összejövetelt 
szervezünk, melyre meghív
juk a nyugdíjba vonult mun
katársainkon kívül az új 
munkatárs férjét, illetve fele
ségét is, hogy a családtagok
kal is bensőségesebb kapcso
latot alakíthassunk ki. Ugyan
ezt a célt szolgálja, amikor 
közösen dolgozunk egy-egy 
családi ház építésénél.

— Ne csak rólam beszél
jünk  — szól közbe Sanyi bá
csi. — Említsen még néhány 
nevet a csoport tagjai közül.

Beérünk Mezőcsátra. A vo
natkezelő előrejön.

Mindig úton
•— Megszoktuk már, hogy 

hétfőn útra kelünk, s péntek
ig úgyszólván le sem szállunk 
a vonatról — kapcsolódik a 
beszélgetésbe. —- Itt dolgo
zunk, eszünk, alszunk. Vé
rünkben van már a barango
lás, s mi hatan olyanok va
gyunk mintha testvérek len
nénk. Fejünkben van hazánk 
helységnévtáblázata, tudjuk, 
ilyen falu után, olyan város 
következik. Nálunk jobban 
senki nem ismeri ki magát a 
vasúton. Bármerre járunk az 
országban, olyan, mintha ha
zamennénk. Mindenütt isme
rősök, munkatársak, barátok 
köszöntenek ránk.

majd visszatérve a szombat- 
helyi 'igazgatóság múzeumát is 
meglátogatták.

A látogatás azért is jelen
tős, mert a két vasúti csomó
pont között nagy nemzetközi 
teherforgalom bonyolódik. A 
fiatalok elhatározták, hogy a 
jövőben nagyobb gondot for
dítanak a tranzit szállítmá
nyokra.

így kerül szóba Koszta 
László, a csoport ezermestere, 
aki fém- és famunkákban 
utolérhetetlen. Nagy Lajos, a 
fiatalabb generáció egyik kén
viselője, aki különösen arra 
büszke, hogy két kisfia az 
óvodában, illetve az iskolában 
apukájuk hivatásával dicsek
szik. Oltványi József, kinek 
hobbykertjében akkorára nő
nek a szőlőfürtök, hogy azok
nak párját csak a mezőgaz
dasági kiállításon lehet látni. 
Ennél nagyobb „dicsőséget” 
csak Szentesi József vív ki 
magának minden hét végén a 
bódméri tó partján. Ö ugyan
is horgász, méghozzá nem 
akármilyen. Lukács József 
szenvedélyes növénynemesítő 
és kerámikus, bár ez a két 
hobby merőben eltér egymás
tól, ő mindkettőt magas szin
ten műveli. *

Évtizedeken át...
Ritkán fordul elő, hogy va

laki nyugdíjaztatása előtt vá
lik ki a csoport kötelékéből. 
Amennyiben erre mégis sor 
kerül, az azért következik be, 
mert az illetőt vasútüzemi ér
dekből más — rendszerint 
magasabb — munkakörbe 
helyezik. Feltétlenül említésre 
méltó Tomka Ottó és Keller 
Kálmán neve. ök  ugyanis 
nemrég 30 éves pénztárellen
őrzési szolgálati idővel vonul
tak nyugállományba.

Munkájuk, magatartásuk 
alapján a pénztárak ellenőrei 
— mint látjuk — akár a kül
szolgálat! dolgozók példaké
pei is lehetnek.

K etykó István

száműzni.
Szalai Mária

»• _ ••
MEGHITT KÖZÖSSÉGBEN

„ Civilben" kedélyes 
a pénztárak szigorú

Kolaj László

Rajkai fiatalok látogatása 
a szombathelyi csomóponton
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AZ ÓRSZÁGGYÚLÉS ELŐTT A KONCEPCIÓ’

A népgazdaság közlekedési rendszere 
továbbra is a vasútra és a közútra épül

A képviselők határozatilag jóváhagyták
a közlekedés- és postatigyi miniszter beszámolóját

(Folytatás az 1. oldalról) / ' tőknek, az út- és hídépítők- lesztés mellett kultúrált üzlet
nek, fizikai és szellemi dolgo- politikára és gyakorlatra van 

négymillió rakodólapot hasz- zóknak öntudatos helytállá- szükség. Ma még megfelelünk 
Bálnak, de a  külső szállítás- sukért, a közügynek tett szol- a nemzetközi igényeknek, nem 
bán csak százezret, mert vagy gálatukért. kerüli el közlekedési hálóza
ta feladó, vagy az átvevő nincs a  közlekedési munka elis- tunkat az idegenforgalom és 
felkészülve a rakodólapok gé- mérését látjuk abban, hogy a nemzetközi áruforgalom. A 
pi mozgatására. dolgozóink számos bérproblé- tranzitvonalak ’ fejlesztésével

Raktáraink többségénél sin- máját sikerült megoldani. En- ennek az előnyös helyzetnek a 
csenek meg a korszerű, egy- nek ellenére néhány területen megtartására törekszünk, 
ségrakományos árukezelés fel- — mint például a vasúti ko- 
tátelei. Sajnos legtöbbször az csirendező, sarus, forgalmi 
új létesítmények tervezésénél utazó, rakodómunkás, autó
séin fordítanak erre kellő buszvezető — tartós a munka
ügyeimet. A vasúton szállt- erőhiány. A helyzeten — a 
tott áruk kétharmadát ipar- műszaki fejlesztésen túl —| 
vágányon rakják, a rakodás csakis a munkakörülmények 
az eszközök és iparvágányok és a szociális ellátás javításá- 
korszerütlensége miatt lassú, val változtathatunk. Évente
A vasúti kocsik fordulóideje egymilliárd forintot költünk hasznosítva' —- a megváltozott
85 óra. Ebből vontatásra, to- szociálpolitikai célokra, a körülményekhez igazítsuk a
Vábbításra, rendezésre 30 óra munkakörülmények javításé- jgvg közlekedés-politikáját, 
jut, a többi pedig rakodásra ra.

Közlekedésben dolgozni em
bert próbáló munka. De kevés 
embernek jut osztályrészül az,\ 
ami például a mozdonyvezeA 
tőnek, aki egyedül 50 millió fo-\
\rint értékű vonatot vezet,\
Inem is beszélve a  nagy telje-

Űj fejlődési szakasz
Az 1968-as közlekedéspoliti

kai koncepció alapelveiben, 
fő irányaiban helyes volt, az 
élét igazolta. Célunk, hogy — 
a végrehajtás tapasztalatait

és várakozásra. Ez szemlélteti 
a tartalék mértékét is.

Az igazi tartalék
A népgazdasági szinten ösz- 

jszehangolt szállítás célja az is, 
hogy a feladatok megalapozot
tabb felmérésével, jobb idő
beli elosztásával a kapácitá- 
sokat egyenletesebben hasz
náljuk ki. Ebbe beleértjük a 
hétvégi rakodások nagyon is 
aktuális fokozását.

A cél tulajdonképpen az, 
hogy a szállítás — a népgaz-: 
jdaság szerves részeként — nö-

Megalapozottan mondhatjuk, 
hogy közlekedésünk új fejlő
dési szakasz előtt áll. A kö
vetkező évtizedek megújuló, 
kutató szemléletet, új mód
szereket, korszerűsödő szerve
zeti kereteket kívánnak.

sítményű repülőgépek, hajók Feladataink meghatározása-
értékéről, sebességéről vagy a ^  ^ 6 1  indulunk W hogyközlekedési rendszerünk min- 

nekelőtt a vasútra és a köz
útra épül. A szállítás ezen áll 
vagy bukik. Fontos feladat: e

gásról, amely új és új szint, két alágazaínak -  mind a bel- 
Ki __1 __-.4*. földi, mind a nemzetközi szál-

nagy teherbírású gépkocsik és 
az esztétikailag is gyönyör
ködtető autóbuszok műszaki 
színvonaláról, az állandó moz-

uj és uj élményt nyújt. Mind
ezért és az anyagi, erkölcsi 
megbecsülésért, egyre több

lításokban — növekvő haté
konysággal kell ellátnia fo-

fiatal és műszaki szakember ’yamatos és biztonságos üze- 
'  — mét. Ennek érdekében a vasválasztja hivatásul a köziekevekvő hatékonysággal működ- dést Hívjuk és várjuk őket. /közlekedés elmaradt terti-

jék közrea termelés-elosztás- Szükség van még több 30 
felhasználás folyamatában. szakmunkásra, mérnökre, köz- 

Ezért a szállfttatókkal kö- gazdászra, mert a közlekedés
b e n  olyan szervezési és fej- nek gyorsuló ütemben kellal-
lesztési elképzelést kell meg- kalmaznia a korszerű techni- szellemben végzett^ mumca 
valósítani, amely kiterjed a kát, technológiát, az új szer- eredményeként az évezred vé-

1 étéin gyorsuló és folyamatos 
fejlesztésre van szükség.

Meggyőződésünk, hogy a 
közlekedés érdekében ilyen

iir~

*KkmntöEÓrformtoIs

A közlekedés 150 milliárdos

Járművekre, a rakodógépekre, vezési módszereket, 
a raktárakra, a nagy áruelosz
tóhelyekre, az. egységrakp- 
pány-képresre, *fcIóira@<5Hí§-' 
la. Az egységes szállítási fo- ' 
lyamatban és az annak során
Idkalmazott korszerű szállító- — r^—-n----*------*— -----m-h
ti módszerekben vannak köz- eszközállománnyal dolgozik! 
lekedésünk igazi tartalékai. ennek gazdaságos kihasználása

. .  . .  - .... .. .. alapvetően műszaki tevékeny- -  - — ...........A fejlesztésre fordítható ősz- ség> ameiyet jó szervező és 3aink érdekében, a Magyar
jegeket — a hatékonyság ér- irányító munkával kell páro- Szocialista Munkáspárt prog-

sítani. Kevesen tudják, hogy ramnyilatkozatának szellemé
ben kell fejleszteni. Megtisz
telő feladatunk, hogy minden

gén — lényegében a mai há
lózatokon — egy korszerűbb, 
mfegielené§ék?h me3M$tozott, 
hatékony és biztonságos köz
lekedés szolgálhatja országunk 
érdekeit. %

A közlekedést nem önma
gáért, hanem társadalmi cél

úekében — sok esetben nem
í* *i k, f í ek/ £ f Sí a közlekedési eszközök és lé-ten ken befektetni. Ha okosan tssítmények: puszta fenntartá- 
gazdálkodunk a beruházási Ja- sára kell fordítani a £ejlesz.
pakkal, számottevő megtaUa- £dsj erőforrások 60—70 száza- ntást érhetünk el, s jobban i a «7.41 u t h ö -  meQvalósitásán munkálkod-

erőnkkel e nemzeti program

be- lékát. A szállítóképesség bő
vitásé, a munkaerő kiváltása,gazdálkodhatunk az oly — vitásé a

tses munkaerővel is. • a biztonság, a pontosság, a
A közgazdasági, műszaki és közlekedés kultűráltsága terén 

forgalomszervezési kutatások a műszaki-technológiai fejlesz- 
beggyőzően bizonyítják, hogy tést szolgáló forintok kama- 
[csak a népgazdasági méretek- toznak a leghatékonyabban, 
ben tervezett és öszehangolt Fejlesztési politikánk ezért 
szállítás megvalósításával tud- elsősorban a műszaki színvo- 
juk a közlekedést a kor kö- nal emelésére irániul, ami 
vetelte színvonalra emelni. E együtt jár a technológia meg- 
nagy vállalkozás reális alapját újhodásával is. 
a szocialista ̂  tervgazdálkodás A köziekedés hatékony tá- 
garantáld és az, hogy a mogatást kapott az egész tár- 
pépgazaasagi érdeket vala- sadalomtól, a területi párt- 
mennyien a tárcák érdekei szervektől és a tanácsoktól, 
fölé helyezzük.

junlz.
Kérem a tisztelt országgyű

lést, vitassa meg és fogadja 
el a beszámolót és támogassa 
a kormánynak a közlekedés 
jövőjét formáló törekvéseit — 
fejezte be beszédét Pullai Ár
pád közlekedés* és postaügyi 
miniszter.

A miniszter beszéde után 
14 hozzászólás hangzott el. A 
hozzászólók között volt Ka
szai Imre, a Hámán Kató 
Vontatási Főnökség mozdony-

Tudjuk, hogy minden vezető vezetője, a Budapest 45. szá
A koncepció céljainak meg- és felelős testület azt szeret- mú választókörzet és Petákfelelően gazdaságosabbá, haté- né. ha kiemelten fejlesztenék T{. dnnak 7S5 i árműi a-

konyábbá vált a ködekedéSf A vító főkonstruktőre, Pest me-
i i l  ka^solaUink u  ké3r- gye 26. választókörzetének or-

níűszaknao és g’a t^ -  jük annak megértését hogy szággyűlési képviselője is.az arra műszakilag és gazda- ezt korlátozott lehetőségeink__________________________
sagilag felkészült és alkalmas sem engedik meg. Ezenkívül 
közlekedési alágazat oldja azt sem tévesztheti ük szem 
meg. A vasútról a közútra te- elől, hogy — a helyi érdeké
re? tü 7c át a gazdaságtalan da- két is figyelembe véve — or- 
rabáru-fuvarozást. csaknem szágosan egységes rendszer- 
300 vasútállomáson megszűnt ben kell fejleszteni a közle-

Munkában a sénlánc

Nagy szent jános és Győr ál
lomások között nagy teljesít
ményű osztrák géplánc segít
ségével korszerűsítik a 15 ki
lométer hosszú vonalat A be
rendezés a talpfákkal együtt 
felszedi a régi síneket, kitisz
títja az ágyazatot, lefekteti 
az új talpfákat, és óránként 
378 méter hosszúságban he

lyezi el az új síneket 
Munkában a Plasser géplánc 

Bontják a  régi síneket 
Hamarosan helyükre kerül
nek majd az új betonaljak is 

(Tenta György felvételei)

KORSZERŰTLEN VOLT AZ EDDIGI

Új szabályok az ülőhely-biztosításra
A belföldi expresszvonato- fenntartott fülkéket és a biszt- vonatról, vagy ha mégis fel

kon utazók száma 1971 és rákocsut „foglalt” ülőhelyeit, szállt, bírságot kellett fizet- 
1975 között mintegy négymii- A Nyugati pályaudvar ót- nie, pedig sok ülőhelynek nem 
Hóval növekedett. Az utasok építése miatt szükségessé vált, volt gazdája, 
megkedvelték a kék vonato- hogy az 1702,a és az 1703-as 
kát. Naponta tizenhat pár bel- számú vonatokat is forgalom- 
földi expresszvonat közieke- ba állítsuk, illetve a Tokaj 
dik. Ezekre tavaly 7 millió expresszről levegyük a Csop 
200 ezer utas váltott jegyet. A rendeltetésű kocsikat. Így

meg

vasút az évek során sokat tett 
az expresszek népszerűségének 
megőrzése érdekében, időn
ként azonban mégis sok gon
dot okozott a helyjegyváltás. 
Ezekről a gondokról és a 
legújabb intézkedésekről be
szélgettünk Matyók Gyulával> 
a Vezérigazgatóság személy- 
szállítási osztályának ügyinté
zőjével, akinek féladata a 
helybiztosítás szervezése és 
irányítása.

— Milyen intézkedések szü
lettek a közismert helyjegy
váltási gondok megszűntetése 
érdekében?

— Szeptember 27-től a bel
földi expresszeken megszün
tettük a kellő indok nélkül

Miskolc és Debrecen felé nem 
kötelező helyfoglalású gyors
vonatok is indulnak az ex
pressz után. Ezeket azok az 
utasok is igénybe vehetik, 
akik az expresszre már nem 
kaptak helyjegyet Az ilyen 
„kísérő gyorsok” számát a jö
vőben növeljük.

— Eddig gyakran előfor
dult, hogy minden jegy el
kelt, mégis üres helyek vol
tak a  vonaton.

— A megvásárolt helyjegyet 
sokan nem használták fel, 
mert másik vonattal utaztak 
és a pénztárnál nem kérték a 
visszaváltást Ezért fordult 
elő, hogy helyjegyhiány 
miatt több utas lemaradt a

az áruforgalom, ezt a körzeti 
állomások vették át. A vonta
tás is gazdaságosabbá vált az
zal. hogy ma már alig üze
mel gőzmozdony.

Köszönet és elismerés

\ kedést.
Közlekedési rendszerünk fo

lyamatos fejlesztését hazánk 
előnyös földrajzi fekvése is 
indokolja. Az észak—déli és 
kelet—nyugati nemzetközi
közlekedés fő irányai orszá
gunkon haladnak át. Ezt az 
előnyt, amely egybeesik poli- 

A népgazdaság munkaerő- tikai-gazdasági érdekeinkkel, 
helyzetének általános gondjai csak akkor lehet kihasználni, 
fokozottabban jelentkeznek a ha lépést tartunk a szomszé- 
közlekedésben. Megnövekedett dós országok közlekedése mű- 
feladatait már nem lehetett szaki fejlődésével, 
csupán a műszaki és szerve- A szomszédos országokkal 
zési intézkedésekkel megöl- 24 vasúti és 32 közúti határ- 
úani, jobban és többet kellett átkelőhelyen van öszekötteté- 
dolgozni. Kérem, hogy e ma- sünk. Az export-import és a 
gat fórumról is mondjunk tranzitszállításokat olyan szin- 
köszönetet a vasutasoknak, a vonalon kell teljesítenünk,
gépkocsivezetőknek, a rakodó- amivel jó minőségben, kor- 
munkásoknak, a hajósoknak, rekten szolgáljuk ki megbízó
it repülőknek, a villamosveze- inkát. Ehhez a műszaki fej-

Sopronban tanácskoztak a személyszállítás szakemberei
Varga László, a KPM sze

mélyszállítási osztályának mű
szaki-gazdasági tanácsadója az 
V. ötéves terv eszközfejlesz
tési terveiről beszélt. Elmon
dotta többek között, hogy 1979

A Győr-Sopron Ebenfurti Az első előadó Kurucz Ká
vását soproni igazgatóságán roly, a vasúti főosztály 8. 
október 17-én és 18-án orszá- szakosztályának vezetőhelyet- 
gos személyszállítási értekez- tese volt. Elmondotta többek 
letet tartottak. A kétnapos között, hogy hasznosnak tart- 
szakmai találkozón részt vet- ják a nyári forgalom utáni ér- 
tek a vasúti főosztály 8. szak- tekezletet, mert megbeszélhe- —80-ban 140 csehszlovák 
osztályának munkatársai, a tik a tervek teljesítését, a lég- gyártmányú, háromrészes mo
hát vasűtigazgatóság személy- fontosabb feladatokat és ki- torvonatot, az NDK-ból 24,5 
szállítási csoportvezetői, ko- cserélhetik a tapasztalatokat, méteres hálókocsikat, Bc-soro- 
csiszolgálati előadói, valamint * w ___ t_i—  zatú Liege-vagonokat és étke-
személyszállítási vezetői. kpdptt a nemzetközi forgalomAz első napon bemutatták ke?ett a  ̂nemzetközi forgalom.
a szakembereknek Sopron álló- Sok ?ondot okozott azonban a 
mást, majd ezt követően ke- személykocsik takarítása és 
rült sor az igazgatóság tanács- műszaki karbantartása. A ko- 
termében rendezett értekez- csitakaritási terveket még a 
letre. vidéki igazgatóságok sem tud-

A mintegy 40 szakembert ták teljesíteni.
Horváth Ernő, a III. üzemi 
osztály vezetője köszöntötte.

,  ,  ,  ,  ,  ,  . .  ¿ c u u  L i i c g c - y a B u u u R a i  <
A nyári hónapokban nőve- zpkocsikat vásárolunk.

A tanácskozás másnapján 
Soulawy Jenő mérnök-főta
nácsos beszámolójával folyta
tódott az értekezlet, majd vi
ta következett.

A kétnapos értekezlet ta
pasztalatait Vaskor István, a 

T + a _  . . , 8. D. osztályvezető-helyettese
os™  v^ ctujc U H ___I  Istv%  a menetrendi foglalta össze> Hangsúlyozta,
Ismertette a GYSEV és Sop- vf K*ő]e aznkat a meg" hogy a MÁV—GYSEV kapcso-
ron állomás fejlődését, vala- állapításokat ismertette, ame- iat tovább mélyült, és az itt 
mint az 1979-ben sorra kerü- lyek a nemzetközi menetrendi szerzett tapasztalatokat hasz- 
lő 100. éves jubileum megün- konferencián Edinburghban nosítani fogják, 
neplésének előkészületeit. születtek. Kovács Anikó

— Hogyan szűntették 
ezt az anomáliát?

— Október 26-tól a hely
jegy nélkül felszálló utasok
nak a jegypénztárak úgyne
vezett Engedély”-lapot ad
nak. Ezért az utasoknak nem 
kell fizetni. A később felszál
ló helyjeggyel rendelkező utas 
részére azonban át kell adni 
az elfoglalt ülőhelyet. Erre az 
utast az „Engedély” hátolda
lán figyelmeztetik.

— Nem lesz ez újabb 
konfliktusok forrása?

— Reméljük népi. A vona
tokra csak korlátozott meny- 
nyiségben — az ülőhelyek tíz 
százalékára — adnak „Enge
délyt”. A Tokaj és a Szabolcs 
expresszek kivételek, mert 
„kísérő” gyorssal közlekednek. 
Az intézkedés hatására talán 
kevesebb lesz a panasz, a 
vasút és az utasok közöt" 
ti konfliktus. Persze kez
detben a vasutasoknak is tü
relmesebbeknek kell lenni. Ha 
a pénztárosok azt tapasztal
ják, hogy valamelyik vonatra 
sok „Engedélyes” utas száll 
fel, akkor gondoskodni kell a 
vonat „erősítéséről”. A jegy
vizsgálók pedig az eddiginél 
következetesebben segítsenek 
az utasoknak helyük elfogla
lásában.

— Megbízható, pontos-e az 
ülőhely-nyilvántartás rendsze
re, a helyjegyek kiutalása?

— Igen. A helybiztosítás! 
apparátus 86 dolgozójának a 
számítógépek pontosságával 
kell az ülőhelyeket nyilván
tartani, készletezni és kiutal
ni. ötféle hírközlő rendsze
ren lehet közvetlen kapcsola
tot teremteni a központi hely
elosztó iroda és a helyközpon
tok között. A gyakorlat bizo
nyítja majd, hogy lesz-e szük
ség a legújabb intézkedések 
további „finomítására'’.

V. Szabó Béla
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AZ OLVASÓK HOZZÁSZÓLNAK

Nem szabad meghúzódnunk 
a munkaerőhiány fedezékében

tőrömmel üdvözöljük a Mam Ságnál is égető kérdés a lét- vizsgálók is jelentkeznek éj-
ffydr Vasutasban megjelent számhelyzet A vonatkísérők szakai tehervonatok további -
riportsorozatot és az annak létszáma például tavaly 113- 
nyomán kibontakozott vitát, mai csökkent, majd ez év 
Ehhez kapcsolódva szeretném szeptember végére ismét 116-

tására, vagyis megszűnt a  ko
rábban hangoztatott kifogás, 
hogy piszkos, olajos lesz a  ru-

kifejteni, hogy a szegedi igaz- tál lett kevesebb. A dolgozók héjuk, s utána nem mehetnek
gatóság forgalmi szakszolgála
tánál mit tettünk, és ¡mit kívá
nunk tenni a jövőben a „mun
kaerőhiány szorítása” ellen. A 
szükséges munkaerő biztosítá
sa nálunk is egyre nehezebb,

teljes létszáma egyébként az abban az utasok közé.
utóbbi kilenc hónapban 363- 
mal csökkent, s ebből 296 fi
zikai foglalkozású volt A 
szükségesnél nagyobb mérvű 
csökkenés különösen káros,

sőt a termelést meghatározó mivel hátráltatja a  feladatok 
feltételek legfontosabb ténye- megoldását.
zője le tt

A vasúti létszám növekedé-
A munka azonban nem áll

hat meg, így közreadjuk tar

A munkakörök Összevonásá
nak sok lehetősége van még, 
de a  külszolgálatnál ezekkel 
kevésbé foglalkoznak, mert 
eléggé népszerűtlen feladat. 
A mozgalmi szervek vezetői
től és aktivistáitól ehhez is 
sokkal több segítséget várunk.

se 1964-től lelassult, majd az pasztalatainkat azért, hogy —»
1970-es évektől kezdve bekö
vetkezett amit előre láttunk: 
a szükségesnél kisebb létszám 
áll rendelkezésre.

Lehetőségek 
a szervezésben

amennyiben más igazgatóság
nál ¡még nem léptek volna ha
sonló módon — hasznosíthas
sák ezeket.

összevontunk például kocsi-

Elutasított
jelentkezők

A munkaerőhelyzetet elem
ző vizsgálataink azt is kimu
tatták, hogy az utóbbi időben

felíró és átmenesztő, málházó sofc felvételre jelentkezett dúl-
Bozót orvosilag nyilvánítottak

A vasút műszáki fejlesztése
zó stb. munkaköröket. A CSM-I 
rendszerű vonattovólbbítást ki
terjesztettük olyan vonalakra

a 60-as évektől kezdve foko- iS> ahol a  műszaki feltételek
zódott, ez pedig számos helyen

alkalmatlannak a  vasúti szol 
gálatra. Ha konkrétan meg
nézzük, hogy mennyi á felvé
telre jelentkezett és a  felvett 
dolgozók aránya, elképesztő 
adatokat kapunk. Szükség len
ne ezt is tüzetesebben meg
nézni, és világosan állást fog
lalni, hogy nem kelt-e változ
tatni a jelenlegi követelmé
nyeken.

Van feladat a  munkaügyi 
góctevákenység hatékonyságá-

hiányát a szolgálat megfelelő 
az élőmunka megtakarításával szabályozásával ellensúlyoz- 
járfc Hasonló eredményt hoz- hattuk. Intézményesen gon- 
tak a belső szervezési intéz- doskodtunk nyugdíjas vasuta- 
kedésék is, mint például az sok foglalkoztatásáról a  vonat
egyes munkakörök összevonó- vezetői, jegyvizsgálói, vonat-1 
sa, az egyszerűsített forgalmi felvevői, átmenesztői munka - 
szolgálat bevezetése, a vonat- körökben. Ezzel kapcsolatban 
vezető nélküli, illetve a még hatásosabbnak bizonyult
CSM-es közlekedés, a vezény- a foglalkoztatásiak az a mód- . —
lési rendszer es a fordulók tö— szere, amikor a  'nyugdíjas kort javításában is. Alapvető
kéletesítése stb. A  közlekedés- elérő* dolgozó tényleges szol- szempont lehetne, hogy a 
politikai koncepció fokozatos gálati ideje alatt vállal továb- ^ junkaügy^ócol^ie csal^ár- 
meg valósítása —- az egyes, bi szolgálatot. Tapasztalható 
gyéngeforgalmú vonalak meg- ugyanis, hogy a nyugdíjba vo- 
szüntetése, a darabáru-fuvaro- nultak visszatérését több szol
zás közútra terelése — ugyan- gálati helyen kedvezőtlenül 
csak a létszámcsökkentés irá- fogadták. Az ilyesfajta magá
nyába hatott. tartás ellen természetesen fel

Hogy mégis létszámhiányról kell lépni, mégpedig nagyon 
kéül beszélnünk, &z elsősorban határozottan, 
azért van, mert a  közlekedési . .

ják a  jelentkezőket, hanem 
keressék* kutassák fel őket, 
mert ezt- diktálja az élet S 
fokoznunk kell az élőmunka
gazdaságos felhasználását hi-

szakma munkaerőhelyzete sok 
tekintetben megegyezik a ¡nép
gazdaság töbpi úg^atával., 
®Benkívül figyelembe , kell 
venni, hogy szakmánkra —-

ösztönzés
Időhúzásra?

Több vonalunkon a  szabad-

szen ebben még igen nagy tar
talékaink vannak. A műszak
váltáskor kiesett egy-másfél 
órákat ugyancsak lényeges a 
minimális időre csökkente- 
nünk.

Hozzászólásomban természe
tesen a  munkaerő-göfcSálko- 
dásnak csupán néhány kérdé-

éppen a feladatók fokozatos napos forgalmi szolgálattevők sét érintettem. Célom elsősor-
növekedése (miatt — a dina
mikus fejlődés jellemző, így a 
problémák esetenként erőtel
jesebben érezhetője.

Egyetértek a  Magyar Vas* 
utas októberi számában kö
zölt; a  zalaegerszegi álómás- 
főnök áltál írott cikk azon ki-r 
tételével, amely szerint — 
mint a tüzetesebb .vizsgálat is 
bizonyítja — nem lehet min
den visszásságot, a  munka el 
ném végzését, vagy a  szolga-f

— beleértve a kisállomások bán az volt, hogy rámutassak 
fogalmi dolgozóit, és a nagy- közös feladatainkra, hiszen a 
állomások reszortosait is — helyzet javításáért mindany- 
vonatvezetői szolgálatot telje- nyiunknak van tennivalója.
sftenek. Szeptemberben pél
dául a  neafn - vonatkísérői lét
számba tartozók közül, mint
egy negyvenen — 19 764 szol
gálati kilométert és" 1965 szol
gálati Órát teljesítettek. Ez a 
teljesítmény tíz vonatkísérő 
havi teljesítményének felel 
meg. Tapasztalataink szerint,

latot végzők mulasztásait a  vontatási szolgálat reszórto-

Mindent egybevetve: van te
hát megoldás a  gondokra, s 
nem szabad olyasmibe ka
paszkodnunk, aminek nincs 
kapaszkodója.

Dr. Snsla János, 
a  szegedi igazgatóság 
forg. osztályvezetője

Fordítsunk nagyobb gondot 
az újítási propaganda munkára

Mint arról már lapunkban az elért eredmények ellenére 
is hírt adtunk,' elnökségünk még vannak akadályozó té- 
október 12-én tárgyalta töb- nyezők, állapította meg szak-
bek között a MÁV újítómoz
galmának helyzetét és ered-

szervezefcünk elnöksége. Ezért 
felhívta a szakszervezeti bi-

idényeit. Megállapította, hogy zottságok figyelmet a propa-
az újítómozgalom az utóbbi 
években sokat fejlődött; 1977- 
ben — az előző évhez vi-

ganda tevékenység tovább fo
kozására, a mozgalomban 
résztvevők körének, bővítésé-

szonyítva — hét százalékkal re. Nagyobb gondot kell for-
növekedett a  benyújtott, ti- dítani az újítási feladattervek 
zeneggyel az elfogadott, ti- összeállítására, a munka- és 
zenhárom százalékkal pedig a  üzemszervezésre, a  kulturált
bevezetett újítások száma.

A szocialista brigádok közül 
egyre többen kapcsolódnak be 
az „egy brigád, egy hasznosí
tott újítás” mozgalomba. A

utazást segítő újítások, ötletek 
érvényesítésére.

Fényes József, a debreceni 
igazgatóság helyettes vezetője 
egy alkalommal a propaganda

fejlődést segítették az igazga- fontosságáról szólva elanon- 
tóságek, szolgálati helyek újí- dotta, hagy az újítási javas-
tómozgalmi versenyei, vala
mint a szakszervezeti bizottsá-

latok sem mennyiségben, sem 
minőségben nem reprezentál-

gok újítók érdekében kifejtett ják még azt a  szellemi kin- 
társadalmi ellenőrzései. Egyre eset, erőforrást, amit a dolgo-
nagyobb részt vállalnak a 
mozgalom irányításában, a

zók képviselnek. Mindannyi
unk feladata, hogy a szunnya-

feladattervek elkészítésében, dó alkotókészséget, aktivitást 
az újítók anyagi és erkölcsi felszabadítsuk, és azt a közös•
elismerésének biztosításában. 

A vasút új ítómozgalmának
ség javára hasznosítsuk.

Az elnökség feladatul szab-
eredményessége is hozzájárult ta a területi bizottságoknak,
ahhoz, hogy az Országos Ta- hogy fordítsanak nagyobb gon-
lálmányi Hivatal által hirde- dót az ügyintézés ellenőrzésé- 
tett újítási verseny „A ” kaste- re, a  határidőn belüli elbírá-
góriájóban tavaly a KPM első lására, a  helyes döntést elő-
helyezést ért el.

A mozgalom fejlesztése ér
dekében tett intézkedések, és

készítő
munkára.

szakvéleményezői

Skultéti Emánuel

Munkavédelmi ankét 
Hatvanban

Az őszi csúcsforgalomban hogy ebben az évben, az igaz- 
nagyobb a valószínűsége az gatóság területén kétszáz hőn- 
üzemi baleseteknek ■— a több futást jelentettek be. Ez a fi- 
munka több veszéllyel jár —, gyelmesság különösen a szó
szért különösen fontos a mun- dialista brigádok javára iran- 
kavédelmi szabályok ismerete dó. Az ellenőrzéseket a VBO 
és alkalmazása. Ezzel a céllal továbbra is folytatja, de ebben 
rendeztek balesetmegelőzési a  munkában sokat segíthetnek
avkétot október 13-án Hatvan 
állomás oktató termében. Lotz 
Árpád, a,budapesti igazgató
ság vasú tüzembá ztonság i osz
tályának? vezetője ^tartott elő
adást az idén j történt- súlyo
sabb üzemi balesetek tanul
ságairól, tapasztalatairól;

Az ankéten megjelentek a 
környező állomások és a pá
lyafenntartási főnökségek tár
sadalmi, gazdasági vezetői, va
lamint a Heves megyei rend
őrkapitányság munkatársai is. 
Lotz Árpád elemezte többek 
között azokat a  baleseteket, 
amelyek a pályán végzett 
munka és kocsirendezés, illet
ve gurítás közben történték.

Az előadó elmondotta azt is,

a különböző szolgálati helyek 
dolgozói is.

B. B.

KISZ-vezetők 
továbbképzése

A Déli pályaudvar |  KISZ- 
bizottsága a közelmúltban há 
romnapos felkészítő tábori 
rendezett Balatongamászán í 
MÁV üdülőjében, amelyen 
KISZ-vezetők ■ és aktivistái 
vettek részt.

A szövetség' aktuális fel 
adatairól Sófér István, az ] 
kerületi KISZ-bizottság titká 
ra tartott előadást, majd dr 
Szabó Éva, a kerület agifa| 
prop.-titkára beszélt az ideöi 
lógiai nevelő munka tapaszd 
talatairól.

Meglátogatták a tábort c 
pályaudvar gazdasági és tár
sadalmi vezetői is. A csomó* 
pont párttitkára a KISZ és 
a párt kapcsolatáról, együtt
működésük lehetőségeiről és a 
fiatalok párttaggá nevelésé
nek gyakorlatáról tartott elő
adást a tábor lakóinak. A fia
talok a három nap során ér
tékes tapasztalatokat szerez
hettek a kultúr- és 
munka szervezésének 
gyakorlatából is.

sport-
helyei

(f)

Társadalmi munkában 
kórházat takarítottak

A tapolcai vasútállomás Do
bó Katica szocialista brigád
ja személykocsikat takarít. A 
brigád tizenhárom tagja Tö
rök Józsefné brigádvezető és 
Tokaji Edit helyettes vezetésé
vel igen hasznos felajánlást 
tett a közelgő november' 7-e 
tiszteletére. !

Felajánlották, hogy a tapol
cai kórházban elvégzik a nagy- 
takarítást. Összesen 49 órát 
dolgoztak, S- azt ígérték, más
kor is elmennek segíteni, ha 
szükség lesz rájuk.

Bognár Károly 
Tapolca

ftkmkaközvetítő iroda a Keletiben
K evés fiatal jelentkezik  

Jobban kell élni a lehetőségekkel
A Keleti pályaudvaron tá- dolgozói igazgatói dicséretbe» 

lálható a budapesti igazgató- részesültek, 
ság munkaerő-felvételi irodá- — Az iroda feladata a szá
ja. Kirendeltsége van Győr- bad munkaerő felkutatása és 
ben, Székesfehérvárott, Szol
nokon és Hatvanban. Az első 
félévben végzett ¡kiemelkedő 
munkájáért a  budapesti iroda

munkaerőgondokkal magya
rázni. Pontosabban szólva: 

„■munkaerő-problémáink” 
szervezési hiányosságainkra 
vezethetők vissza.

Napjainkban szinte divattá 
vált a  munkaerőgondokra hi
vatkozni. Ha vafliam! nem 
megy — vagy nem úgy megy, 
ahogy kellene —, akkor ¡mind
járt kéznél van a bűvös vá
lasz: „nincs ember”. Ha szóba 
kerül a  fegyelmezetlenség,

sai is csatlakoznának a kezde
ményezéshez, ott azonban en
nek a kiterjesztése lassan, ne
hézkesen halad.

Mintegy 30 olyan állomá
sunk van már — többségében 
III. és IV. csoportú állomások 
—, ahol az állomásfőnökök 
közbeváltanak, ^rendszerint a 
forgalmi szolgáláttevőket he
lyettesítik. Ezenkívül a III. és 
a  IV. csoportú állomásokon ki
jelöltük azokat a forgalmi

nyomban itt a kádencia: nem szolgálattevőket, akik megfe-
álkalmazhattunk felelősségre^ 
vonást, mert felmond a  dol
gozó.

Vitathatatlan, hogy sem a 
bérszabályozás változása, sem 
az anyagi és erkölcsi elisme
rés növelése nem tudta a ká
ros iáurikaerővándorlást vég" 
érvényesen felszámolni. Az is 
igaz, hogy a  munkaviszony 
megszüntetésével kapcsolatban 
vannak „joghézagok”, ame
lyék elmérgesedett viták for
rását Ha megnézzük a mun
kaügyi gócok jelentéseit, azok 
ís azt mutatják, hogy munka
erőgondjaink állandósultak,

lelő bérezés ellenében helyet^ 
tesíthetik a  betegség, szabad
ság miaifrt távollevő, vagy 
nyugdíjba ment, esetleg áthe
lyezett, vagy egyéb ok miatt 
hiányzó állomásvezetőt. Eze
ken a helyeken nincs szükség 
tartalékos létszámra» így le
hetővé vált a tartalékosok 
gazdaságosabb foglalkoztatá-

A műszakpótlék bevezetésé
nek kedvező hatása sajnos 
csak a kisebb szolgálati he
lyeken kezd mutatkozni, vagy
is ahol több a jelenlét, mint a

holott ez a következtetés csak tényleges munkavégzés. Gon- 
-bból ered, hogy így látni a dolkozunk azon, hogyan és mi
helyzetet: kényelmesebb. Nem lyen ösztönzéssel lehetne a 
vesszük ugyanakkor észre, szemléleten változtatni. Igen 
ngy a tehetőségek reálisabb jelenség az is, amit a
S  mérése a munkaerő haté- 
' -nyabb foglalkoztatálához 
vezetne. Mert vannak lehető
ségeink.

Kicserélhető
tapasztalatok

szállítási feladatok ma-

vontatás és a  forgalmi vonat
kísérőknél okoz a  műszakpót
lék: az éjszakai órákban túl
ságosan eltolatgatják az időt, 
mert »rámennek” a nagyobb 
összegű pótlékra. A telepállo
másokon a szakszervezeti szer
vek bevonásával vonatkísérői 
ankétet kívánunk tartani e

4  feltártuk a hasenoeltó far- “  ökok kiktoobolésére. 
'alékokgt. Tettük ezt pedig Érdekes egyébként, hogy a 
azért, mert a szegedi igazgató- ‘műszakpótlék hatására jegy-

SOKAKAT ERDEKEL

Milyen a mai katonaélet?
A választ a „Néphadsereg” című hetilap minden számában 

megtalálhatja az olvaso

Harmincéves a Néphadsereg, A Néphadsereg ehhez a  bán megjelenő riportokból 
a Honvédelmi Minisztérium munkához kíván segítséget megismerjük a hivatásos ka- 
központi lapja. Cikkei, elemző nyújtani az alapszervezetek- tónak küzdelmes tevékenysé- 
frásai, színes riportjai nemcsak nek, minden szakszervezeti gét, a katonai hivatásra való 
a katonai kiképzéssel, a  kato- szervnek és intézménynek. nevelés tapasztalatait. Kiemel- 
nafiatalok erőpróbáival foglal- A Néphadsereg profiljának ten foglalkozik a rovat a  ka- 
koznak, hanem fórumot bizto- jobb megismerése érdekében tonai nevelés és tömegsport 
sítanak a  haza védelmével, az röviden bemutatjuk a lap kü- helyzetével, a  honvéd sport
építőmunka és a haza vedel- lönböző rovatait:.. egyesületek eredményeivel,
mének összefüggéseivel, a A lap külpolitikai rovata A kulturális és irodalmi ro- 
szocialista hazafisággal, a hon- sokoldalúan tükrözi a nemzet- vat írásai tájékoztatják áz ér
védelmi nevelő munkával kap- közi erőviszonyokban mutatko- deklődőt a hadseregben folyó 
csolatos írásoknak is. zó változásokat és színes íráso- közművelődésről, az egyre tár-

A szakszervezetek nevelő ^at közöl a testvéri szocialista talmasabb klubéletről és az 
munkájuk során mindig ki- hadsereg életéről. Hétről hét- amatőr művészeti munkáról, 
emelt feladatuknak tekintet- re neves újságírók világítják Hiteles képet kapunk a kato- 
ték a fiatalok, a dolgozók ha- meg a nemzetközi élet esemé- nacsaládok művelődési szoká- 
zafias nevelését A SZOT 1977. nyeinek katonapolitikai hátte- sálról, a helyőrségi művelődé- 
április 8-i határozata a szak- rét, a békés egymás mellett sí intézmények tevékenységé- 
szervezeti nevelő munka idő- élést veszélyeztető körök mes- ről, a hadsereg központi, kul- 
szerű feladatairól, jelentősé- terkedéseit. turális intézményeinek mun-
gének megfelelően, külön is A párt- és ifjúsági munka kájáróL A kulturális rovatban 
kiemeli fontosságát: „A szó- rovat bemutatja a hadsereg- megjelenő színvonalas elbeszé- 
cialista hazafiság és proletár ben folyó pártpolitikai mun- lések, kisregények központi 
internacionalizmus jelentős k á t . a párt, a  KISZ, valamiht témája: a mai katonaélet, 
hajtóerő a dolgozók nevelésé- a szakszervezeti szervek és A humor rovat ízelítőt ad a 
ben, a munkahelyi és a köz- szervezetek sokirányú tévé- testvéri hadseregek humoráról, 
életi aktivitás, a gondolkodás kenységét. A rovat elemző irá- a közölt rejtvénypályázatok 
szociálisa szellemű formálásá- foglalkoznak az épitőmun- megfejtői pedig igen értékes
bán. A szakszervezetek tőre- Ka és a haza védelmének ősz- díjakat nyerhetnek.
kedjenek olyan szemlélet és ^efüggéseivel, és az építő ka- A Néphadsereg megjelenik  ̂ " tónak munkájával . . .felfogás meggyökereztetésére, T"! T  "T• ~~ , ,  , minden héten. Utcai árusítá-. . _ „ . ___ Aa _ A kiképzési és nevelési ro- sa megszűnt, így csak elofize-
. ? . . . .  . . - . vat írásaiban beszámol a harc- tés útján szerezhető be. Elő-

lizmus, a hazafiság es interna- feladatok végrehaj- fizethető a  helyi hírlapkézbe-
cionalizjnus szétválaszthatni- fisáról, a korszerű haditechni- sítő postahivatalnál, postánál 
Zan fogalmakká válnak és egy- ]^ t  kezelő katonák helytállá- vagy a hírlapkézbesítőnél. 
ségesen valósulnak meg a min- sáról, és a néphadseregben fo- A képes hetilap előfizetési 
dennapi tettekben.” lyó nevelő munkáról. A lap- díja egy évre 96 Ff.

Ja vasúton való alkalmazása i  
magyarázza Kocsis Imréné 
irodavezető helyettes. — Ez 
sokaldalú, összetett munkát1 
igényel. Mi a fizikai munká
sok közvetítésével foglalko
zunk. Évek óta kocsirendezők
re, váltókezelőkre és samzók- 
ra van a legnagyobb szükség. 
Sajnos, ezeknek a kulcsfontos
ságú munkaköröknek a betöl
tésére nem mindenki alkal
mas. Az elmúlt évbén például 
1138 újfelvételest közvetítet* 
tünk a különböző munkahe
lyekre. Ebből 910-et vettek fé l  
és csak 701 dolgozó lett alkal
mas az említett munkakörpk 
ellátására.

A vasúti ¡munka népszerűsí
tése, propagálása is feladata az 
iroda dolgozóinak. Kultur- és 
úttörőházakban, általános is
kolákban. tartanak előadáso
kat, filmvetítéseket.

—■ Nálunk naponta általá
ban 9—ÍO-en érdeklődnek — 
folytatja. — Sajnos, nem vá
logathatunk a munkaerőben, 
mert mindenkire szükség van. 
Ezer jelentkezőből azonban 
csak négyszáz alkalmas a vas
úti munkára. A fiatalak nem. 
szívesen jönnek a MÁV-hoz, 
mert itt éjszaka és ünnepna
pon is dolgozni kell; Érvény* 
ben van egy 1977-es utasítás. 
Ennek értelmében bizonyos 
munkakörökben: már Í4 éves 
kortól lehet alkalmazni fiata
lokat Sajnos, a gyakorlatban 
a főnökök nem élnek ezzel a 
lehetőséggel. A legtöbb szol
gálati helyen ugyanis a gyere
keket csak inasfélének, kül
döncnek tekintik. Ezen a 
szemléleten változtatni kellek 
ne!

Amikor kilépek a központi 
munkaerőfelvételi iroda ajta
ján, látom, hogy két férfi né* 
zegeti a  táblát Néhány perc 
múlva az egyik lenyomja a 
kilincset. Talán egyszer ők is 
vasutasok lesznek?

Palásti Marianna
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Három nap észak Velencéjében
Kétnapos kijevi tartózkodás 

után vasárnap, a késő esti 
teákban indultunk Leningrád- 
ba. Hosszú utazás várt ránk. 
m program szerint egy teljes 
lapot és két éjszakát kellett 
egyfolytában vonaton tölte
ni. Ez még az utazáshoz szó* 
fcott, legedzettebb vasutasok
nak is hosszúnak tűnt. Az is 
felt, de szerencsére a szovjet 
hálókocsik — még a négysze
mélyes fülkékkel rendelkező 
Biásodosztályúak is — kényel
mesek. így az éjszakák —, 
már akiknek sikerült végig 
aludni —, gyorsan elteltek. 
Különösen az első, amely egy 
hosszúra nyúlt fárasztó va
sárnapi program után köszön
tött ránk.

Menetrendszerű
pontossággal

Másnap reggel ugyanis már 
Belorusszia területén ébred
tünk. Ezt arról tudtuk, hogy a 
fenatrádióban reggeltől es
tig gyakran kaptunk tájékoz
tatást a köztársaság életéről, 
Eredményeiről. S mindig tud
tuk azt is, hogy vonatunk 
merre jár. Hosszabb ideig 
csak a nagyobb belorusz vá
rosok — Mogiljev, Orsa és 
Vityebszk — állomásain tar
tózkodtunk. Annál gyakrab
ban megálltunk jelentéktelen
nek tűnő kisállomásokon. A 
Kijét?—Leningrád közötti egy- 
fágányú fővonalon ilyenkor 
találkoztunk az ellenirányból 
Érkező személy- és tehervona- 
tokkal.

Csakhamar feltűnt, hogy 
ezek, a kitérőben történt vá
llakózások mindössze néhány 
percig tartottak. Alig húzott 
el mellettünk az ellenvonat, 
bkomban szabad utat kaptunk 
és zavartalanul haladhattunk 
tovább. Nem volt nehéz meg
állapítani, hogy ez minden
képpen jól szervezett forga
lomirányításra vall.
|  Ugyanezt lehet elmondani a 
Seggel i, ebéd és vacsora ki- 
JzoTgálásárőT is. A vonaton 
piindhárom étkezés menet- 
rendszerű pontossággal, a ki
jelölt sorrendben gyorsan 
és hadd tegyem hozzá: fe
gyelmezetten bonyolódott le.

Külön vonatunk kedden haj- 
halban futott be Leningrád 
fityebszk pályaudvarára,. Ott 
is, akárcsak Kijevben, kilenc 
^utóbusz várt bennünket. Az

elsp napi program is hason
lóan kezdődött. A reggelit 
szálláshelyünkön, a Hotel 
Szovjetszkája éttermében fo
gyasztottuk el, majd nyomban 
városnéző körútra indultunk.

Koszorúzás 
a hősök temetőjében

Leningrád a Szovjetunió 
második legnagyobb városa, 
s, a főváros, Moszkva után 
legjelentősebb ipari, kulturá
lis és tudományos központ. 
Lakóinak száma megközelíti a 
3 és fél milliót. A város a 
Néva folyó deltájának mint
egy 110 szigetén, továbbá a 
szárazföldön épült fel. A szi
geteket egymással és a szá
razfölddel, több mint száz 
híd köti össze.

A világ nagyvárosai sorá
ban Leningrád viszonylag 
fiatalnak számít. Építészeti 
és forradalmi emlékekben 
azonban a leggazdagabb vá
rosok egyike. Némi túlzással 
egy hatalmas szabadtéri mú
zeumhoz lehet hasonlítani. 
Nem véletlenül nevezik észak 
Velencéjének.

A délelőtti autóbuszos vá
rosnézésen még csak ízelítőt 
kaptunk a városból. A lát
vány így is csodálatba ejtett 
bennünket, főként azokat, 
ezúttal először jutottak el a 
Néva partjára.

A belváros szebbnél szebb 
épületei, a csodálatos Palota 
tér a Téli Palotával és az Er- 
mitázzsal, a tiszta utcák és a 
virágos parkok, mind megany- 
nyi látványosságot kínálnak a 
turistáknak. A városbán már 
nyomát sem látni a második 
világháború szörnyű pusztí
tásainak. Pedig Leningrád 900 
napig volt a német fasiszták 
gyűrűjében. Ezalatt százezrek 
estek áldozatul a barbár pusz
tításnak.

A város védelmében hősi ha
lált halt katonákat és a civil 
lakosságot közös sírban _ te
mették él a Piszkaréjövói te
metőben. Autóbuszaink déli 
12 órakor egymás után érkez
tek a temető béjáratához, 
hoz, hogy a jutalomutazáson 
részvevő 340 magyar vasutas 
leróhassa kegyeletét a hősök 
emlékművénél. Megható lát
vány volt, ahogy a menet ki
lences sorokban, méltóságtel
jesen végighaladt a temető

ben. A megemlékezés koszo
rúba font virágait Kajcsa Jó
zsef, a vasutas-szakszervezet 
titkára és Tóth János, a MÁV 
Vezérigazgatóság munkatársa, 
a Barátság-vonat vezetői he
lyezték el a hősi emlékmű ta
lapzatán.

A három nap alatt nagyon 
sok helyen megfordultunk és 
a szó valódi értelmében sok 
szépet láttunk. Hiszen sokan 
a programban biztosított sza
bad órákat és az estéket is ki
használták arra, hogy újra 
meg újra gyönyörködjenek a 
kivilágított Palota téren, a 
közelben levő Dekabristák és 
a vele szomszédos Izsák téren 
a külföldi turisták elé tárul
kozó látnivalókban. Nem is 
szólva arról, amit az Ermitázs, 
az Izsák Székesegyház, vagya 
Nagy Októberi Forradalmat 
szimbolizáló Auróra és a töb
bi nevezetesség megtekintése 
jelentett számunkra.

Baráti est 
a Barátság Házában

A harmadig nap délelőttjén 
Petrodvorecbe, a  legszebb Le- 
ndmgrád környéki, volt cári 
nyaralóba látogattuk él. Fe
lejthetetlen élményben volt 
részünk, akárcsak előző nap az 
Ermitázsban. A Fiain öböl 
partján épült nyári ¡ruagypalo- 
ta és a  szebbnél szebb szökő- 
kutakkal rendelkező, gondo
zott patkja* káprázatosán 
szép. A mintegy 30 kilométer 
távolságot oda autóbusszal .tet
tük meg. Visszafelé pedig — 
csoportunk szovjet idegenve
tőjének javaslatára — szár
nyashajóval utaztunk. Ez 
újahb élményt jelentett.

Ebéd után a Péter-Pál erőd 
megtekintése szerepelt a  prog
ramban, majd elérkezett a bú
csúzás ideje. Este népes kül
döttségünk a  Barátság Házá
ban találkozott leningrád i 
üzemek és a  vityebszki pálya
udvar vasutasainak képvise- 
lődveL Az üdvözlő beszédek el
hangzása után. vidám esztrád- 
műsort tekintettünk meg.

A baráti est után még egy 
utolsó autóbuszos városnézés
ben vettünk részt, majd irány 
a  pályaudvar. KüLöowoíiartJunk 
éjféltájban indult él Moszk
vába

Vlsi Ferenc
(Folytatjuk)

GÖRÖG VASÚT, MAGYAR SZEMMEL (2.)

Miért volna könnyebb nekik:
Vasutasok körében többször 

elmondtam már, milyen tisz
ták a  görög vonatok, illetve 
gondozottak, virágosak az ál
lomások. A válasz mindannyi
szor az volt, hogy „könnyű 
nekik, hiszen a  görögöknél sok 
az ember, így nincs munkaerő
hiány.”

Valójában nem egészen ez a 
helyzet. Véleményem és ta
pasztalataim szerint a  görögök 
inkább terjeszthetnék saját 
berkeikben a  munkaerőhiány 
[meséjét, de nem teszik, ¡mert 
jól tudják, hogy meséből nem 
élhetnek meg. De lássuk csak 
a tényeket:
| Görögország területe 132 
ezer négyzetkilométer, ám eb
ből több mint 25 ezer négyzet- 
kilométert a többé-kevésbé la
kott vagy teljesen lakatlan 
szigetek tesznek ki. A szár 
razföldi részen és a szi
getvilágban összesen mint- 
|egy 10 millió görög él. Osz- 
szunk és szorozzunk ezek után, 
s mindjárt kitűnik, hogy 6em 
a vasút, sem a közlekedés más 
iga, sem pedig az ipar nem 
boldogulhat a  munka ésszerű 
megszervezése nélkül.

A lakosság fele a mezőgaz
daságban dolgozik, pedig az 
Ország területének alig több 
mint egynegyede áll művelés 
alatt. A köves, meglehetősen 
•Hány termőtalaj csak erős 
'trágyázással és locsolással te
rem jól. A földeket többnyire 
ma is kezdetleges eszközök
kel művelik meg. Viszonylag 
alacsony fokú a műtrágyázás 
és a gépesítés. Igen sok a kis 
parcella, vagyis a parasztgaz

daságok többsége kisebb öt 
hektárnál. A gabonatermesztés 
nem fedezi az ország szük
ségletét, ezért gabonából je
lentős behozatalra szorul. Fon
tos kiviteli cikk viszont a do
hány, a  déligyümölcs, mazso
la, szőlő, bor, nyersbőr, toll, 
ezenkívül csak textilárukat 
(különös tekintettel a  gyapot- 
termesztésre), érceket és vegy
ipart termékeket exportálnak 
számottevő mennyiségben.

A bányák többsége még 
mindig külföldi tőkések kezé
ben van, elsősorban ez az oka 
— az energiahiányon kívül —, 
hogy az ásványi kincsek fel
dolgozatlanul kerülnek ki az 
országból. Jelentős készlete# 
van Görögországnak vasércből, 
magnezitből, bauxitból, króm- 
ércből, s az utóbbi időben jó
kora nemes- és színesérctele- 
peket is felfedeztek. Ezenkí
vül az ókor óta híres a pentei- 
koni és a paroszi márvány.

Az ipar egyetlen számottevő 
energiaforrása a  barnaszén. 
Néhány éve több kohászati 
üzemet építettek fél, de a gép
gyártás inkább csak a mező- 
gazdasági gépekre korlátozó
dik. Említésre méltó viszont a 
kénsav- és a  szuperfoszfát- 
gyártás, valamint a  könnyű
ipar, amelyen belül első he
lyen a textilipar áll. Az élel
miszeriparban kiemelhető a 
malomipar és az étolajgyártás, 
ezenkívül jelentős az ország 
dohányfeldolgozó ipara is.

Bár összességében ma sem 
mondható magas szín ̂ onalú-

nak az ipar fejlettsége, azért 
az elmondottakból következik, 
hogy Görögországban is talál 
elfoglaltságot, aki dolgozni 
akar. A tízmilliós lakosság 
foglalkoztatási viszonyainak 
elemzésekor ugyanis figyelem
be kell vennünk azt is, hogy 
a  görög évezredek óta hajós 
nép, s  hatalmas kereskedelmi 
flottája tíz- és tízezreknek ad 
jelenleg is kenyeret S ha 
mindehhez hozzászámítjuk, 
hogy az ország légiközlekedése 
nagy fejlődésen ment keresz
tül, valamint azt, hogy a má
sodik világháború óta az asz
faltozott utak és autópályák 
ezer kilométereit építették 
meg — viszonylag elhanyagol
va a vasút fejlesztését — már 
is tisztában látjuk, megértjük 
az alább leírt jelenségek okait 
Azt, hogy a  gazdaságos üzem
vitel, a létszámmal való taka
rékosság, a munka megköve
telése és ésszerűbb megszer
vezése, a szolgáltatás színvo
nalának emelése a Görög Vas
utak létkérdése. S igen szim
patikus vonás, hogy ezt a vas
utasok is felismerték.

A gőzmozdonyokat minde
nütt felváltották már a diese
lek, ám biztosító berendezés 
nem sok van, a  mi integra-do
minó rendszerünkhöz ha
sonló, gombnyomásos berende
zést pedig sehol nem láttam.

Vonatunk Thesszaloniki és 
Athén között többször talál
kozott az egyvágányú fővonal 
ellenkező irányából érkező

szerelvénnyel. Mind annyiszor 
megfigyeltem, hogy a forgal
mi szolgálattevőn kívül az 
egyetlen váltóőr a  kisállomás 
„mindenese”. Alighogy beha
lad a  vonat utolsó kocsija a 
külső váltón, a  váltóőr már 
nyitja, állítja és zárja is azt, 
majd felpattan motorkerék
párjára. Mire a vonat megáll, 
a vágányok mellett húzódó ös
vényen végigrobogva, az állo
más ellenkező végén terem, 
hogy bejáratot készítsen, illet
ve fogadja az ellenvonatot. 
Ezenkívül a  poggyászok fel
adása, illetve az érkező cso
magok átvétele is az ő felada
ta. Valljuk be, hogy a  szolgálat 
ilyesfajta szabályozását vagy 
ellátását mi megengedhetet
lennek, sőt ,,istenkfsértés”-nek 
tartjuk. S nemcsak fővonalon, 
hanem olyan mellékvonalon 
is, ahol szolgálatonként csak 
egy-két vonatpár közlekedik.

Gyanítom egyébként, hogy 
mi egy ilyesfajta lehetőségnek 
csak a megvitatásában is ne
hezen jutnánk előbbre. Meg
oldhatatlan kérdés lenne szá
munkra például, hogy kőtelez- 
hető-e egy váltóőr motorke
rékpározásra. Ha igen, akkor 
kié legyen a motor? Ha a dol
gozóé, akkor milyen térítést 
kapjon. Ha a  vasúté, akkor ki 
javítsa, és miképpen biztosít
suk a  pótalkatrészt? Végül 
létrehoznánk egy motorkerék
pár-javító üzemet, lényegesen 
több szerelővel és egyéb al
kalmazottal* mint amennyi 
váltóőrt sikerülne megtakarí
tani az állomásokon. Ott vol
nánk tehát ismét, ahol a part 
szakad. Ezért sem ajánlható 
követésre a görög példa.

Kovács József 
(Folytatjuk)

Leningrádi pillanatképek

Leningrádot méltán nevezik a 
forradalom bölcsőjének. Jó
formán nincsen egyetlen 
olyan, 1917 előtt épült utcája, 
tere, háza, amely ne kapcso
lódna forradalmi emlékekhez. 
Bőt hajója is van. A Néva 
egyik elágazásánál horgonyoz 
a forradalom háromkém éuyű 
legendás hadihajója: az Auró
ra, amelynek ágyútüze szolgált 
jeladásul a Téli Palota meg

rohamozásához
2. KÉP:

Az Auróra megtekintése sem 
maradt ki a  városnéző prog

ramból
3. KÉP:

Küldöttségünk vénétől elhe
lyezik a kegyelet koszorúját a 
Piszkarejovoi temető hősi em

lékművének talpazatán
4. KÉP:

Leningrádi utcarészlet
5. KÉP:

A petrodvoreci nyári palota 
parkjának egyik szökőkút ja

Visi Ferenc 
és Farkas Sándor 

felvételei

1. KÉP:
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Bajnok leit az asztalitenisz csapat 
Kiss Csak a vízilabda OBI gólkirálya

Bár októberre csökkent a  zösségi széliemnek is köszön- 
legjelentősebb sportesemé- hetjük a csapat-sikereket. 
nyék, bajnoki találkozók szá- Azokat a sikereket, ame- 
ma, még mindig akadtak ér- lyeknek egyik „kovácsa” Ró- 
dekes összecsapások, színvona- zsás Péter, a  játékos-edző 
las mérkőzések és versenyek, volt. Illetve most már csak 
Ezek sorában ott voltak a vas- edző, mert a 35 éves sport- 
utas-sport képviselői is, s alig ember a bajnoki győzelem 
néhány nap leforgása alatt két után bejelentette: visszavonul 
szép sikerről kaptunk hírt. az aktív játéktól.
Az asztalitenisz csapatbajnok- — ügy érzem, ehhez szebb 
ság rangadóján a BVSC 13:12 ajándékot nem is kaphattam 
arányban nyert a nagy rivá- volna, mint a csapat-arany- 
lis, a Bp. Spartacus ellen, s érem —, nyilatkozta a volt 
négy év után visszahódította 107-szeres magyar válogatott, 
az elsőséget a szövetkezetiek- aki 1964-ben a vegyespáros- 
t°l. bán, s 1972-ben a férfi páros-

A másik elismerésre méltó bán Európa-bajnoki címet 
teljesítmény egyéni bravúr: szerzett. — Nem vagyok már 
Kiss Csaba, a BVSC fiatal fiatal, a mai gyors játék meg-
vizilabdázója az október köze- erőltető számomra, hiszen 
pén véget ért bajnokságban évek óta edzője is vagyok a 
elnyerte a gólkirályságot, 50 klubnak. S én az edzőséget
alkalommal talált az ellenfe
lek hálójába.

Tizenkettedszer

hivatásnak tekintem, szeret
ném, ha a jövőben az ideihez 
hasonló szép eredményeket ér
nénk el. Nagy gondot fordít 
tünk a fiatalok, az utánpótlás 

A következőkben féléiévé- nevelésére. Minden igyekeze- 
nítjük az asztaliiteniszezők ér- tönk, hogy a jövőt — akár- 
tékes győzelmeit, bemutatjuk csak a BVSC több más szak- 
a  vízilabda új mesterlövészét, osztályában — a saját nevelé- 

Jövőre lesz 30 éve, hogy né- sű sportolókra építsük, 
hány lelkes sportember kéz- Rózsáséknak lehetőségük is 
deményezésére megalakult a van erre, mert a klub nagy 
BVSC asztalitenisz szakosztá- támogatást biztosít az asztali
jának jogelődje, a Vasútépítő teniszezőknek; a csarnokuk a 
Törekvés. A szakosztály az- legszebb, a legkorszerűbb az 
óta megszakítás nélkül a lég- országban; s Gergely, Rózsás, 
jobbak között foglal helyet. Börzsei és a többiek neve 
Az első bajnokságot 1957-ben mágnesként vonzza a fiatalo- 
nyerték, s mindjárt „mester- hat. Csak győzzék a foglálko- 
hármast” értek el, majd az zást a sok gyerekkel. . .  
ideivel együtt összesen tizen- 
kétszer bizonyultak az ország 1 3 9 - b o l  5 0
legjobb együttesének. A szak
osztályainknak mindig voltak Akik ha csak egyszer is, -   ---- — —- j—̂
és vannak kiemelkedő egyéni- de voltak már vízilabda mér- úgynevezett „ziccereket elég 
ségei. Bérezik Zoltán nyitotta kőzésen, tudják: nem „simo- Gyakran elhibázza. Huszonkét
meg a „sort”, hatszoros Euró- gatós játék” ez. A medencék- \ l e l e m é n y e m  szerint szép 
pa-bajnok: aztán Rózsás Pé- ben sokszor „forr a víz”, s a i°vő előtt áll, tizenegyszer 
tér, Börzsei János, Harangi csatárok a megmondhatói, m^’r á tsző tt a válogatottban, 
Sándor, s immár évek óta hogy akcióból mind nehezebb f T?eí*. lehetőséget
Gergely Gábor tartozik a lég- a góllövés. A szigorú védők kap, meg jobban bizonyíthat. 
nagyobbak közé. az eszközök egész repertoár- Az újdonsült gólkirály a

— Asztaliteniszezőink min- ját vonultatják fel, hogy meg- Testnevelési Főiskola hallga- 
den dicséretet megérdemelnek, akadályozzák az ellenfelek f t  . il1p+VA 
valóban az egyik legéredmé- eredményességét. De kivételes : ’ *, _
nyesebb sportágunk —,mond- „mesterlövészek” mindig van- retne majd lenni. De igensok- 
ta a bajnokság megnyerése nak, s az idei pontvadászat- __a_jatékos-tervei___ is.

Kiss Csaba kapura lő 
(Farkas József felv.)

elsőnek Patyi György edző fi
gyelt fel rá, aztán Babarczy 
Roland, aki a serdülőktől az 
első csapatig végig kísérte, s 
magával vitte, ö t  éve került 
az „egybe”.

A TF-en tanul
— Hogyan látja a gólkirály 

fejlődését — kérdeztük Ba
barczy Roland edzőtől.

— Csaba rendkívül tehetsé
ges játékos, igen erSs a jobb- 
keze, s szorongatott helyzetek
ből is kiválóan lő — mondta. 
— Meglepő “viszont, hogy

után Vágvölgyi Mátyás, a bán ezek közé tartozott Kiss Igyekszik bebizonyítani, hogy
helye lehet a moszkvai olim
pián is, s ennek érdekében is 
igen szorgalmasan gyakorol. 
Éppen főiskolai tanulmányai 
miatt, naponta minden reggel 
már 5 órakor ott van a zuglói 
medencében, 800—1000 métert 
úszik és ezután a lövéseket 
gyakorolja. Mindebben segítő
je az édesapja is, aki nem 
rest a  fiával vízbe szállni, 
„kézre adni” a labdákat. Az
tán következnek a délutáni 
edzések, amikor együtt van a 
nagyszerű csapat, amelyet sok 
fiatalja és ragyogó utánpót
lása révén méltán mondanak 
a jövő együttesének is.

Kozák Mihály

A KTE szervezésében
Vasúti pályagazdálkodási 

szakszeminárium Kecskeméten
A  Közlekedéstudományi Egyesület vasútépítési és 

pályafenntartási szakosztálya és kecskeméti területi szer
vezete október 3-án Kecskeméten pályagazdálkodási 
szemináriumot szervezett. A szeminárium résztvevői a 
vasúti pálya alkotórészeinek, a felépítmény, az alépít
mény, és a  hidak legidőszerűbb építési és fenntartási 
kérdéseivel foglalkoztak.

A bevezető előadást dr. Telek János, a szekcióülések 
vitaindító előadásait pedig dr. Ritoók Pál, Ambrus Zol
tán, dr. Horváth Ferenc, Cs. Nagy Lajos és Nemeskéri 
Kiss Géza tartották. A vitában 35-en szólaltak fel. A 
hídszekció ülésen bemutatták a  kecskeméti vízmű vasúti 
műtárgy építéséről készített szakfilmet.

A szekcióüléseken elhangzottakról dr. Nagy József, 
dr. Kerkápoly Endre, dr. Stadler Tamás és Gyenge Ká
roly tartott ismertetőt, majd dr. Gajári József foglalta 
össze a szakszeminárium eredményeit.

CIKKÜNK NYOMÁN

A TÜZÉP-telepek is  beváltfák  

a  vasutasok tüzelőu talványát
A Magyar Vasutas szeptem- podásuk értelmében fogadják 

bér 23-i számában a  „Gépko- el a vasutas dolgozók tüzelő- 
csihiány akadályozza a tüzelő jegyét A TÜZÉP Igazgatóság 
házhozszállítását” című riport megírta válaszlevelében, hogy 
nyomán történt intézkedések- minden telepét utasított a 
ről és a jelenlegi állapotokról tüzelőjegyek elfogadására és 
tájékoztatta a  szerkesztősé- beváltására, 
günket Sasvári János, a  bu- Ezután értesítettük a  tűze- 
da pesti igazgatóság anyaggaz- lő jegy tulajdonosokat arról, 
dálkodási osztályának vezető- ha kívánják, akkor a TÜZÉP 
jé:

„A cikk
több mint nyolcszáz vasutas 
várt tüzelőre. A jogos igények 
mielőbbi kielégítése érdeké
ben az Anyagellátási Igazga
tóság pénzügyi osztályának 
vezetője szeptember 22-én le

telepeket is igénybe vehetik
megjelenésekor «£**2** beszerzésére. Októ- 

bér 16-ig 187-en jelentekeztek, 
s  közülük csak '58-án kérték 
vissza tüzelőjegyüket. 129-en 
kivárják a vasúti házhozszál
lítást.

A gyorsabb kiszállítás érde-
vélben kérte a  TÜZÉP Igaz- kében megbeszélést tartottunk
gatósáigot, hogy előző megáLLa-

Tisztasági verseny
Első lett a  Vezérigazgatóság 

által hirdetett . Tiszta szolgá
lati hely m orálom ban — a 
debreceni Igazgatóság terüle
tén — Nyíregyháza állomás.

A szerkesztőség üzeni
Emődi-Kovács Ibolya. D ebrecen; 

Várfalvi Gyula, N agykanizsa; 
Szűcs Ferenc, Kapi József, H at
van ; Bognár Károly, Tapolca; 
K isvárdai János, Sepsi Gyula, Pál 
István, M iskolc: leveleiket lapunk 
anyagához felhasználjuk.

Szabó Gyula, A pátszállás; 
Göncz Ferenc. Zalasze-nt mihál y ;
Zala Ereire, C sorna-Csatárim ajor: 
leveleiket illetékes helyre továb
bítottuk.

Felhívjuk szakszervezeti bizott
ságaink és olvasóink figyelmét, 
hogy a  M agyar Vasutas c. lap 
1978. évi előfizetése decem ber 31- 
én le jár. K érjük, az 1979. évi 
példányokat időben rendeljék meg 
és fizessék elő, hogy az 1. szá
m ot a  m egjelenés u tán  késedelem 
nélkül m egkaphassák. A m egren
delések és befizetések beküldési 
határideje: 1978. novem ber 30. 
Egy példány előfizetési d íja  egy 
évre 18 forint.

a szállító munkásokkal is, 
akik megígérték, hogy növelik 
a naponta kiszállítandó szén 
mennyiségét. A  Volán válla
lattal történt tárgyalásaink 
eredményeként pedig még két 
gépkocsit sikerült beállíta
nunk, egyiket október 1-től, a 
másikat október 16-tól

Jelenleg 594-en várnak tüze
lőjük elszállítására. Közülük a 
megrendelésnél 330-an novem
ber és deoember hónapi ki
szállításra kaptak ígéretet. A 
budapesti igazgatóság minden 
tőle telhetőt megtett az elma
radás mielőbbi felszámolásá
ért. Reméljük erőfeszítéseink
nek meg lesz az eredménye.

A Magyar Vasutas segítsé
gét pedig ezúton is megkö
szönöm.**

A BVSC bajnokságot nyert asztalitenisz csapata balról jobb
ra: Börzsei János, Rózsás Péter játékosedzö, Harangi Sán
dor, Vágvölgyi Mátyás, a BVSC elnöke, Gergely Gábor, No- 

zicska József és Takács János
(Honéczy Barnabás felvétele)

BVSC elnöke. — Ez az év Csaba is, aki csapata 139 gól-
igen-igen emlékezetes marad
hat valamennyiünknek.

jából egymaga ötvenet szer
zett — ezzel lett gólkirály.

Így igaz, mert a csapat a A gólok 75 százalékát akciók-
mostafii győzelme előtt még a 
nyáron elsőséget szerzett a 
Vásárvárosok Kupájában, Ger
gely Gábor pedig pályafutása

ból, csak a fennmaradókat 
érte el „négyesből” vagy em
berelőnyből.

—' Kezdetben még nem na-
íegsikeresebb szezonját zárja. Syon ügyeltek rám, de aztán| 
Prágában „kezdte”, győzött niinden találkozón megkaptam 
az Európa 12 versenyen, aztán a magam „testőrét” —, mond- 
Duisburgban, az Európa-baj- â az OB I-ben negyedik he- 
nokságon egyéniben aranyér- lyen végzett vasutas csapat 
mes lett, tagja volt az első játékosa. — Tavasszal még 
helyen végzett magyar csapat- nem is álmodtam arról,, hogy 
nak, s a férfi párosban a esetleg én legyek a bajnokság 
Csehszlovák Orlowski oldalán legeredményesebb játékosa. 
ugyancsak a dobogó legmaga- Sőt, az őszi első öt mérkőzé-
sabb fokára léphetett.

Az edző ajándéka
— Boldog vagyok, hogy 

eredményeimmel nemcsak ér
meimet gyarapíthattam, ha
nem klubomnak, a BVSC-! 
nek is öregbíthettem a hinté

sén egyszer sem dobtam gólt, 
s már-már elvesztettem az Ön
bizalmam. De társaim, első
sorban Horkai olyan labdákat 
adtak, amelyekkel gyakran 
betaláltam a hálóba...

Kiss Csaba „tősgyökeres” 
zuglói és BVSC-nevelés. Négy 
évesen tanult meg a Szőnyi

Vét —, mondta Gergely Gá- úti medencében úszni, három 
bor akinek igen jók az esé-
lyei „az év sportolója meg- jjpj. a vízilabdázókhoz. Annak 
választásánál. — A mi szak- ellenére, hogy nem volt nyur- 
osztályunk olyan egy ga gyerek — ma is csak 170
nagy család, s enne*. jó kő- cm magas, viszont 80 kiló! —

Műszaki könyvnapok
A budapesti igazgatóságon 

a közelmúltban ünnepélyes 
külsőségek között nyitották 
meg a műszaki könyvnapokat.

nyokat sorsoltak ki, melye
ket Kiss Károly vasútigazgató 
adományozott. Ezt követően az 
érdeklődők megtekintették a

Nagyrónai László igazgató- mintegy ötven fajta kiad-
helyettes méltatta a köiiyv-| 
nap jelentőségét, majd szá
mokkal bizonyította, hogy a 
Kossuth Kiadó előnyös kap
csolatot tart a vasutas könyv- 
terjesztőkkel. Az utóbbi egy

ványt. Különösen nagy ér
deklődéssel tanulmányozták 
Karikás Frigyes „A járatos 
ember”, Almássi Tibor „Az 
autóvezetés mesterfogásai”,

év alatt a budapesti igazgató- Szpirulis Ildikó „A magyar 
ságon csaknem 95 ezer fo- vasút termelőerőinek fejlődé-
rintért vásároltak könyvet.

A megnyitó után a megje
lentek között könyvutalvá-

se a szocialista gazdaságban” 
című könyveket.

(séra)

HAZÁNK A VILÁGŰRBŐL
Kiállítással egybekötött előadás D unakeszin

A közelmúltban a dunakeszi járműjavító műszaki klubja 
— a műszaki könyvnapok alkalmából — kiállítást rendezett 
a legújabb művekből. A kiállítással párosult Füle Dénesnek, 
a Magyar Rádió és Televízió természettudományos ismeret- 
terjesztő stúdiója szerkesztőjének diafilmekkel színesített 
előadása, amely nagyban hozzájárult a kiállítás sikeréhez.

Az előadás címe Hazánk a világűrből. Bemutatta az űr
hajózás történetét 1957. október 4-től, Jurij Gagarin első űr
repülésétől napjainkig. Az előadó ezzel párhuzamosan be
szélt az űrkutatás technikai és műszaki helyzetéről, annak 
gyakorlati hasznosításáról.

O. K.

Lakáscsere
Elcserélném Budapest, Kerepes) 

ú t 5. sz. IV. ép. fszt. 10. szám 
alatt levő 60 négyzetm éteres kát 
szoba komfortos, gázfűtéses laká
som at három szobás, hasonló n í
vójú tanácsi lakásra. Érdeklődni 
lehet m indennap délután  17 óra 
után.

Elcserélném m ásfél szoba, kis 
kertes, kom fortos, garázslehető- 
séggel, külön épületben levő 49 
négyzetm éteres lakásom at h a 
sonló kom lortú - és alapterületű, 
esetleg félkom fortos tanácsi lakás
ra  B udapest belterületén. Lakás
cím : Audi Endréné, B udapest IX.. 
külső M ester u. 90.. Megtekinthető 
az esti órákban. Érdeklődni lehet 
m unkaidőben a  340-770/107. sz. te 
lefonszám  cm.

Elcserélném kettőszobás kom for
tos, telefonos, gázfűtéses, 80 négy
zetm éteres lakásom at kisebb ta 
nácsi bérlakásra. Érdeklődni lehet 
16 óráig a  173-982 telefonon.

Elcserélném egyszobás, félkom 
fortos» utcai, m ásodik em eleti la 
kásom at hasonló földszintire. É r
deklődni lehet: M artényi Pál. Bu
dapest XIV., Telepes u. 35/B.

Elcserélném B udapest XIV. ke
rületben levő első em eleti egy 
szoba hallos, gázkonvektoros la 
kásom at nagyobbra. Érdeklődni 
lehet 8—16 ó ra  között 470-339 te
lefonon.

Elcserélném D unakeszi-Gyártele
pen levő két külön bejára tú  szo
bás komfortos. I. emeleti, gázfű
téses, napos lakásom at egy szoba 
kom fortosra B udapest belterüle
tén. Lehet szeparált tá rsbérle t is. 
Magányos férfi részére. Levélcím : 
1052 B udapest V., Semmelweis u. 
2. sz. Hajtaüa Edéné.

Elcserélném B udapest XV. ke
rületben levő egy+ két félszobás 
összkomfortos lakásom at Kelen
föld környéki hasonlóra. Lehet 
kisebb is. É rdeklődni: E rk i Béla. 
1155 Budapest, Rákos ú t  106.

Elcserélném miskolci kétszobás 
összkomfortos, ú j, tanácsi laká
som at budapesti vagy Budapest 
környéki kétszobásra. MÁV-lakás 
is lehet. Minden megoldás érde
kel. Érdeklődni le h e t: Bartók
László. 3530 Miskolc, Vörösm arty 
u. 52. sz. 6/1.

Elcserélném három szobás, mo
dern, rákospalotai bérlakásom at 
budapesti m odem  vagy korszerű
sített nagyobbra, esetleg plusz 
másfél szobás tanácsi lakást adok. 
Minden megoldás érdekel. Érdek
lődni: 34- 34. Tordal.

— Versenyre készülnek. . 
szokásos nyári szünet után ü 
mét próbál a  miskolci jármi 
javító 93 éves múltra visszate 
kintő férfikórusa. HomrócBü 
Engi Zsuzsa karnagy vezetési 
vei ismét versenyre készül 
nek. A 35 tagú kórus decem 
bér 17-én részt vesz Leitíhvg 
rosban a  Vándor Sándc 
énekkari szemle megyei dön 
tőjén.

— Megjutalmazta a határ 
őrség. Horváth Mária jegy 
vizsgáló, Szombathely állomé 
jegyvizsgálója szolgálatvégzé 
közben közreműködött eg 
határsértő elfogásában. A 
éber vasutasnak a határőrséi 
képviselője október 24-én 
Szombathelyen ötszáz forinj 
pénzjutalmat adott á t

— t)j bisztró. Az Utasellá 
tó Vállalat új bisztrót adott á 
október 25-én a szombathely 
pályaudvaron. A régi söntés 
közel kétmillió forintos költ
séggel alakították á t bisztrói 
vá. Az utasokat hidegkony
hai készítmények és cukrász] 
termékek nagy választéki 
várja.

— Műszaki könyvnapok. A 
debreceni járműjavító műszál 
ki könyvtára — a műszaki 
könyvnapok keretében — an- 
kétot rendezett, amelyen be
mutatták a legújabb szaki 
könyveket, majd Zágonyi lm 
re mérnök tartott előadási 
„Az üzem- és műszakfejlesz
tés szerepe üzemünk tervei
ben” címmel.

— író—olvasó találkozó 
Nyíregyházán, a  vasutas mű 
velődési othonban író-olvasi 
találkozót rendeztek októbei 
12-én. Az olvasók Fábián Zol
tán József Attila-díjas íróvá 
találkoztak, aki munkásságé 
ról és műveiről beszélt, maj< 
válaszolt a  hallgatók kérdései 
re.

— Névadójuk életót kutat 
jak. A miskolci járműjavít 
Ligeti Károly szocialista bri 
gádja m ár több éve foglalko 
zik névadójuk életének meg 
ismerésével. Kapcsolatot t i  
remtettek az omszki és i 
Pest megyei pártbizottsággá 
Ligeti Károly még élő ro 
konaival és a  hős nevét vi 
selő iskolákkal. Kutatásul 
eredményét — az írásos emlé 
keket és fotókat — decembé 
8-án kiállításon mutatják b 
az érdeklődőknek.

— Felhívás. A vasutas szak- 
szervezet szimfónikus zeneiéi 
rának december 7-re hirde 
tett bérleti hangversenye tech 
nikai okok miatt elmarad, i  
hangversenyt december 18-áa 
a Keleti pályaudvar kultúr 
termében tartják.

— Értekezlet. Az Utasellátó 
Vállalat és a MÁV Közegész 
ségügyi Felügyelőség munka 
társai értekezletet tartottaJ 
október 17-én a Keleti pá 
lyaudvar különtermében. J 
tanácskozáson Vámos István 
a vállalat kereskedelmi igaz
gatója ismertette a  tavalyi é  
az idei év tapasztalatait 
majd a  közegészségügy fel
ügyelői számoltak be észrevé
teleikről, munkájukról.

Halálozás
Hosszú betegség után, oktőbe 

22-én, nyolcvan éves korában el 
h uny t Keresztes Jakab  nyugdíja 
MÁV felfigyelő, aki 42 évig dől 
gozott a  vasúton. Nyugdíjba vo 
nulása u tán  tíz évig tevékenykor 
űett a  vasutas-szakszervezet köz
ponti zeneiskolájának gondnoksá 
gán. Temetése október 31-én vol 
a M egyeri ú ti temetőben.

MAGYAR VASUTAS
a  Vasutasok Szakszervezetének 

la pia
Szerkeszti a szerkesztő Maottséf 
Felelős szerkesztő: vts) Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI.. Benczúr utca IL  

Telefon várost: 229—872. 
üzem i: 10—77 

K iadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó V álla la t. 
1064 Bpe«i VII. Rákóczi ú t 64.

Telefoo: 824—610 
Felelős kiadó: d r Sutb Péter, < 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatóis
Csekk szám laszám únk:

MNP 215 — fi 859 
78—4562 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vetető :

Csöndes Zoltán vezérigazgató
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Az üzemi demokrácia érvényesülése
November 9-én ülést tartott a vasutas-szakszervezet elnöksége

p- November 9-én ülést tar- A  tanácskozásokon érdemi megválaszolása nem történik 
jtott szakszervezetünk elnöksé- javaslatok és kritikusabb vé- meg határidőre. Emellett
ge. Első napirendi pontként 
megtárgyalta a 2019/1971. (V. 
25.) sz. kormányhatározat, va
lamint a 6/1972. sz. KMP uta
sítás és a vasúti munkavédel
emi szabályzat végrehajtásáról 
szóló jelentést a pécsi vasút
iigazgatóságra vonatkozóan, 
[amelynek előterjesztője dr. 
[Szabó Tibor vasút igazgató
[volt. Az előterjesztéshez kie
gészítő jelentés is készült, 
amelyet a Vasúti Főosztályba 
[pécsi területi -bizottság és a 
[yasutas-szakszervezet szociál
politikai és mu-nkavédelmi 
¡osztálya terjesztett elő.
[ A pécsi igazgatóság munka- 
[ védekni tevékenységét a Ve- 
izérigazgatóság és az elnökség 
megfelelőnek értékelte. Fel
hívta a figyelmet arra, hogy 

[a jövőben törekedni kell a be
ruházások körültekintőbb elő
készítésére, a kedvezőtlen 
munkakörülmények megszün" 
Etetésére és a nehéz fizikai 
[munka arányának további 
foökkentésére.
L Ezt követően került sor az 
[üzemi demokrácia érvényesü-Ísének tapasztalatáról szóló 

lentés megtárgyalására. Bár 
mz új #BsbálydSá^í,*iftint isme- 

ietes, 1968. jáiiüár 1-én lé
pett éléibe, a legfontosabb ta- 
jnulságok levonása máris le- 
öietséges.
[M indenekelőtt megállapít- 
Iható, hogy a munkahelyi, az 
[üzemi demokrácia értelmezése 
la gazdasági vezetők, a mozgal
mi szervek és a dolgozók ré
széről a korábbiaknál egyér
telműbb. Ebben nagy része 
van annak, hogy a rendelet 

[megjelenését követően a párt- 
szervezetek iránymutatása 
alapján minden szolgálati Ke
lly en sor került az MT—SZOT 
[határozat részletes ismerteté
sére.
I  A rendelet megjelenése óta 
¡javult a gazdasági és szak- 
szervezeti szervek közötti 
! munkamegosztás. A szakszer- 
[vezeti bizalmiak felelőssége, 
Irészvétele a munkában jelen- 
ítősen növekedett. A fórumo
kon keresztül javult a dolgo
zók tájékozottsága a gazdasági 
célokról, a tett és tervezett in
tézkedésekről.

A gazdasági vezetők bizto
sítják az üzemi demokrácia 
érvényesülésének szervezeti 
kereteit, feltételeit. A szabá
lyozott témákban a döntést, 
egyetértést, véleményezést il
letően elsősorban a korábban 
is jól működő kollektíváknál 
tapasztalható érdemi fejlődés. 
A rendezvényeken növekedett 
a résztvevők aránya. A koráb
binál többen vesznek részt a 
fórumok vitájában, a helyi és 
országos döntések meghoza
talában.

lemények hangzanak el. A válaszok egy része szakszerűt 
szakszervezeti szervek mozgó- len és nem tárgyilagos, 
sító munkája, a bizalmiak fel- Nem ritka jelenség, hogy az 
készítése a fórumokon egyre üzemi demokrácia fórumának 
jobban megfelel az elvárások- tekintik az üzemi háromszög
nak.

Az alapvetően kedvező ta
pasztalatok mellett találhatók 
még szemléletbeli és módszer
beli hiányosságok. A fórumok

(négyszög) üléseit. Ezeken 
olyan döntések születnek 
amelyek formálissá tehetik s 
kollektív döntéseket, vagy esé- 
tenként a szakszervezeti bi

hatáskörének érvényesülése zalmiak egyetértési jogát.
még nem egyértelműen pozi
tív. A hatáskörök decentrali
zálása még nem kellő mérté
kű. Lassan halad a szolgálati 
helyek ügyrendjének korsze
rűsítése.

Egyes fórumok hatáskörének 
növekedésében a szakszerve
zeti választott szervek hatás
körük csorbítását vélik, ezért 
nem fordítanak kellő figyel
met a fórumok működésének 
színvonalára. Általános ta
pasztalat, hogy nem kellő ala
posságú a munkahelyi vezetők] 
és a bizalmiak tájékozottsága, 
főleg az országos jellegű in
tézkedések politikai és 
dasági jelentőségéről.

A  fórumok hatáskörét, a 
tárgyalandó témákat a rende
let egyértelműen szabályozza. 
Ennek ellenére az egyes fóru
mokon átfedések vannak. 
Emiatt ugyanazok a résztve
vők egy témát több fórumon 
Is vitatnak. Ez természetesen 
magában hordozhatja az ér
dektelenséget.

A fórumokon elhangzott ja
vaslatok intézése nehézkesen 
megy. A felsőbb szervek ha
táskörébe tartozó kérdések

November 13—17-ig

N em zetk özi szem in áriu m  B u d apesten

Szabó Béla vezérigazgató-helyettes beszédét mondja
(Katkó István felvétele)

Tíz hónap tapasztalatai 
alapján levonható az az álta
lános következtetés, hogy az 
üzemi demokrácia fejlesztésé
re vonatkozó határozatok vég
rehajtásában számottevő
eredmények születtek a MÁV, 
a GYSEV és az Utasellátó Vál" 
lalat területén egyaránt. A 
szakszervezeti szervek mozgó
sító munkája, a bizalmiak tá
jékoztatása és felkészítése a 
különböző fórumokra, egyre 
megfelelőbb.

A még eredményesebb mű
ködtetés érdekében azonban 
még tudatosabb, előrelátóbb, 

gaz- összehangoltabb tevékenységre 
van szükség. Az üzemi demok
rácia fejlődésének biztosítani 
kell a jő munkahelyi légkört. 
Ezért a fórumokon túl is erő
síteni kell a demokratikus 
vezetési módszereket, a Veze
tőkre és beosztottakra egy
aránt vonatkozó fegyelmet.

Kellő eredményeket e fon
tos dologban csak úgy érhe
tünk el, ha nem kampányfel
adatnak, hanem állandó ten
nivalónak fogjuk fel az üze
mi demokrácia sokirányú fej
lesztését.

November 13-án kezdődött 
Budapesten, a MÁV Vezér
igazgatóság konferenciatermé
ben a szxxriaMsta országok 
vasutas- és közlekedési szak
szervezeteinek nemzetközi sze
mináriuma. A tanácskozás cél
ja a ¡két-, illetve töfhboQ-dadú 
határforgalmi munka értéke
léssé és a további feQadaibok 
meghatározása.

A nemzetközi szemináriu
mon megjelentek Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelország,

NDK, Románia és a Szovjet- óéséhez szorosan ¡kapcsolódó 
unió vasutas, illetve közieké- . vasúti közlekedés segítése, a 
désl szakszervezeteinek, vala- munka színvonalának javítása.
mint a magyar vasutas-szak-1 
szervezet képviselői is, közöt
tük Koszorús Ferenc főtitkár.

A tanácskozást Kajcsa Jó
zsef, a vasutas-szakszervezet 
titkára nyitotta meg. Elmon
dotta többek között, hogy a 
november 17-ig tartó ötnapos 
szeminárium célja a szocialista 
országok, közöttük az európai 
KGST-országok együttműkö-

A megnyitó után Szabó Bé«L 
la vezérigazgató-helyettes tar
tott élőadást a MÁV | határfor
galmi munkájáról és nemzet
közi kapcsolatairól. A szemi
nárium - másnap — lapzárta 
után.—, a küldötteik felszóla
lásával folytatódott., Erről la
punk következő számában 
részletesen tájékoztatjuk olva
sóinkat.

Gyöngyösön elkészült 
560 csoport kitérő
A Gyöngyösi MÁV Kitérő

gyártó Üzem dolgozói, szocia
lista brigádjai — az építési és 
pályafenntartási szakosztály 
kérésére — vállalták, hogy a 
tervezett 560 csoport vasúti ki
térőt határidő előtt, novem
ber 7-re elkészítik.

A vállalás teljesítését terv
szerű előkészítő munka előz
te meg. A brigádok is sok 
hasznos felajánlást tettek en
nek érdekében. Erőfeszítéseik 
sikeresek voltak. Az 560 cso
port kitérő november 1-re el
készült, így azokat még eb
ben az évben beépíthetik a 
pályafenntartási főnökségek.

November 7-re

Teljesítette idei tervét 
a szentesi építési főnökség

A szocialista brigádvezetők 
kezdeményezésére a szentesi 
építési főnökség harmadik ne
gyedévi termelési tanácskozá
sain, mint arról lapunkban is 
hírt adtunk, a dolgozók vál-

kilométer helyett 34,3 kilomé
teren végezték el a korszerű
sítési munkákat. Ez a több
letmunka a terv 4,9 százalé
kos túlteljesítését jelenti.

A főnökség nagyszerű mun-
lalást tettek, hogy a KMP kasikerére, harmadik negyed- 
megalakulásának 60. évfordu- évi munkájával a fegyverne- 
lója tiszteletére november ki építésvezetőség és a hon-
7-re teljesítik idei építési ter
vüket.

A közösség ereje, a jó  mun
kaszervezés és a dolgozók ön
tevékeny kezdeményezése
egyedülálló munkasikereket
eredményezett.

Az évi felépítménykorszerű-• 
sítési tervet november 4-én 
teljesítették. A tervezett 32,8

Dunai-Finomitó

Kőolaj —  irányvonattal
: A Dunai-Finomító állomás irányvonattal továbbított áruk
ídoiligoizói január 1-e és novem
ber 15-e között hárommillió 
tonna kőolajterméket továb
bítottak. Ennek csaknem het
ven százalékát irányvonaittal 
SpáiUtották eL

A hazad szénhidrogén szár
mazékok fogyasztásárnak nö
vekedésével megnőtt az állo
más teljesítménye is. 1976-ban 
3,1, tavaly pedig 3,4 millió

mennyisége: 1976-ban 50, ta
valy pedig már meghaladta a 
62 százalékot. A budapesti 
igazgatóság területéről indított 
száz irányvonat közül 27 a 
Dunai-Finomitó állomásról in
dul.

Az állomás gazdasági veze
tődnék szoros kapcsolata van 
a Dunai Kőolajipari Vál
lalattal. Mindennap megbe
szélik a szállítási terveket és

tonna volt. Az idén 3,5 millió egyeztetik a vasút és á válla- 
ionna elszállítását tervezik, lat igényeit.
Minden évben növekszik, az Séra

védségi építőszázad tette fel a 
koronát. Már a november 6- 
ra tett külön vállalásuk is fi
gyelemre méltó volt. Megfe
szített, jól szervezett munká
val még ezt az időt is rövidí
tették. Törökszentmiklós és 
Fegyvernek között már no
vember 4-én befejezték a 
jobb vágány építését. Az át
épített vágányszakaszon az 
eredeti tervnél 11 nappal ko

fák. Az átadás előtti mérési 
eredmények megközelítik a 
magasabb rendű hézagnélküli 
pályára előírt követelménye
ket.**

Kiemelkedő munkát végzett 
a hidászok építésvezetősége is. 
Kis létszámmal is gazdaságo
san elvégezték a Gyoma—Dé- 
vaványa közötti vágánykor
szerűsítéssel kapcsolatos új 
műtárgyak építését és a szük
ségessé vált felújításokat. Az 
1979. évre áthúzódással ter
vezett műtárgyak építését is 
befejezték.

A városföldi hegesztő épí
tésvezetőség is részese a fő
nökség. munkasikerének. Az, 
hogy a főnökség évi vágány
mérési eredményei elérik a

rábban felemelt sebességgel és kiváló szintet, a kötőtelep dol
gozóinak jó munkáját dicsérinagyobb tengelynyomással 

közlekedhetnek a vonatok.
Becsülettel helytálltak a fő

nökség dolgozói a szegedi 
igazgatóság területén is. Saj
tos Péter vasútigazgató-he- 
lyettes elismerő levelében így 
ír erről:

„iAbból az alkalomból, hogy

A magasépítésvezetőség dol
gozói az algyői integradomi- 
no épület 1979. évre tervezett 
befejezését előrehozták s 
munkájukat már ebben az év
ben elvégezték.

A szegedi gépállomásnak is 
nagy szerepe volt az építés- 
vezetőségek munkasikereineka békéscsabai építésvezetőség'-—------ -̂----- "FfS----- ,

dolgozói hatandó előtt, hiány- » * « ^ 2 Í M I I 1 1 1 I I
pótlás nélkül befejezték a Dé- 
vaványa és özedmajor közöt
ti egyszerűsített felépítmény<- 
cserélést munkálatokat, köszö- 
netemet és elismerésemet fe
jezem ki. Az építésvezetőség 
fizikai dolgozói, előmunkásai, 
műszaki vezetői a mennyiség

tűkön felül nagyon sok több
letmunkát is végeztek.

A szentesi építési főnökség 
dolgozói az év hátralevő ide
jében sem tétlenkednek. Most 
az 1979. évi feladatok előké
szítésén dolgoznak. Azt tűzték 
célul, hogy már az első ne-

hátáfidőre történő befejezése gyedévben jelentős termelési 
mellett a munka minőségére eredményeket érnek el.
is igen nagy gondgt fordítót* (Fogas)

R e k o r d t e l j e s í l m é n y

A vasúi 12 m illió  241 ezer 
tonna árut szá llíto tt októberben

A yasút ofctóberban 26 mil
lió 1Í6 ezer utalt szállított, 
amely a bázis időszakhoz ké
pest 95,3, a tervhez viszonyít
va pedig 93,5 százalékos telje
sítést jelent. Az utaskilomé
terben mért teljesítmény en
nél néhány százalékkal kedve
zőbb voű/t.

bázisidőszakhoz viszonyít
va.

A tervhez képest számottevő 
a túlteljesítés a belföldi és 
import-forgalomban, míg az 
export és tranzi tforgalomibam 
a tervezet szintet nem értük 
eL

Árunem^nikiónt vizsgálva
^  száriba, %QbSU téglából, niéáz-

9 1 1 1 1 1 1  i l l É l l w J É I  bői, cementből, cementgyart- 86 9?’? százatok volt, míg az ,„¿„^^*<51, tűzifából lényege- 
egy késett vonatra eső késési ^  ykeves£bbet; kavicsbód és
idő a bázisidőszak 35,4 perce-■ ____  .... — 7 —«-> homokból, műtrágyáiból, cu-

konépából többet száKfot-mottevő voibt a javulás a nem
zetközi forgalomban, közlekedő 
személyvonatoknál is.

Az áruszállításban rekord 
született. A vasút

12 millió 241 ezer tonna 
árut szállított, amely a bá
zishoz képest 102,4, a terv
hez viszonyítva pedig 103,1 
százalékos teljesítésnek 

felel meg.

A vállalati tervelőirányzat

tűnik, mipt tavaüy októberben^
A kedvező ¡eredmények el

lenére azonban
az egész hónapot teher- 

kocsihiány jellemezte,

amely a nagymértékben meg
növekedett áruszállítási igé
nyekre vall,

Az áruszállítás minősége is 
javult. Ez is mutatja, hogy az 
őszi forgalmi célkitűzések, va
lamint az ehhez kapcsolódó

túlteljesítése mellett kedvező anyagi ösztönzés kedvező ha
volt az őszi-forgalmi célki tű- tást váltott ki.

A tehergépkocsik átlagos 
forduló ideje a bázisidőszak-

zésetk szempontjából fontos 
operatív terviedjesítés is. Meg
haladta a tervelőirányzatot az hoz viszonyítva 
árutonnakilométerben kifeje. 
zett teljesítmény is.

Forgalmanként jedentős túl
teljesítés volt az import, de 
különösen a tranzitforgalom
ban, ahol a túlteljesítés közel 
5, illetve 15 százalékot ért eL 
Az expartiküldeményekinéL vi
szont

ugyan romlott, de a vasút 
a havi operatív kocsifor
duló! időre vonatkozó ter

vét teljesítette.

mintegy 9,5 százalékos 
csökkenés tapasztalható a

Kedvező volt a teherkocsik 
statikus terheléséinek alakulá
sa is. Ezzel szemben a korsze
rű mozdonyok kihasználása, 
sajnos nem érte el a báziaddő-; 
szak szintjét.

O K T O B E R  2 1  - E.N.

Kommunista műszakot tartottak 
a Landler Jenő Járműjavítóban
A Landler Jenő Járműjaví

tó Üzem társadalmi és gazda
sági vezetői október nl-én 
kommunista műszakot rendez
tek, amelyen az üzem 1277 
dolgozóján kívül részt vett 
húsz szovjet katona és a 
Kontyfa utcai általános iskola 
44 úttörője is.

A 8460 óra társadalmi mun
ka értéke 198 ezer forint volt 
Az üzem adminisztratív dol-

tak, az üzem- és műszaki ve
zetők pedig .-7-  a szovjet ka
tonák segítségével — a műve
lődési ház színháztermének 
tetőszerkezetébe negyven köb
méter betont dolgoztak be. * 

A kommunista műszakon 
résztvevő dolgozók gyermekei 
részére a művelődési házban 
ügyeletet tartottak. Filmvetí
téssel és vetélkedőkkel szóra-

gozói és az úttörők parkosítot- koztatták a gyermekeket

4L
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Kitüntetések november 7. alkalmából
’ A  Népköztársaság E ln ök i Pft. Főn.; Balogh József függ. Ferenc állomásfőnököt, Sárvárán.; MÁV Tér. Egészségügyi Közp.; Bi-
T a n iA co  a Natnr pb-tittoámafc, Szeged Vasútig.; Vécsei József vonatkezelőt, Mis- czó József raktámokot, Répcelak
A dndi^a a  a gy  o m o o e n o » r  Bíró Ferenc csőd. vez., Bp. Vas- kolc Tiszai pu. áll.; Bokros* Éva vonatmenészíő
c ia lis ta  F o rra d a lo m  61. é v fo r -  útig.; Havasi Ferenc oszt. vez., *
dulója alkalmából —  eredm é- ®p- számítástechnikai V.;
nyes munkájuk elismeréséül oraz. ^ " S l a á ^ A r í ^ : ’;
— kitüntetéseket adom ányo- Kasza Géza áll. főn. h., Bsrente

MINISZTERI
DICSÉRETBEN

térfelvigy., Kőbánya teher pu .; 
Borbély Kálmán járm ű- és gép- 
csop. vez., MÁV ViU. Felsővez. Ep. 
Főn.; Boros Ferenc munkavez., 
Győr Pft. Főn.; Csuber János re- 
szortvez., MÁV Építési Géptelepzott a  párt- a társadalmi és ; y * ® *  **1? mozd. vez — ^ ---- I— --------!------ I— MR------I---------- ■ ■ ■ ■ 1

a  tömegszervezetek tisztséffvá- B ék^csaba üzem főn .; f l g n d m g  ^ « » ü i t e k :  Bartha K om éi oszt. Főn.; Czeglédi látván vonalgondo- 
A . ^  István szertárfőn. h., Celldömölk vez h Szolnok Ji U • Bárdos *őt, Debrecen Pft. Főn.; Czimbal-

selomek, aktivistáinak. A  Osztószertárfőn.; Koncz József József motorvez., Pécs Vont. Főn.* mos István ügyint., Miskolc Vasút- 
kormányki'tüntetéseket a Pár- y*őaságpoUtlkBd tanácsadónak. Bobák Béla csóp. vez., Gyöngyös IgH Dom okos János járőrszerelő 
lam énthen  éa  a  K ö z le k e d é s - ? p ’ p 2* L  ? I ecskia, Já£ os MÁV Kitérőgyártó Ü .; Bodó Jó- csop. vez., Nyíregyháza Vili. Vonal-irányító te r ta l^ sn a k , zsef tüzikovács, Miskolc Jj. U .j fel ügy.; Ekker István lakatos csop.
é s  Postaügyi Minisztériumban, Ferencváros áU.; Lakatos István Bogdántól Sándor Tibor lakatos vez., Székesfehérvár JJ. Ü .; Estók 
a  szákmai kitüntetéseket —  ,vezü ^tiészatk« Pft. csop. vez., Debrecen BBFF; bó-  Zoltán művez., Záhony Gépesített

-K iv á ló  M u n k áért k itün tetést ™ ' '  , Ferenc fuvarozás- iya Lajosaié személyzeti vez., Vác Rakod. Főn.; Eszes Dezső motor-^ v a io  Munkáért kitüntetést szervezőnek, Pécs-bányarentóező Pft. T ő n .; Egri Balázs esztergá- vez., MÁV Hámán Kató Vont. Főn.;
es a  Miniszteri dicséretet —  pu.; Nagy István ügyint., KPM lyos, Püspökladány Vont. Főn.; Falusi György főépítésvfez., Bal- 
á  Vasúti Főosztályon adták át. Vasúti Főoszt.; Nagy János mű- Gyopáros János személyzeti vez., parti Épületfennt. Főn.; Földest 

A  F&KTdálvnn ren d ezett tin - vez., Nagykanizsa áll.; Ontórejo- Szombathely Vont. Főn.; Harangi Ferenc minőségi ell., Landler Jenő 
_ , . . vics Károly főn  vezetőnek MÁV László személyzeti előadó, Debre- Jj. U .; Gazsó T ibor forg. hivatal-
népség elnökségében helyet J e ^ jy o m d a  Főn - P á r ^  Ede csőd cen Ji* ü -: Hegedűs Ferencivé nokot, Hódmezővásárhlly áll.;
foglalt Urbán Lajos,  közieke- utasellátó v . ; Juhász Gáspár László fenntartási csop.
d if ii-  és Dostaüfivá miniezté- Vasútig. R ** '« l Ferenc asztalos, Miskolc-Tiszai vez.; Nagykanizsa Vont. Főn.; Ha-1 , posiaugya m im e z ie - József üzemvez., Északi Jj. Ü .; pu. Épület és Hídfenntart. Főn.; lász Ferenc mozd. vez., MezŐhe-
riüm a államtitkár, Szűcs z o l -  Sári Antal ügyint., KPM vasúti juhász László anyaggazdálkodó, gyes Vont Főn.; Haraszti Imre sze- 
tán  vezérigazgató, Kajcsa JÓ-  Főoszt.; Szabics István főn. vez., Vésztő Vont. Főn.; Kaszaxa Sándor mélyzeti vez., ’ Dombóvár Uzem- 
Zsef. a va su tas-szak szervezet Kecskemét Pft. Főn.; Töm öri Politikai munkatárs, vasutasok főn .; Józsa József szakoktatót, 
J 2 a *  Z  P á l t i  István függ. pol. munkatársnak, Szakszervezete; Kovács Zoltán ügy- MÁV Tisztképző Int.; Kausitó

. V  . f 0,1* f Z MSZMP MÁV Debreceni bizottsá- g j r  ^ * Zprt™ ^  Emilné külsős forg. szóig, tevőt.
M SZM P KB. munkatársa. A z -Q. vigh  Béla marós brieádvez ..es?P* \ez \ ®.p*. , Kor- Hegyeshalom á ll.; Kasuba György-

É r i H H g & M M  bV a sú t! Főosztály párfebizottsá- főpályamestemek, Bp. Tarézváro- gzámitástechn. alkalmazott, Bp. tészalka áll.; KoSer József íakar
gának titkára nyitotta meg, 
m a jd ' M ester A lajos  vezér
igazgató helyettes mondott rö
v id  ünnepi beszédet.

ai Pft. Főn.

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT

Számítástechnikai U .; Lakatos lm - tost, Kaposvár Éoület és Hídfenn- 
réné ügyint., Bp. vasútig.; Magya- tart. Főn.; Komláti Mihály ügyint., 
rosy György muvez., Északi Jj. U .; '‘Szombathely vasúiig.: Kontor Ist- 
Merkei László motorszerelő, Ka- Ván főkönyvelőt, Szolnok MÁV 
posvár Vont. Fon .; Molnár István Kórház és Rend. Int.; Koós László

a  kitüntetéseiket.
k* üntetésben részesítette: Ágoston SáSdor K o & c f jó z ^ ^ ^ ^

b o n  Lajos a llam titK ar a d ta  á t László ügytat., Bp. Vasútiig.; Ba- anyaggazdálkodó, Orosháza áll.; Baja áll.; Kőszegi István lakatos
ranyi Istvánná ügyint., Miskolc Nagy András kazánkovács, Miskolc csop. vez., Miskolc JJ. Ü .; Krutilla

Vont. Főn.; Nagy Kálmán ügyint., írén ügyint., Záhony áll.; Kubik 
Anyagell. lg . ; Papp Lukács vonali Cmre lakatost, Szolnok JJ. Ü .; Ma
tartalékos, Nyíregyháza áll.; P6- György tolatásvezetőt, Békés- 
llnkás Ferenc kocsitakarító, Za- csaba Üzemfőn.; Martinék János 
h°ny, Gépesített Rakod. Fon.:: Pár- kocsirend., Miskolc—Tiszai pu .; 
í?  .'íI0 tSe-f  „ ■ ^ ez* Műnk Györgyné távirászt, BátaszékÉpület é Hídfenntart. Főn. , Poga- . Németh Aladár vont. techno- 
csás János lakatos Balpar^ BBFF; lógust Sopron vont. Főn.; Németh 
Szabó Gyula polgári véd. parancs- Feí.enc főművez., Szombathely Jj. 
nők. Szombathely á ll., Szabó Ist- y  . Nyers Lászlóné ügyint., Dunaúj- 
van vj^vez. szerelő csop. vez. város áll.; Nyizsnyik József járm ű- 
Jobbparti épületfenntartó Főn . lakatost, Dunakeszi Jj. Ü .; Orbán 
SMbó János kereskedelmi hivatíü- csop. vez., Záhony Uzem-
nok, Szajol áll.; Szabó Tibor sze- fgn . örfalusi Imre forg. szóig, te- 
melyzeti vez., Bp Terézvárosi Pft. v6t> MarcaU áU.; Paop Árpád csop. 
Főn.; Szalma László műszerész, vez m A v  Nyugdíj Hiv.; Pálmai 
Szeged BBFF; Szelei Lázló üzem- Imréné számlavezetőt, Bp. Sorok- 
gazdász Hatvan Vont. Fon., Sütő sári út áll . PŐCze István áll. főn. 
f.e ê^ fo.éP íé^ e z ., Bp B^ga:sépí- h Pákosrendez6 áu.; Samu János 
tési Fon^»Tepper ® 2* mozd. vez., Nyíregyháza Vont.
Debrecen ®pWet és H í^ enn t^ to  Főn . Soós Tibor üzemeltetési re- 
É?n.; Varga roktórk«;.. szortost> Székesfehérvár Üzemfőn.;
M iskolc jp u  Osztószertartón., Var- Szabó Istvánné raktámokot, Napv- 
ga József■ vczén y lőte* . Mór áll^ bátony áll.. D> Szabó J6^ e f ¿ 5-
A nvaíeíl v igh  J ó z ll f  t iz e ié tz rajzolót, Debrecen Jj. Ü .; SzabóMiklós ügyint., Bp. Vasútig.; Szi
li., Utasellátó V. kora Gyula művez., Jobbparti

A  MÁV vezérigazgatója BBFF; Szénási Gábor raktámokot.
Hajdúszoboszló áll.; Takács László 
áramellátó csop. vez., Szombathely 
BBFF; Toldik Sándor számadó- és 
árupénztárost, Nagykálló áll.; Tor
ba vecz József: betan.\ munkást^ Hat- 

— —Pi— yan—Salgótarj áni  Pft. Főn-; Vajda 
részesítette: Áléxal Szilárd mozd. Ferencné főszakácsot, Szolnok áll.;

Urbán. Lajos közlekedés- és postaügyi minisztériumi állam
titkár átadja a kitüntetésekét

VEZERIGAZGA TÓI 
DICSÉRETBEN

megszervezett munkájuk elismerő- nedék Láiszló gazoasa^ oLit_kai ta- gókovács csop. vez., Debrecen Jj. szakszervezete* Várkonyi Sándor-
aT^S?2^raNéPkÖ2tárSa"' Ü.; Badacsonyi Jenő lakatost. Bp „ é ^ ^ ^ ^ ^ e t ő r ^•ég Htoöki Tanácsa a tanácSSt Bd Keleti Műsz. Kocsiszolg. Főn.; Ba- kolc—Gömöri pu.; Vlncze László

le t i^ S ú t S m T ^ t b iz o t t s á g *  Bu- logh Ferenc csap. vez. előmunkást, ügyint., Kecskemét Vont. F őn .; 
cTi m ü S S ő t  bd  I p í S i  páPa p ft* Főn.; Balogh János laka- völler László mozd. felvigy., Zala-
Főn • Cseh László művezetőt, Győr tos*» ®szaki Jj. Ü .; Balogh Lajos egerszeg Vont. Főn.; Zacharidesz
Vont’. Főn.; Czövek Márton utazó fuvar^j^ roámíejtőt. Ormosbánya János.ügyint Békéscsaba Üzem-

m u n k a  é r d e m r e n d  
arany fokozata

K e t y k ó  I s tv á n ;

SZ I KRÁK
Elzúgnak az üveg elő tt , 
mint hullócsillagok; 
régmúlt boldogságom fölött 
száguldó a n g ya lok ...

Szabad időben készült alkotások
A  d o lg o z ó k  m u n k á ib ó l ren deztek  kiállítást 

a terézvárosi pályafenntartási főn ök ségen

A  terézvárosi pályafenntartási főnökség szakszervezeti 
•bizottsága „A  szabad idő hasznos eltöltése”  címmel kiállítást 
rendezett november 2. és 8. között. A  kiállításon 21 dolgozó 
száz alkotással vett részt.

A z érdekes kiállítást, amelynek darabjai között láthatók 
kalocsai hímzések, márványszobrok, olajfestmények, subák és 
fából faragott csillár is —  N yem csók János szb-titkár nyitotta 
meg. A  szabad időben készült tárgyakat több mint százan 
tekintették meg. (Képünkön a kiállítás egy részlete látható.)

m u n k a  é r d e m r e n d  
ezüst fokozata

felvlév Debrecen vont Főn : ***•» Balogh Sándor ügyint., Pécs főn .; Zalaréti Jánosné anyaggaz-
Daczi Sándor vizs-g. főkalauzt, Vasútig.; Baranyai András laka- dálkodót, Felsőzsolca áll.; Zsoldos

«tüntetésben részesítette: Vass Kiskunhalas áll.; Dallos Géza ko- tost, Dunakeszi JJ. Ü .; dr. Báló Géza motorvez., Bp. Ferencváros
István művezetőt, Záhony Gépe- csivizsig., Miskolc Vont. F őn.; György igazg. főorvos h., Debrecen Vont. Főn.|
ti tett Rakodási Főnökség. A  Dénes Sándor oszt. vez. h., vas

utasok S©9ks*ervezete; Gál J e n ő _________________________________________ L.r
üzemmérnököt, Kiskunfélegyháza 
áll.; Gömöri Jánosné üzletvez..
Utasellátó V .; Hideg Nagy János 
közgazd. biz. vez., Záhony áll. 
szb.; Jáhor János pol. munkatár- 

kitüntetésben részesítette: Gade- ®art* Nyíregyháza áll. szb .; Kaptás
nécz Béla tudományos főm unka- István oszt, vez. Jászkísér Építő
társét, Vasúti Tudományos Kutató gépjav. U .; Keserű József létesít- 
Ihtézét; GoUer László oszt. veze- tnényi főmérnököt. Bp. MÁV Be-

L a n d ^  J otó  Jl. Ü .; H ^ y á k  nlhíiẐ si  írod « ; Rézdd László áll. -----------------------  ------r------ ---------
S S zS k  áp á llám ű v ^ ő t ,  H á S t  fön* h** Kaposvár álL: Kiss László szakszervezeti tisztségviselők
Kató Vont. Főn.; László József raktámokot, Kál-Kápolna All.; kitüntetésére került sor. A z __________ .______  r, „ . _____  ■ ___^
csop. vezetőt, Bp. Vasútig ; Sze- Kovács László csop. vez. Szom- ü nn epségen  dr. Balázs Ákos, a  SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT
pesi János művezetőt, Miskolc batheiy Jj. U .; Lakatos József k-n it ,irá iic n o itá ríóc n m n noan  arany fokozata kitüntetésben ré- aLn&üLEiUlutat
Építési Főn.; U n gl József ügytaté- raktámokot, Üjszász áll.; Likota ku lturá lis, ag itacios , p ro p a g a n - szeSült: Bánsági Ferenc, a Távköz- „  t _ . . . . . .  .
zőt, KPM Vasúti Főoszt. A  József művezetőt Miskolc Jj Ü ;  da  es sp ortoszta ly  vezetője lő Biztosítóberendezési Építési Fő- e^ st ¿okozata kitüntetésben r&ze-

Mármorosi László mozd. lakatost, mondott beszédet. Ezután —  az nökség függetlenített szb-titkára; ^ )^¿\ÍlM ^rvo% Já\yv^et6je'‘ 
Bátaszék Vont. Főn.; Mskes Jó- eredményes munka elismerése- Cserháti Antal, a Vasutasok Szak- a Ky  mellett működő üzemi szak
isé i szem. vezetőt, Bp. MAV ként —  a szakszervezeti ki tűn- szervezete Társadalombiztosítási biZOttság tagja; Farkas Sándor, a
Szak- és Szerelőip. Főn ,; Mércse K n im n íi Varon/* osztályának ellenőre; Joó László, a szeged vontatási főnökség függet-
R&rvirtr rrvnrA w r. T Y i r r w n r B™  AU"  dunaúívárosi Dft. főn. füssetlení- lenített szb-titkára: Galambos Fe-

Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése
November 3-án a vasutas- csi vontatási főnökség művezetőjét, tb. nyugdíjas társadalmi munkatár- 

szakszervezet központjában “  g  “  utkárát‘

SZAKSZERVEZEII MUNKÁÉRT '"t6 “ b nfiletel6se:

m u n k a  é r d e m r e n d  
fokozata Sándor mozd. vez., Dunaújváros . . . . .  . .  . .  . . Z~T dunaújvárosi pft. főn. független!- lenített szb-titkára; Galambos Fe

«tüntetésben részesítette: Csiza Vont. Főn.; Molnár János álló- í.-, ,aaJa ,a1, Kormány /cl- tett szb-titkára; Nagy László, a renc, a Landler Járműjavító Üzem
* József ügyintézőt, Szombathely másvez., Dejtár álL; Motüoa Zol- tüntetéseket a Parlamentben es debreceni járműjavító szb. politikai műszerész csoportvezetője, az szb.
.Vasútiig.; Halász Antal művezetőt, tán csop .. vez.. Szeged Vasútig.; a SZOT-bán vették  át a tiszt-  munkatársa; dr. Pásztor Pál, a gazdasági felelőse; Kakuszi Béla, a

°*  Nagy Bálint mozdonyátvevő ségviselők.) MAV Miskolc Igazgatóság vezetője; szegedi Igazgatóság isoportvezetője,
csop. vezetőt” cso*>* vez* Szolnok Vont. Főn.; Pere János, Rákosszentmihály ál- a tb. számvizsgáló bizottság elnöke;

Debrecen Jj. U .; Hován Béla úr. Soós Gyuláné rakt. vez:, Utas- A  Magyar Népköztársaság Elnöki lomás rak tárnoka, szakszervezeti Cs. Szabó András, a VSZTO buda-
rendészeti vezetőt, Bp. Józsefvá- ellátó V .; Neuschl Gyula álL főn. Tanácsa .a Nagy Októberi Szocia- főbizalmi; Póta Kálmán, a pécsi pesti területi ellenőre.
rös áH.; Murvai Zoltán műsz.- h., Dorog áll.; Onódy Miklós lista Forradalom 61. évfordulója ~ _______ _______
gazd. tanácsadót, Debrecen Vas- szállításvez., MÁV Hídéo. Főn.; alkalmából eredményes szakszer- 
Sü « .; TOkáes László tömémb orosz J6zsef vonatvez., Szantes vezeti tevékenységük elismerése- 
Székesfehérvár Jj. Ü .; Tolnai . ö  mű v «  nohrwym ként a
Lenke csop. vezetőt, KPM Vasúti ¡JJ*» ¿ 2 f *  E>®fre®®x
Főoszt.; dr. Varga Mtkflós oszt. ÉP* Főn.; Puskás Imre pályaőrt, 
vezetőt, BVKH; Zsilka Gyula bel- Zalaegerszeg Pft. Főn.; Somost 
ső ellenőrt, Dombóvár Pft. Főn. Bdéroé teljesítmény-értékelőt, Nyir- 

A  közlekedés- és posbaügyi m i- egyházi áll.; Szabó József raktár-
niszter a nokot, Sárbogárd áll.; Szabó . .... . . . .  ' , ____ _  ’

.  László üzemesvséxvez TyrAv kitüntetésben részesítette: Tóh
VW\sIw Y\ 1 /4  C IT T il C mi l Sándom é távgépíró csoportvezetőt,KIVÁLÓ VASUTAS UGH; szeldi Ferencné disznó- Z áhony állomás szb-nőfelelősét.

vény-kerteszft, Bp. Épületfennt. Esztergályos János gyalus csoport-  
«tü n tető  címet adományozta: F őn .; Szedmicsak Károly csop. vezetőt, a Landler Járműjavító
Antal Lászáó vonalköz., Miskolc vez., Bp. MÁV Gépjav. U .; Varga Üzem szb. újítási felelősét. A

Munkásszállások a közművelődésért
November 1-én, a Fővárosi velődés és a sporttevékenység 

Művelődési Ház klubjában ér- gek fejlesztése. 
lékelték az elmúlt évben m eg- A z  ünnepélyes megnyitó 
hirdetett „Munkásszállások, a u t á n  Simon László, a Szak- 
közm uvelődesért ’ című pályá- szervezetek Budapesti Taná
zat eredményeit. A  pályázat ¿sáriak titkára beszélt'az ed- 
meghirdetésében a Szakszer- ¿ jg  elért eredmény ékről. Elis- 
vezetek  ̂Budapesti Tanácsa, a méréssel szólt azokról az erő- 
Fővárosi Tanács, a KISZ Bu- feszítésekről, amelyeket a köz- 
dapesti Bizottsága és a TIT  művelődés fejlesztése érdeké- 
Budapesti Szervezete vett ben tettek a népművelők, hogy 
részt. Célja: az alapiskolázás ösztönözzék a munkásszállá- 
fejlesztése és pótlása, az isme-  gon lakókat ismereteik bővf- 
retek gazdagítása, a szem élyi-  tésére.
séget fejlesztő közösségi m ű- A  pál3rázat eredményhirde-

tése a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom megünneplé
sének jegyében történt. Az 
eredmények értékelése után 
meghirdették az 1980-ig tartó 
pályázatot is. Ezután kerüli 
sor a díszoklevelek és az ez
zel együtt járó pénzjutalmak 
átadására.

Tíz intézmény, közöttük a 
M Á V  ferencvárosi férfimun
kásszállás 45 ezer forint jutal
mat kapott. Nagy Istvánná, a 
munkásszálló könyvtárosa pe
dig ezerforintos jutalomban 
részesült.

Krizsán Sándorné

m u n k a  Ér d e m r e n d
arany fokozata

Nyugdíjas vasutasok 
a eukorrépakampányban

Említésre m éltó az a törek- Csik Béla selyp! állom ásfő- 
vés, amely a kisterenyei és riök szerint ebben az időszak- 
selypi nyugdíjasok segítő bán nélkülözhetetlenek azok 
szándékát jelzi. A  nyugdíjas az id ős , emberek, akik m in- 
vasutasok ugyanis még a cu - den évben példamutatóan vé- 
korrépakampány beindulása gézt ék m unkájukat Ez is iga- 
előtt jelentkeztek munkára. zolja, hogy nyugdíjbavonulás- 

a x-*. ,■ . . . .  kor nem elég csak elköszönni
-.?Z a dolgozóktól, ha kölcsönösen 

a segítő szándék, m ert kdzőt- j6  a viszony, a nehéz idösza- 
tűk olyanokat is említhetünk, Kokban számítani lehet a ta
ni int a  76 éves Kós Kálmán pasztáit vasutasok munkájára, 
és a 82-dik évében lévő Mol
nár Károly. - Szűcs Ferenc

m u n k a  é r d e m r e n d
ezüst fokozata

kitüntetésben részesítette: Villányi 
Árpádot, a debreceni járműjavító 
villanyszerelőjét, a tb. kultúrbizott- 
ság tagját; Varga Lászlót, Székes- 
fehérvár állomás függetlenített szb- 
titkárát. A

MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata

«tüntetésben részesítette: Henyei 
Ferencet, az Utasellátó Vállalat 
vszb politikai munkatársát; Téliér 
Andrást, Rákos Vontatási Főnökség 
motorszerelőjét, az szb tagját; Bo
ros Zoltánt, a szombathelyi jármű
javító rendészetvezetőjét, az szb. 
elnökét; Csujna Jánost, Nyíregyhá
za állomás függetlenített szb-titká- 
rát; Maár Józsefet, a pusztaszgbol-

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a kitüntetéseket
(Óvári Árpád felvétele)

S za kszerve ze ti
Értesítő

M egjelent a szakszerve
zeti mozgalom új hivatalos 
közlönyének bemutató szá
m a: a  Szakszervezeti Érte
sítő. A  SZOT titkársága az
zal a céllal alapította, hogy 
gyorsabb és pontosabb le
gyen az információk továb
bítása. A z 1979 januárjától 
havonta megjelenő Szak- 
szervezeti Értesítővel egy- 
időben megszűnik az Alap
szervezeti Tájékoztató, 
amely az elmúlt esztendők
ben eredményesen teljesí
tette feladatát, de korsze
rűsíteni kellett

A z „Értesítő”  rendszere
sen közli a SZOT vezető 
testületéinek határozatait, 
állásfoglalásait valamint a 
személyi híreket kitünteté
seket és felhívásokat. Ezen
kívül segítséget nyújt, mód
szertani útmutatást ad a 
fontosabb szakszervezeti 
feladatok egységes értelme
zéséhez.

A  Szakszervezeti Értesítő 
éves előfizetési d íja : 24 fo
rint. Megrendelhető a Tán
csics Kiadónál. (1553 Buda
pest Váci út 69—79.)
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Nemcsak tanítanak

Vasutas kulturális bázis 
a Rózsa Ferenc utcában
Országos hírű amatőr együttesek — Hatszázan tanulnak

a zenei tanszakon

Október 23—28-a között

A zenének kodályi értelem
ben vett széles körű megis
mertetése és megszerettetése 
szakszervezetünk központi ze
neiskolájának legfontosabb
célkitűzése. A forradalmi ha- 

tgyományokra visszatekintő
I Üzemi munkás dalkörök, a né- 
I pi zegie és népi tánc szépségei- 
i nek újra felfedezése, az ama- 
í tőr zenekari muzsika öröme 
| vezetett oda, hogy erre a kul- 
| túráiig bázisra a vasutas-szak- 
| szervezetnek — ezen keresz- 
| tül az egyetemes magyar kul- 
Itúrának - szüksége van.

Népszernek
a bérleti hangversenyek

■■ Ebben az iskolában nemcsak 
[ tanítanak, hanem missziót is 
í teljesítenek. Amatőr szimfo

nikus zenekaruk a budapesti 
gpcsomópon tokon, kultúrottho- 
[ hókban, munkásszállásokon, 
r művelődési házakban ad mű- 
(> sort, évről évre gyarapodó re- 
f  pertoárjának legjavát mutatja 
I be, e százával szerzi azokat a 
f híveket, akik egy-egy jól si-
■ került koncert után újabb mű- 
| sorok bemutatását várják, s 
L előbb-utóbb éleliezükségletük- 
[ ké válik a muzsika. Nem a 
[ véletlen műve, hogy a tíz éve 
| még alig látogatott hat hang- 
f versenyből álló, a Keleti pá- 
: lyaudvar kultúrtermében be- 
; mutatásra kerülő koncertso- 
l rozatukra ma bérletben fogy 
I el, jóformán előre, minden 
i jegy. S a járműjavító üzemek

Budapesten, Dunakeszin, Szol- 
nőkön, Szombathelyen egy- 

I  mással versenyezve kötik le 
im ind több előadásra az együt
test... ^

A zenekar művészi színvo- 
f nalát dicséri, hogy 1977-ben a 
[Budapesti Művészeti Hetek 
I alkalmával a Fővárosi Tanács 
r emléklapját kapták meg, mint 
I az egyik legszínvonalasabb 
[  amatőr zenekar. S ugyanabban 
[ az évben Pécsi István és Lévai 
r Zsigmond a rádióban is be- 
l mutatták az ország zeneszere- 
f tő közvéleményének az együt- 
I test.

Néhány éve honosították 
ixneg azt a gyakorlatot, hogy 
L az egyes műsorszámukat dr. 
t.Hamary András karnagy szí- 
; nes zenei ismertetése vezeti 
í  be, s ezzel válik teljessé a szé

les körű zenei nevelő munka.
Persze ez a kulLúrmunka 

| nem hibátlan, s nem a teedv-
■ ezegés, inkább az igazi zene 
I féltése mondatja velünk azt,

hogy ezen a szánvonalon nem 
negédes operett dalokra, ha

nem Bartók, még inkább Ko
dály vagy Bárdos igazi népből 
fakadó — ma már klasszikus
nak számító — zenéjének 
megismerésére van szükség. E 
téren a bátrabb és merészebb 
kezdeményezést és műsorpoli
tikát kérjük számon a zene
kartól és vezetőitől.

A népi kultúra 
hivatott terjesztői

A zenei műveltség maga
sabb fokú élvezeteként tartják 
számon a kamarazenét. Pedig 
századokkal ezelőtt, a truba
dúrok, nálunk kobzosok, lan
tosok tősgyökeresen a nép ze
néjét terjesztették, vitték fa
luról városba, szegény ottho
nokból a polgárok házába vagy 
főúri palotákba. S később, mi
előtt a közelekedés fejlődése 
a zenei nagyipart kitermelte, 
az igazi önmagáért való ze
nélés, a ikamaramuzsika volt

Ezeket a legszebb hagyomá
nyokat elevenítette fel egy éve 
a zeneiskola, amikor Falus 
Tamásné vezetésével életre 
hívta, a mintegy 25 tagú ka- 
marakórust 16—18 éves zene
szerető lányokból. Bár több 
fellépésük volt ezideig is (kul- 
túrotthonokban, képzőművé
szeti ¡kiállítás megnyitása al
kalmából), még nem volt al
kalmunk hallani produkciói
kat, nem ismerjük műsorai
kat. De nagy várakozással te
kintünk rájuk.

A Törekvés táncegyüttes és 
a 12 tagú népi zenekar kultúr- 
missziója talán a legszélesebb 
körű, hiszen a hazai mintegy 
80—12.0 fellépés, mellett,^!Ők 
terjesztik, a -népi. kultuíát fe^r- 
te a J világon/ Felléptek az 
NDK-ban, Angliában, Bel
giumban, Spanyolországban, 
Lengyelországban. Szerepeltek 
a rádióban, műsorukat (az 
IBUSZ szervezése folytán) 
nagyszámú, hazánkba látogató 
külföldi élvezte a Fővárosi 
Művelődési Házban. Joggal 
felmerül viszont a kérdés: mi 
vasutasok miért nem élvezhet
jük gyakrabban színes műso
rukat?

Itt kell említést tenni az 
alig ismert, igaz mindössze 
féléves múltra visszatekintő, 
öttagú citera ' együttesről is. 
Ha fejlődésük az igazi, népi 
muzsika, ma már úgyszólván 
teljesen elfelejtett (de néhány 
ugyancsak amatőr együttes 
részéről felkarolt) ágának új
jáélesztése irányába halad, 
nagy jövő vár rájuk.

Szót kell ejteni magáról a 
zeneiskoláról is, ahol ebben a

tanévben mintegy hatszázan 
tanulnak. A szám elképesztően 
magas, s méginkább annak 
tűnik, ha figyelembe vesszük 
a férőhelyek számát, amely a 
legjobb esetben is 500, vala
mint azt, hogy még így is 
mintegy 200 jelentkezőt el kel
lett utasítani. Az érdeklődés 
igen nagy, s ez önmagában 
igazolja: az iskolának ma már 
vasutas és nemvasutas körök'" 
ben egyaránt tekintélye van.

Az iskola társadalmi jelle
gére való tekintettel képesí
tést nem ad, de előkészít az 
állami vizsgára, amelyet az itt 
tanulók nagy száma évről év
re eredményesen. letesz. 
Ugyanakkor hozzásegít, hogy 
növendékei — elsősorban a 
járműjavító üzemek kereté
ben — a középfokú iskolai ok
tatásban részt vegyenek, és 
érettségi vizsgát tegyenek.

A főtanszakok mellett olyan 
melléktanszakok is működnek, 
ahol a kezdők szolfézst és ze
netörténetet, a haladók vi
szont zeneelméletet éá kama
razenét is tanulhatnak.

Hosszasan elbeszélgettünk a 
gondokról, sikerekről és ál
mokról Kellner Istvánnal, az 
intézet igazgatójával, és Lévai 
Zsigmonddal, a zenekar tár
sadalmi elnökével, mert a si
kerek mellett gondjaik is van
nak.

Utánpótlás nélkül ?
A legrégibb hagyományok

kal rendelkező vsgyeskar pél
dául ma súlyos krízisen megy 
át. Az alapvető gond: nincs 
megfelelő Üzemi bázisa, s igy 
nincs utánpótlása. A kar ki
öregszik; sőt1 a iflé£g£Üfíés g&n 
lidérces rémkép már. Azelőtt 
egy üzemnek volt megfelelő 
munkásdalárdája, s a dolgo
zók a napi munka után szinte 
felüdültek a megszokott kör
nyezetben eltöltött próbákon. 
Ma az összevont vegyeskar ta
laját vesztette, a különböző 
szolgálati helyekről verbuvált 
tagok inkább fárasztó társa
dalmi kötelességnek, mint 
munka utáni pihenésnek érzik 
a közös éneklést. Néhány lel
kes öreg tartja fenn az együt
test. A  tradíciót azonban nem 
azért kell ápolni, mert tradí
ció, hanem mert annak neve
lési, közösségi társadalmi je
lentősége, hatása és ereje van. 
S ezért kell újból meghonosí
tani az üzemi énekkarokat a 
vezérigazgatóságon, az igazga
tóságokon, de főként az üze
mekben.

Dr. Csillag Ferenc

Nemzetközi tanácskozás Szegeden 
a konténeres szállítás lehetőségeiről

Jegyzőkönyvbe foglalták a jövő feladataira vonatkozó megá
A Nemzetközi Közös Kon

ténerhasználati (SZPK) Ta
nács kilenc tagországa októ
ber 23—28-a között Szegeden, 
a vasútigazgatóság épületében 
tartotta XIII. ülését. A KGST- 
országok közötti nagykonténe
res áruszállítások szabályozá
sával, szervezésével és végre
hajtásával foglalkozó szerve
zet négyéves történetében ez 
volt az első olyan értekezlet, 
amelyet már a tényleges for
galom idején rendeztek. A na
pirenden ennek megfelelően 
több olyan gyakorlati kérdés 
is szerepelt, amelyeket az élet 
vetett fel.

A munkában részt vettek a 
Bukarestben székelő SZPK- 
iróda munkatársai és a KGST 
Titkárság képviselője is. Az 
országok küldöttségeiben ott 
voltak a közlekedési minisz
tériumok és a külkereskede
lem munkatársai. A tanács
kozáson a többi között meg
vitatták a fuvarozás egyezte
tésének rendjét, a felelősség 
és a költségek viselésének 
módját, s kidolgozták az or
szágok közötti konténerfor
galom kiegyenlítésének mód
ját.

A  - tanácskozás jegyzőkönyv 
vének aláírása előtt kértük 
meg Juhász Miklóst, a keres
kedelmi szakosztály vezetőjét, 
az ülés elnökét, hogy foglalja 
össze a tanácskozás jelentősé
gét, tapasztalatait:

— Az SZPK országai között 
jelenleg .csak , klsér\eti konté
nerforgalom, bán, ami 1979 vé
gén lejár. Ez azt jelenti, hogy 
a mostani és az azt követő ta
nácskozásokon is a forgalom 
\teljes beindulásának feltételeit 
kell megteremtenünk. Minde
nekelőtt egyeztetnünk kell a 
konténerforgalomra vonatkozó 
nézeteket, s egységes tervet 
kell kovácsolnunk belőle. 
Ajánlásaink a tapasztalatok
tól függően, természetesen még 
módosulhatnak majd.

Nagy jelentőségűnek tartjuk 
az úgynevezett kombinált, vas
úti, vízi, valamint közúti és 
vízi konténerfuvarozás meg
indítását is. Ennek azonban 
egyelőre akadálya, hogy több
féle fuvarjog van érvényben: 
külön a vasúti, a vízi és a 
közúti. A  probléma olyannyi
ra szerteágazó, hogy ezen a 
tanácskozáson — a széles körű

vita és tanulmányozás ellené
re, nem is találtunk megol
dást. Ajánlásunkat a KGST 
közlekedési állandó bizóttsá-. 
gához juttatjuk el.

— Volt-e nézetkülönbség a 
tárgyalófelek között :a konté
nerforgalom megítélésében?

— A tárgyalófelek munká
ját az együttműködésre való 
törekvés jellemezte. Ügy gon
doljuk, hogy konténerekre ott 
van szükség, ahol előnyöseb
ben alkalmazhatók, mint a 
vasúti kocsik. Itt jegyzem 
meg, hogy a KGST közlekedé
si állandó bizottsága megbíz
ta az SZPK tanácsát, vizsgálja 
meg annak lehetőségét, hogy 
a romlandó árukat hogyan le
hetne . hütőkonténerekben és

gépi hűtésű konténerkocsikban 
szállítani. Az erről szóló infor
mációkat eljuttatjuk a bizott
ság részére. Természetesen a 
megvalósítás csak a későb
biekben lehetséges. Beszéltünk 
arról is, hogy a nemzetközi 
forgalomban részt vevő kon
ténereket hogyan javítsuk -í-  
ez díjszabási problémákat ts 
felvet. Szó volt a bukaresti 
iroda költségvetéséről és az 
o’tt dolgozó szakértők helyze
téről is.

Az ötnapos tanácskozás ta
pasztalatait és a megállapodá
sokat jegyzőkönyvbe foglalták« 
amit ünnepélyes keretek kö
zött írtak alá a résztvevő de
legációk vezetői.

G. J.

TDoszorkányok pedig nincse- 
neki — mondotta Köny

ves Kálmán több mint nyolc 
évszázaddal ezelőtt, s e ma
radandó kinyilatkoztatásával 
kiérdemelte, hogy (bár király |_ 
volt, feudális uralkodó) nevét 
körút örökítse meg Pesten, 
még az évezred vége felé is. 
Szegény Kálmán király; nai- 
vul hitt az uralkodó szó hatal
mában, 8 úgy vélte: ha ő egy
szer a boszonykányokra ne
met mond, akkor azok egy
szer, s mindenkorra megszűn
nek létezni.

— Ahogy az öreg azt elkép
zeli! — mondhatták a hajdani 
főurak, bizonyítván, hogy a 
,&ófé”  utasításainak végre 
nem hajtása korántsem újke
letű renitenskedés, hanem ha
ladó hagyomány. S boszorká
nyok ezt követően is voltak 
(hiszen nem mindegyiket éget
ték meg), sőt az egyik, múlt 
századi nótafa a királyi kinyi
latkoztatást dalban is megkér
dőjelezte: „Még azt mondják, 
még azt mondják, nincs Sze
geden boszorkány..  .**.

Ügy vélem, a felvilágosult 
elmék sorába tartozom, a ma
térialista világnézetet vallom. 
egy szó mint száz: hiszek a 
királynak, miszerint nincse
nek boszorkányok. De könyör
göm, kegyes uralkodó, azt 

■} ugye ö n  se vonta kétségbe 
anno 1100 táján, hogy boszor
kányos dolgok mégiscsak meg
történnek; vinné a nemlétező

Boszorkányos történetek
ördög valamennyi elkövetőjét. 
Mert vajon nem boszorkány- 
ság-e, hogy jóllehet tudomá
nyos alapossággal kimunkált 
menetrendjeink vannak, a 
nemzetközi expresszvonatok 
olykor több órás késéssel ér
keznek hazánkba? Nem a bo
szorkányok játéka-e, hogy a 
hazai expresszvonatokra néha 
egyazon ülőhelyet két sze
mélynek is kiadunk? Nem ör
dögi-e, hogy gyakorta, ha el
romlik egy villamos- vagy dí
zelmozdony, és ismételt útnak 
indításához egyetlen kicsiny 
csavarra lenne szükség, ak
kor óriás méretű csavaroktól 
hemzseg a raktár, csak éppen 
ama aprócska hiányzik, amely 
pedig nélkülözhetetlen?

Mondhatnak bármit, nem 
lehet véletlen, hogy az alat
tam levő emeleten lakó fiatal
ember mindig akkor kezdi 
gyötörni jobb sorsra érdemes 

/ zongoráját, amikor én — a 
napi' munka fáradalmaitól 

-meggyötörtén — fél órányi 
csöndre vágyván végigdőlök 
heverómön. Honnan tudná vár
jon — ha boszorkányokkal 
nem cimborái —, hogy én mi
kor dölök? S miért éppen ak
kor hagyja abba a klampiro- 
zást, amikor — fáradtan, a 
kora esti pihengetés minden

reményét feladva — leülök a 
tévé elé, krimit nézni? De 
folytatom: miért éppen a kri
mi kezdetekor kapcsolja be a 
szomszédban lakó irodalom
esztéta asszony automata mo
sógépét, amelynek ördögi ké
pessége, hogy reszketeg csíko
kat továbbítson az én képer
nyőmre? S ha vége a krimi
nek, másnap történetesen va
sárnap van és én a hegyekbe 
készülök kirándulni, miért 
mondja Takács Marika a hír
adó végén (ő lenne a boszor
kány? éppen ö?\), hogy más
napra szélvihar, ködgomoly, 
hófúvás és Alaszka felől ér
kező fagyhullám várható?

Vettem egy könyvet. El is 
olvasom, mivelhogy az ebbéli 
tevékenység benne foglaltatik 
brigádvállalásunkban. Minden
nek tetejében politikai mun
ka,. leleplező regény ugyanis: 
az egyik nagymúltú tőkés vi
lágbirodalom közerkölcséröl, 
pénzhajhász gátlástalanságáról 
rántja le a fátylat. (Hasonló 
füzetek korábban is megjelen
tek ugyan, de akkortájt pony
vának hívták őkét, ma viszont 
kriminológiai történetnek — 
röviden: kriminek — nevezik; 
ugye, micsoda különbség?) Fa
lom a sorokat; a 49. oldal al
ján valaki — feltehetőleg gyil- 
kolási szándékkal — „magas

ba lendítette a kését és a ve
le szembe jö- . . . ”. Ez után is
mét a már olvasott 32. oldal 
következett. amely legfelül 
úgy kezdődött, hogy: „tyolta 
a whiskyt Mr. Smith.n

Először holmi modem  drá
maszerkesztésre gondoltam, 
mikoris a szerző más néző
pontból megismétli az egyszer 
már elmondottakat. Ám a szö
veg egyetlen betűt sem válto
zott, s a másodszor is bekötött 
49. oldal ismétcsak úgy végző
dött: „vele szembe j ö - .. 
majd ezután a 72. oldal kö
vetkezett: „gárzást bocsátott 
k i T a r t o k  tőle, hogy sose tu
dom meg: mi történt a 49. és 
a 72. oldal között, lesújtott-e 
a kést tartó ököl, ki gárzott 
(egyáltalán: hogyan kell gár- 
zani?), és Mr. Smith végül el
nyerte-e Miss Mabél hófehér 
kezét. Bizonygathat bármit 
Kálmán — a könyves , sze
rintem igenis boszorkány dol
gozik a könyvkötészetnél, s 
bár takarítónő biztos ott sincs 
esténként seprűnyélen lova
gol haza, miközben mi, földi 
halandók csúcsforgalmi du
gókban veszteglőnk.

. . .  Hogy mi lett a könyv 
vei? Kölcsönadtam a legjobb 
barátomnak. Miért? Mert alig
hanem belémbüjt a nemlétező 
kisördög: hadd kerülgesse a 
guta,őt is.

Segítség! Csak nem mi va
gyunk valamennyien a bo
szorkányok?!. . •

F. T.

TEHERVAGONOK A MŰHELYBEN
A székesfehérvári járműjavítóban ez év júliusa óta vég

zik az EAS-vagonok fővizsga-javítását. Ezt az üzem egy ré
szének átszervezése előzte meg. -Naponta 3—5 vagon gördül
het ki a szereidéből felújítva. A munkát erre a célra alkal
mas kisgépekkel könnyítették meg és. növekedett a termelé
kenység is. - :/ V ; — • • -:r: ,;;v: ■

Szétszerelik a műhelybe beérkezett kocsikat

-v v.7vyA\yr.--*.v

Rábai Ferenc marés az alumíniumkeret-hajlító
dolgozik

géppel

Harangozó Tibor egy kocsi rngótámjának körbevágását végzi 
az egyik kisgépen

(Zelman Ferenc képriportja)'
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A  M ÁV bőkezű adakozó

Kihasználatlan szellemi kincseink
AHOGY A VASÚT FIATAL ÜZEMMÉRNÖKEI LÁTJÁK

Vasúti üzemmérnökök 1972- A kereset nem sokban külön- dés: a munkatársai Eminens
ben kaptak először oklevelet, bözik, így tehát „fölösleges az nek szólítják. Miért?

Sánta Jolán azon kevesek 
közé tartozik, akik elsőként az 
üzemmérnöki szakra címezték 
jelentkezési lapjukat.

— Igen, mivel ón úttörővas
utasként kötöttem ,,eljegyzést” 
a szolgálattal. Itt a Keletiben

éspedig Szegeden. A képzést érettségi után, 
1974-ben áttették a győri köz- évig tanulni” , 
lekedési és távközlési műszaki 
főiskola közlekedés és posta
üzemi intézetének vasútüzemi 
szakára. A  tapasztalatok sze
rint a fiatalokat jobban érdek
li, hogy társadalmilag meny
nyire hasznos feladatokat lát
hatnak el a diploma megszer
zése után, semmint a hivatali 
ranglétra, vagy a szépen hang
zó cím, az „üzemmérnök” 
megjelölés.

A Keleti pályaudvar üzem
mérnöki irodájában hárman 
vártak, hogy a beilleszkedés 
gondjairól beszélgessünk.
Egyikük Hipszky Mihály,

még három — A főiskolán évfolyamel
ső voltam, aztán hiába nem 
akartam, rajtam maradt. . .

EGYEZTETNI 
AZ ÉRDEKEKET!

Sok minden szóba került 
azt hallottam, hogy a helyis- még, de azt hiszem, nagyon 
meret megszerzése és az önál- találó egyik beszélgető part- 
losátó vizsga letétele után bél- nerem megjegyzése, amely

szerint a MÁV bőkezű ada
kozó. Kiszórja a rengeteg 
ösztöndíjat, aztán nem kíván 
érte semmit. A vasúti üzem
vitel legalább is nem készült

só téri menesztői munkakör
ben kívánnak foglalkoztatni.

— És a távolabbi tervek?
— Egyelőre vállalom a for

dulószolgálatot, de később, ha
családom lesz, valami állandó fel a magasabb képzettségű 
nappalos beosztást szeretnék, szakemberek fogadására, s

pályaudvar 'üzemmérnökeimig f.mi v é g z e ^ e m n e k  megíele-  bizony lassítja az előrelépést, 
y  1Ő... Ahogy a helyzetet isme- a mindennapi feladatok meg-

rem, gyanítom, hogy egy kö- oldását, ha nem találnak kép- 
zönséges hivatali íróasztalnál zettségükhöz illő cselekvési 
kötök ki! lehetőséget a diplomás fiata-

Hipszky Mihály már túl van E êr* ¡¡1111 mielőbb vál- 
a munkábaállás és a beillesz- toztatni kell, mert a helyzet 
kedés nehézségein. Immár két 
éve a Keleti pályaudvar üzem
mérnöke. 1974-ben végzett

a másik két fiatal — Jávorsz- 
ky Péter és Sánta Jolán — 
egészen friss diplomás.

LENNÉNEK FELADATOK
— Jelenleg a forgalmi vizs 

gára és az önállósítóra készü 
lünk — újságolta Jávorszky
Péter. — A főiskola után ezt Szegeden, s nincs olyan beosz.

nem felel meg sem a főiskolai 
kéozés céljainak, sem a MÁV 
érdekeinek

Pelsőczy István

Tekintele 
a pályán 

volt
A szeptember 9-én öriszent-  

Péterről a 8629/7827 számú 
vonattal utaztam Zalaeger
szegre. Zalaszentgyörgy és 
Csurgaszicsárda között a 108— 
109 szelvényben a motorvonat 
vezetője egy furcsán álló sín
szálra lett figyelmes. Gyors 
fékezéssel a szerelvényt idejé
ben megállította. A motorve
zető és a vonatvezető megál- 
lapította, hogy a sínheveder 
mindkét oldalon eltörött. Az 
éber motorvezető ezután lé
pésben áthaladt a megsérült 
részen, s Bagód állomáson je
lentette észrevételét az ott tar
tózkodó pályamestemek.

A pályamester motoros tar
goncára ült, s a hibás részt 
azonnal helyrehozták. így az 
utána következő szerelvény 
már akadály nélkül közleked
hetett.

Mint régi vasutas, örömmel 
nyugtázom a történteket, s 
különösen azt, hogy a fiatal 
motorvezető ilyen lelkiismere
tesen látta el szolgálatát. „A 
tekinteted a pályán legyenV* 
figyelmeztető felhívást a gya
korlatban helyesen alkal
mazta.

Markos József 
Zalaegerszeg

külön ' kell elvégzem. Mint a 
többi kezdővel, velünk is most 
ismertetik meg a különböző 
szolgálati helyeket, amit 
egyébként hasznosnak, nélkü
lözhetetlennek tartunk. A tö
kéletes helyi tájékozottság 
nélkül elképzelhetetlen az ön
álló munka, s legalább ennyi
re fontos a munkatársak meg
ismerése is. Már vagy száz 
emberrel vagyok jó  viszony
ban, s  ha beleszólok a tele
fonba, már a hangom sem ide
gen nekik. Az ilyen, nem lé
nyegtelen apróságokkal kez
dődik a beilleszkedés. Másfél 
vagy két évet töltök el több-

tás, amelyben ne dolgozott 
volna rövideöb-hosszabb ideig. 
Köziben katona is volt.

— Bizony, szívesen emléke
zem arra, hogy leszerelésem 
után az állomás, ügyeletes 
tiszti megbízatással és fizetés- 
emeléssel fogadott— mondot
ta. — Tavalyelőtt októberben 
pedig üzemmérnöki, vagyis 
szervező jellegű féladatokat 
kaptam.' A lehetőségek jobb 
kihasználására való törekvés, 
az ésszerű menetrendkészítés, 
a munka folyamatosságának 
biztosítása, a technológia ki
dolgozása adja a munkakör 
szépségét. A tervezőasztalnál

félp munkakörben, utána -
feletteseim szerint — rendel* mégis felemelő! Az általános 

gondok* -persze éppen ebbőlS 6. ^lgálattevS |dód^ ' ^  vasúton a leg
leszek. . —

— Ezeket a beosztásokat ál- -
talános vagy középiskolai vég
zettségű emberekkel is be le
het töltetni. Mit gondolnak, 
nem méltatlan ez a munkakör 
egy üzemmérnökhöz?

— Nem méltatlan. Elisme
rem egyébként, hogy nem 
szükséges diploma az említett 
munkakörökhöz, de nem árt,

szolgálati helyen még 
mindig nem tudják pontosan, 
hogy milyen feladatokat bíz
zanak az üzemmérnökre!

HIÁBA
KEZDEMÉNYEZNEK

Hipszky Mihály elmondta
ha az is van, főként a továfo- E h SE M  ¡ l l 7 kí ióKói kollégával javasoltak az igaz-bi előmenetel szempontjából. . .  , ,
Később ugyanis menetirányító €a„ _ r l ! ^ í  
szeretnék lenni, s akkor mégf 
nagyobb szükségem lesz az 
egész államgazdaság érdekei

szervezzenek 
üzemmérnöki munkabrigádo
kat, s  készíttessék el velük 
egy-egy vasútállomás munka-

nek egyeztetésére a mindenna- szervezési tervét. A javaslat 
pi munkában. A főiskolások -  legtelie-
üzemi gyakorlatán, vonatveze
tőként is gyakran tapasztal
tam, hogy sokat kell még ja
vítani a forgalom irányításán, 
tervszerűségén! Szóval érde
kes feladatok várnak itt az 
üzemmérnökökre. . .

sebb ellenkezésre találtH
Hasonló tapasztalatokról 

számolt be Gertheis Miklós, 
aki külsős forgalmi szolgálat- 
tevő Rákosrendezőn, ö  1976- 
ban végezte el a  főiskolát 
Győrben.

— Kezdetben sok jóval bíz
tattak, de a gyakorlatban min
den másképp történt — mon
dotta. — Igaz, a fizetésem 2—3 
ezer forinttal több, mintha ál-

— A főiskola vasútüzemi 
szaka ¡nem tartozik a népsze
rű felsőfokú intézmények kö
zé. ö n  miért ezt a szakot vá
lasztotta?

— Nem választottam, csak í^ndoan nappalos beosztásban 
engem is ide irányítottak. Éré- Jönnék, az igazság mégis az, 
detileg autógépész-mérnök ^egy a munkakörömhöz a se
akartam lenni. Negyvenöt év- Qődtiszti tanfolyam is elegen-  
folyamtársam közül mindasz- ^o! Nem vagyok türelmetlen, 
sze hatan jelentkeztek a vas- szerintem a távlatok is bi- 
útüzemi szakra, a végzettek zonytalanok.
közül pedig csak tizenketten — Valójában milyen munka- 
jötte fc a MÁV-hoz, zömmel az 
ösztöndíjasok. Mégsem érzem
magam csalódottnak, amiért 
vasúti üzemmérnök lettem.. .

ISMERETLEN
TÁ V L A TO K

— A főiskolán nem volt kel
lemetlen mellékíze annak, 
hogy a diákok többsége erede
tileg nem ezt a pályát válasz
totta hivatásul?

— De igen! Kezdetben azon-

— Nem is tudom pontosan, 
hiszen az egyéni tervek csak 
akkor jók, ha egyeznek a vas
út vezetőinek igényeivel, il
letve, a helyes közösségi el
képzelésekkel. Ezekről azon
ban, még beszélgetni sincs ki
vel ! Talán a műszaki fejlesztés
ben, a távközlés, vagy a szá
mítástechnika területén hasz
nosíthatnám jobban a meg
szerzett ismereteket Az üzem
mérnöki beosztás is érdekel-

ban örültünk, hogy mégis fő- ne> de ennek a munkakörnek 
iskolások vagyunk, utána meg a szerepe nem eléggé megha- 
„tapintatosan”  kerültük ezt a tározott. Esetenként van egy- 
kérdést. Az utolsó évben pe- ©§y konkrét feladat, aztán jön 
dig a „ beletörődést” felváltott az „uborkaszezon”, amikor 
ta a vasutashivatás iránti tisz- senki sem tudja, mire kellene 
telet. Máskülönben a vasútfor- felhasználni az üzemmérnö- 
galmi szakközépiskolában köt. Ügy látom, hogy a for- 
érettségizett fiatalok többségét galom általában a rutinra, a 
az riasztja el a mi főiskolánk- hagyományokra épít, mivel 
tói, hogy félnek a matemati- azonban ott már mindent 
kától, és nem bíznak a felvé- „felfedeztek” , újat csak a 
teli vizsga sikerében. Ezenkí- műszaki fejlesztés, a techni- 
vül az emberek még nem kai és a technológiai hala- 
gondolkoznak távlatokban, s dós hozhat. Ettől viszont még 
azt tartják; hogy főiskola nél- sokan idegenkednek. . .
Jtül is lehetnek forgalmisták! — Végezetül még egy kér-

É G J E G Y E Z Z U K

M iért nincs záriámpacsere 
tizennyolc óra után?

Két esztendeje annak, hogy a mozdonyok tartozéka lett 
a hordozható zárlámpa. Ezek cseréje a vontatási telepeken 
és a nagyobb pályaudvarokon történik. Nem mindenütt gond
talan azonban a lámpacsere. A Keleti pályaudvaron például 
külön helyiség van kijelölve erre a célra. Lámpakezelőség 
a neve. Ez nagyszerű dolog, gondolhatná bárki, hiszen keze- 
lőség áll a mozdonyvezetők rendelkezésére. De meddig?

Október 13-án a Keletiből kellett vonatot továbbítanom 
a délutáni órákban. Az egyik zárjelzőm kimerült. Ködös idő
ben a vonatok végét nappal is ki kell .világítani, ezért a 
rossz zárlámpával a kezemben, bekopogtattam a láriipakeze- 
lőségre. Az ott dolgozó vasutas azt mondta, hogy csak 18 
óráig cserél zárlámpa-akkumulátort, menjek a vontatási te
lepre. Mozdonnyal húsz óra körül már nehéz bejutni a von
tatási főnökségre, ezért gyalog indultam el az egy kilométe
res úton. Közben azon gondolkoztam, hogy ha a lámpakeze- 
lőségen 18 óra után is van szolgálat, miért nem cserélik ki 
a zárlámpát? Sok fáradságtól, bosszúságtól mentesítené a 
mozdonyvezetőket, ha 18 óra után is helyben lehetne lámpát 
cserélni.

A  „kezelőségnek** ugyanis csak ebben az esetben van 
értelme. Sepsi Gyula

Irányvonal indul Rajkára
A műszaki diagnosztika szerepéről 

rendeztek konferenciát Szombathelyen
■ * :

Az indulás ünnepélyes pillanata a személypályaudvar első 
vágányáról. A  mozdonyt díszítő tábla azt jelzi, hogy a szom
bathelyi igazgatóságon levő M62-esek tizenegy év alatt 40 

millió kilométert futottak
(Czika László felvétele)

A Közlekedéstudományi 
Egyesület Vasútgépész Szak
csoportja és a Magyar—Szov
jet Baráti Társaság szombat-

szerű vontató járműveknél. A 
szovjet szakemberek is el
mondották tapasztalataikat sa
ját kutatásaikról és nagyra ér

helyi igazgatósági szervezete tiékelték a magyarországi ered- 
november 3-án közös tanács- menyeket, 
kozást szervezett a műszaki A konferencia tiszteletére 
diagnosztika alkalmazásáról a déli 12 órakor irányvonatot
vasúti vontató jármüvek fenn
tartásában.

A tanácskozáson részt vettek 
Tongori Imre, a Vasúti Főosz-

menesztettek Szombathelyről 
Rajkára A  szerelvényt von
tató M62es sorozatú moz
dony azon három vonta tó jár-

tály Gépészeti Szakosztályának mű egyike, melynek forgaty- 
osztályvezetője, az M62-es dí- tyús-szekrény hegesztését a 
zed-mozdonyok magyarországi szombathelyi vontatási főnök- 
szovjet szervizének képviselői ség dolgozói végezték el. Így
és a szombathelyi igazgatóság 
valamennyi vontatási munka
helyének szakemberei.

A konferencián Tongori Im
re beszámolt a műszaki diag
nosztika egyre növekvő szere-

a gépkiesés időtartama 2—3 
hónapról 2—3 hétre csökkent. 
A tehergépkocsi javítási. tervet 
októberben 59 kocsival teljesí
tették túl. Ezek az eredmé
nyek is hozzásegítették az

péről, melynek alkalmazása igazgatóságot a 107%-os szál
ma már elkerülhetetlen a kor- lítási tervteljesítéshez.

Pest megye legjobb fiatal esztergályosa
%

Pest megyében immár hagyománnyá vált, hogy a KI 
minek a mestere vetélkedő keretében minden évben meg
rendezik az esztergályos szakmunkás fiatalok vetélkedőjét. 
A Csepel Autógyárban megrendezett versenyen Palkó János, 
a dunakeszi járműjavító esztergályosa lett a győztes, meg
előzve a megyei nagyüzemek fiataljait.

A versenyen elért szép eredményért kilenc napos len
gyelországi jutalomüdülésben vehet részt Zakopánéban.

Jól választottunk
Emlékezés a pályakezdésre négy éviized távlatából

Napjaink társadalmi,
családi életének fő problémái 
közé tartozik a pályaválasz
tás. Gyerek és felnőtt egyaránt 
szeretné, ha ez a legideálisabb 
módon sikerülne. Az biztos, 
hogy régen — az első világ
háború után felnövekvő nem
zedék életében — ilyen gon
dok nem léteztek. Az egész 
ügyet általában a családfő 
zárta le, elsősorban a fiúk 
sorsával kapcsolatban, hiszen 
lányok esetében többnyire fel 
sem merült a kérdés. Az isko
la elvégzése után ők otthon 
maradtak a háztartásban se
gédkezni.

Miután a negyedik polgárit 
elvégeztem, apám megkérdez
te tőlem:

— Mi akarsz lenni?
— Mozdonyvezető — vála

szoltam egyenesen, érzékeltet
ve, hogy az ő példáját aka
rom követni, ö  azonban job
ban ismerte foglalkozásának 
nehézségeit, ezért megfelleb
bezhetetlenül közölte:

— Az nem!
Felajánlotta ellenben, hogy 

mehetek tanítóképzőbe, .ami
re viszont én válaszoltam 
nemmel. Hirtelenében ő sem 
gondolta meg ugyanis, hogy a 
pápai tanítóképzőbe tőlünk 
nem lehet vonattal bejárni, 
így maradt egyetlen választás: 
Szombathelyre megyek a fel
ső kereskedelmi iskolába.

Ezzel elkezdődött az
utazás az érettségi bizo
nyítványért. Naponta mintegy 
száz kilométerrel számolva, 
négy év alatt a Földet há
romszor tudtam volna körül

utazni sok-sok iskolatársam- havi 50 pengő javadalmazás
mai együtt. Ráadásul az isko- sál.
la az állomástól négy kilomé
terre volt, ennélfogva még na
pi nyolc kilométer gyalog
lás is hozzájött.

A kereskedelmi negyedik 
osztályában ismét egy felesle
ges kérdést tettek fel: Ki hol 
akar elhelyezkedni?

Közben egyetlen állás sem 
volt, ha pedig lett volna, ak
kor is, a katonai szolgálat le
töltése előtt szóba sem álltak 
senkivel. Így egyhangúlag be
jelentettük, hogy katonák le
szünk.

A sorozás gyorsan ment, tí
zesével kellett a sorozóbizott
ság elé menni és le sem kel
lett vetkőzni, csupán a nevün
ket bemondani. Akinek a ne
ve szerepelt a protekciósok 
listáján, az 'alkalmas volt. A 
többiek pedig „besorolást 
nyertek”  a munkanélküliek 
táborába, ahol sokan már 4—5 
éve vártak' bármilyen munká
ra.

ősszel kis szerencsével a 
Hangya szövetkezetbe mentem 
egyéves gyakornoknak, de a 
próbaidő után — egy biztosí
tási ügynök ígéretei alapján

Közben már két ízben
pályáztam a vasúthoz, de a 
válasz mindig ugyanaz volt: 
kérelme állás hiányában nem 
teljesíthető. Egy évi munka 
után, amikor ideiglenes állá
som megszűnni látszott, apám 
személyesen járt a MÁV igaz
gatóságnál és 8 tagú családjá
ra hivatkozva kérte felvétele-

akkor szokásos szólamot a 
nagy szerencséről, majd az el
ső szakvizsga anyagából 30 
oldal tanulnivalót adott fel. 
Harmadnap megkezdte a be
számoltatást. Ez addig tartott, 
amíg az elnökigazgató unoka- 
öccsét oda nem helyezték, akt 
nem volt hajlandó magát ki- 
kérdeztetni, így nekem jutott. 
a feladat a felkészítésére, az
zal, hogy én is csak akkor 
mehetek kereskedelmi vizsgá
ra, ha praxitársam is bejelent
hető.

Kidolgoztam a 397 vizs
gakérdést, amiből ő egy spi- 
rálrugós füzetbe a puskát el
készítette, és közölte, hogy 
mehetünk vizsgázni. A szak-

met, azzaí^hogy addig nem ™ 8̂  megszegésére 9 hó- 
K—  oroS ingoiáKK napot kaptunk, de én az egé

szet hamarabb akartam befe
jezni, mert a szeptemberbe» 
induló tisztképző tanfolyamra 
feltétlenül szerettem volna be
jutni. A feltételek között sze
repelt még az önálló forgal
mi szolgálat, amiből 5 hóna
pot sikerült teljesítenem.

Amikor elkövetkezett az 
önálló szolgálat első napja, és 
a piros szolgálati sankát fel
vehettem, úgy éreztem ma- 

mint a színész az első 
szerepeknél. A szívem a tor
komban dobogott. Állomásfő
nököm minden szavamra és 
mozdulatomra * figyelt, és a 
legkisebb hibát is kifogásol
ta.

Ősszel, 1937 szeptemberében

megy haza, amíg legalább ígé 
retet nem kap felvételemre.

A harmadik kérelmem volt 
már akkor az igazgatóságnál, 
amikor 1936. június 17-én 
megjött az értesítés, hogy 
nyilvántartásba vettek. Való
jában 1936. június 23-án kap
tam értesítést, hogy jelentkez
zek a Budapesten tartandó 
orvosi vizsgálatra, valamint 
írásbeli és szóbeli N felvételi 
vizsgára. „Papírt, ceruzát hoz- 
zon magával és kipihenten je- 
lenjék meg.**

Valószínű, hogy az első vizs
ga sikerült, mert újabb orvo
si és felvételi vizsgára kellett 
jelentkeznem. Végül július 
23-án megjött az értesítés, 
hogy Sárvár állomásra külön

— megpróbálkoztam élet- és szerződéssel lelvettek forgalmi J?e.htvtak tisztképp tan-
segeddíjasnak, havi 80 pengő
vel.

folyamra, ahol az alapismere
ték elsaiátftása után csaksoe- 

^ ——J-piális tárgyakat, tarifapoliti- 
Idézet a ̂  felvételi értesítés- kát, vasúti jogot, szállítmá- 

bol: „Alkalmaztatasanak egesz nyozási ismereteket kellett ta- 
tdeje alatt állandó alkalmazót- nulni. Egy kicsit élhettünk és 

., «iiJR-c ta f e™ v<Mat, és önnek a főleg ruházkodhattunk, mert
so díjazást: 5 pengőt. Utána a 97 Pen§ő fizetésből 30 pen-
egyik barátomat a községi ind felmondható, gős saját menzát szerveztünk,

Én voltam a világ legboldo- szállást pedig a vasút Rákos- 
gabb embere és a szombaton rendezőn díjmentesen biztosi- 

szerzett ismeretségek folytán kapott értesítés után már hét- tott.
én kerültem a helyére „ideig- főn jelentkeztem Sárvár álló- A tanfolyam elvégzése után 
lenes kisegítő munkaerődnek, másfőnökénél. Elmondta az általában mindenki visszake-

vagvonbiztosítások kötélével 
Néhány hónap elteltével be

láttam, hogy nincs tehetségem 
a biztosítási szakmához, és há
rom hónapig országgyűlési 
képviselői lajstromokat másol
tam, amiért megkaptam az el-

elölj áróságról katonai szolgá
latra hívták be, és a már meg-
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Az alkotás örömei

Hogyan lesz egy ötletből újítás?
FIZIKAIAK ÉS M ŰSZAKIAK GYÜM ÖLCSÖZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

A  ZÁ H O N YI Á TR AK Ó K Ö R ZET DELTA SZOCIALISTA BRIGÁDJÁBAN
i’ A Delta tervező szocialista 
; brigád fő „reszortja**, hogy a 
‘záhonyi gépesített rakodási fő« 
nökségnél a műszakfejleszté- 
si és rakodásgépesítési mun
kákat végezze. A  brigád 1974- 
ben alakult, s tagjai vállalá
sukban, a többi szocialista bri
gádokkal való együttműködést, 
a fizikai dolgozókkal való 
[munkakapcsolatok kialakítását 
ftartották elsődleges szempont
nak. A brigád tagjai felismer
ték, hogy az átrakási felada
tok magasabb szintű végre
hajtása csak a meglevő tech
nikai eszközök korszerűsítésé
vel valósítható meg, mégoedig 
a fizikai munkások széleskö
rű bevonása útján.

Közös erővel
X felismerést tett követte. 

'A brigád részére nagy örömet 
[JeHewtett, h-ogy a „Közös erő
ivel a munkások és műszakiak 
¡együttműködéséért9* meghir
detett SZOT-oályázaton „Tü
körben a Delta”  című pálya
munkájával részt vehetett A 
pályamunka gyakorlati meg
valósítása jelentősen elősegíti 
[a záhonyi átrakókörzet 5. öt
éves tervcélkitűzéseinek meg
valósítását, a munka haté
konyságának további javítását, 
a termelés, tervezés és végre

hajtás területén.
A brigád által tervezett és 

á kivitelező csoport rév£n meg
valósított eszközök hasznosí
tásából eredő átrakási teljesít- 
[mények növekedése, az egye
lői tervezések hatékonysága, a 
Ifizikai dolgozókkal kialakított 
[szoros kapcsolatok az együt
tes alkotás örömét biztosítják. 
[A kapcsolat gyakori megnyil
vánulási formája, hogy ha a 
! dolgozónak van egy ötlete, ak
kor a brigád műszaki szalkem- 

perei hasznos újítást készíte
nek a tervezőasztalon. A kö
zös együttműködés hatására, a 
tmk-műhely aktív közremű
ködésével, sok jelentős tech
nikai újítás készült már el.
[ Az Eperjeske ömlesztett ra
kodón működő Schul-targonca 
i kormánymunkahengerének 
gömbcsuklóját például Szabó

Endre motorszerelő és Bodnár 
József lakatos újítása nyomán 
kormányrögzítős szerkezettel 
sikerült helyettesíteni. A ter
vezőbrigád rajzok elkészítésé
vel segítette az újítás megva
lósítását, mely évi 21690 fo
rint hasznos eredményt jelenít 
a gépesített rakodási főnökség
nek. Molnár László darukötö
ző „Ollós megfogókészülék*9 
ötlete is újításként valósult 
meg, mindenekelőtt a brigád 
rajzasztalán. A kiviteli terve
ket pedig a tmk-műhely mű
szaki dolgozói valósították 
meg.

A  sikeres együttműködés 
eredménye a lemeztekercsek 
balesetmentes, kedvezőbb 
munkaidővel történő átrakása 
is. Az ebből származó hasznos 
megtakarítás 150 000 forint.

Másoknak is  
szívesen segítenek

Több balesetvédelmi újítás 
is köszönhető a gyümölcsöző 
kapcsolatnak. Cifra József la
katos és Szicsori Miklós ma
rós „Szerszámköszörű védő- 
burkolat99 című újításánál szin
tén a „Delta** szocialista bri
gád segített. A megvalósítás
hoz teljes tervdokumentációt 
készített, amely valamennyi 
szerszámgépnél hozzájárul a 
balesetek megelőzéséhez. Sán
dor József ötlete nyomán a 
brigád segítségével lett bizton
ságos a lánctalpas „Jones da
ru99 közlekedése magasfeszült
ségű vezetékek alatt.

Lenkovics Dezső és Rónai 
György a „Lakó- és műhely
kocsik fűtőcsövének biztonsá
gos szigetelése, szigetelődob 
készítése99 c. újítása ugyan
csak ily módon született. A  
„Delta** szocialista brigád ké
szítette el a szigetelő dob ter
veit.

A  brigád aktivitását bizo
nyította ezen kívül, hogy meg
tervezték a Clark targoncára 
szerelhető megfogószerkezetet 
a foszforral megrakott hofdók 
átrakására. Csépke Ferenc tar
goncakezelő ötlete nyomán va
lósult meg a mérgező anyagok 
balesetmentes átrakása.

Részterveket készítettek to
vábbá a tuzséri átrakóban al
kalmazott mechanikus lapátok 
érintésvédelmi problémáinak 
megoldására. Az elképzelések 
megvalósultak, területükön az 
újítást már alkalmazzák.

A  Delta brigád pályázata 
SZOT II. díjat nyert. A siker 
titka abban rejlik, hogy a deb
receni vasútigazgatóság legna
gyobb kollektívájában keres
ték a munkásokkal, illetve a 
többi szocialista brigádokkal 
való együttműködés lehetősé
gét. A Delta szocialista brigád
nak a fizikai dolgozókkal való 
kapcsolatai egyébként nem 
korlátozódnak csak a szakmai 
együttműködésre. Mivel a bri
gád minden tagja párt-, vagy 
KISZ-tag, megbizatásnak te
kintik a szellemi és a fizikai 
munka, az elmélet és gyakor
lat egységének megteremtését.

Együtt a munkásokkal
A  brigád tagjai előadások

kal és továbbképzésekkel gya
rapítják a fizikai dolgozók 
szakmai és ideológiai tudását. 
Rendszeresen részt vállalnak 
a fiatal fizikai dolgozók fő
iskolai, egyetemi felvételi vizs
gára való felkészítésében. A 
munkásokkal együtt vesznek 
részt a különböző vetélkedő
kön is.

A „Tükörben a Delta99 című 
pályamunka után részt vettek 
a Nyíregyházán megrendezett 
ifjúmunkás napok fiatal értel
miségiek pályázatán is. Szak- 
dolgozatukkal most, szeptem
berben 3. díjat nyert a brigád. 
A  közelmúltban pedig egy 
kispályás labdarúgópálya épí
tésében segédkeztek, nem szór
ván arról, hogy a szocialista 
brigádnaplókat megfelelő dí
szítéssel ők látják el, ezzel is 
formálva a brigádok szépérzé
két, ízlését.

Hosszan sorolhatnánk még 
ezeket a példákat, de befeje
zésül csak annyit, hogy a bri
gád közös színházlátogatást 
szervez a Debreceni Csokonai 
Színházba, hogy a munkások
kal együtt tekintsék meg Ver
di: „ Don Carlos99 c. operáját.

[rült eredeti állomására, és 
[tartalékosként biztosította a 
[forgalmisták, árupénztárosok 
és egyéb reszortosok szabadsá
gát. Ősszel Vépre helyeztek, 
[mert még nem kezeltem önál
lóan személypénztárt. Ekkor 
került 28 pengőbe egy buda
pesti, személyvonat haimadíük 
osztályú jegy. Egy pár csirke 
pedig 1 pengő volt. Nem cso
da, hogy vidékről az embe
rek nem nagyon jutottak el 
Budapestre.

Ma már az újfelvételesek 
nem is tudják értékelni, mit 
jelentett egykor az egyenruha, 
a szabadjegy és a tüzelőked- 
ivezmény. Mindhárom csak 1 
évi megszakítás nélküli szol- 
\ gálát után járt. Egyenruhát is 
ki-ki a saját pénzén csinálta
tott, mert önálló szolgálatot 
csak így tudott végezni.

Az utazásainkat ¡s saját
zsebükre bonyolítottak le. 
így alakult ki az a csodálatos 
helyzet, hogy Sárváron piros 
sapkában forgalmi szolgálatot 
teljesítettem, de Celldömölkre 
a szüléimhez polgári jeggyel 
utazhattam, ha nem akadt is
merős kalauz, aki jegy nélkül 
elvitt, vagy ha nem kerékpá

ron tettem meg a 17 kilomé
teres utat szombat e-te és 
hétfőn hajnalban.

A  háború egyre közelebb 
jött és a feladatok is mind 
nagyobbak lettek. Veszprém- 
külsőn, Celldömölkön forgalmi 
szolgálat, Devecserben, Mura
szombaton, Újvidéken áru
pénztáros, Szabadkán árufuva
rozási előadó lettem, majd a 
háború vihara tovább sodort 
előbb Szombathelyre, utána 

f Celldömölkre.
■ Hazaérkezésem után meg
döbbentett az a káosz, amit 
az állomáson találtam. Mene- 

í külő nyilasok, katonatisztek, 
í csendőrtisztek és családtagjaik 
[ tolongása mellett a rakott vas- 
í úti kocsik ezrei vártak sor-

sukra. Es mi volt a sorsuk? 
A német és nyilas vezetés 
minden rakott kocsit Német
országba irányított, hogy a 
menekülő magyar családok
nak „ne kelljen nélkülözniük",

Akik valamikor Celldömöl
kön együtt voítunk munkanél
küliek, most az ország külön
böző területeiről hazatérve 
azon fáradoztunk, hogy a há
borút elvesztettük, tehát a ra
kott kocsikat lehetőleg ne 
küldjük Németországba. Ebből 
hamarosan baj lett, mert a né
met pályaudvarparancsnok, 
Rittmeister százados naponta 
felelősségre vont, pisztolyát a 
mellemre szegezve, hogy 
miért csak ennyi vonat, vagy 
egy sem indult. Beszéljen az 
amerikaiakkal, hogy ne jöjje
nek bombázni, ne legyen ria
dó és ne lőjjék ki a mozdo
nyokat, mert emiatt egész nap 
állt a munka — érveltünk.

Minden reggel beszámol-
tűnik a forgalmi osztály 
vezetőjének is, aki szintén na
gyon ócsárolta tevékenységün
ket. E keservek között volt 
egy vigasztaló momentum, 
hogy mind több értékes ra
kott kocsi számadását nem ta
lálta meg a mintegy 30 fős 
nyomozó csoport. Ezek a ko
csik kerültek a sághegyi ba
zaltbánya iparvágányára. Ra
kományukat a felszabadulás 
után hasznosítottuk.

A szovjet csapatok 1945 már
ciusában vonultak be Celldö
mölkre és megkezdődött szol
gálati éveink legnehezebb, 
egyben legnagyszerűbb idősza
ka, amikor a semmiből kel
lett valamit produkálni. Vo
nalainkon ment az utánpótlás, 
miközben a törött síneket a 
műszaki alakulatok azonnal 
pótolták.

Sem jelentés, sem baleset
vizsgálat nem volt, hanem a 
szovjet diszpécseri szolgálaton 
keresztül kapott értesítés után

a sínekkel megrakott segély
menet azonnal indult a sín
törés színhelyére. Azóta sem 
értem, hogy most, ha valami 
történik, miért kell olyan so
kat várni az elhárításra. A 
szovjet katonák mellett tanul
tuk meg a diszpécseri szolgá
latot is.

Azután következett a má
sodik 10 évi szolgálat Deve- 
cseren, Pápán, Hódmezővásár
helyen, .állomásfőnökként. Az 
1956-os események után a har
madik évtizedet a szegedi 
igazgatóságon forgalmi osz
tályvezetőhelyettesi beosztás
ban töltöttem, végül a negye
dik 10 évben ugyanott keres
kedelmi osztályvezető voltam.

A  40 éves találkozóra ez év 
június 3-án került sor. Az 
egykori 200 tisztképzősből alig 
harmincán verődtünk össze. 
Úgy éreztük, ez az a gárda, 
akiket Moldova György írása 
szerint „a mozdony füstje 
megcsapott*’, akik • sohasem 
nézték az órát, hogy a szolgá
lat lejárt, akiket csak az ér
dekelt, hogy minél kevesebb 
bajjal, nehézséggel menjen a 
vasút.

A váltOZÓ Világ, a nemzet- 
közi gazdasóigá-poflitikad élet
ben bekövetkezett válitozlá- 
sok, az arányeltolódások a 
vasúton is jó  felkészültségű, 
az összefüggéseket értő és 
végrehajtó vezetőket és mun
katársakat kíván. Ma már azt 
is állandóan vizsgálni kell, 
hogy a végzett tevékenység 
mennyire gazdaságos és ezt 
hogyan kell szervezni, irányí
tani.

Ha ez a szemlélet áthatja a 
következő évek generációit is, 
akkor — úgy érzem — a to
vábbi évek nyugdíjba menői 
is azzal a tudattal válnak ki a 
szolgálatból, hogy érdemes 
volt ezen a szép, de nehéz pá
lyán dolgozni.

Vajda Sándor

Mit tartalmazzon 
a vasút VL ötéves terve?

Célkitűzéseinket 1981—85 között az 
határozza meg, hogy ebben az idő
szakban sem várható a népgazda

ságban olyan jellegű átalakulás, amely az 
V. ötéves tervben szereplő vasúti fejlesz
tési politikánk számottevő módosítását 
igényelné. Éppen ezért továbbra is ki
emelt feladatnak tekintjük a pályakorsze
rűsítést, a biztonság növelését, a szociális 
beruházások megvalósítását. A vasúti cso
mópontok, rendezőp$lyaudvarok és állo
mások fejlesztésénél meglevő elmaradá
sokat fel kell számolni, éspedig a buda
pesti vasútüzemi fejlesztések előtérbe he
lyezésével. Folytatjuk a járműpark kapa
citásának arányosítását a növekvő szállí
tási feladatokkal. Erőteljesebb fejlesztés 
szükséges ahhoz is, hogy a javítóbázisok 
és a korszerű eszközök között fennálló 
színvonalkülönbség csökkenjen, és javul
janak az ott dolgozók^ munkakörülményei. 
Fokozottabban számolunk a nagyobb ará
nyú technológiai és üzemszervezési intéz
kedések fejlesztést megtakarító eredmé
nyeivel és a „munkaerőt kiváltó" beruhá
zások hatásával.

A  tervezett fejlesztések — mint eddig 
— a következő tervidőszakban is a szál
lítási alaptevékenységet szolgálják. Ezért 
a műszaki fejlesztésnek összhangban kell 
lennie a népgazdasági lehetőségekkel, va
lamint az áru- és személyszállítási igé
nyekkel. A  fejlesztési célkitűzések kijelö
lésénél tehát ügyelni kell arra, hogy a fej
lesztés ütemezése és területi kijelölése az 
üzemi feladatok figyelembe vételével tör
ténjék.

A  személyszállításban az utaslétszám 
csökkenésének tendenciája várhatóan mér
séklődik, sőt a tervidőszak közepétől kezd
ve enyhe növekedés is bekövetkezhet. 
1985-ben évi 300 miljió utas elszállításával 
számolhatunk. Ez, valamint a minőségi 
követelmények fokozódása többlet fejlesz
tési igényt támaszt.

Áruszállítási feladataink mind belföldi, 
mind nemzetközi viszonylatban nagyobb 
mértékben növekednek. 1985-ben körülbe
lül 142—150 millió tonna áru elszállításá
val és 26—29 milliárd árutonnakilométer 
teljesítmény elérésével kell számolni.

Au növekvő szállítási feladatok önma
gukban is indokolják a vasúti szak
ágazatok arányos fejlesztését. Ezt 

az igényt erősíti, sőt a nagyobb arányú 
fejlesztést is követeli, hogy a vasúti infra
struktúra fejlesztése az évek során elma
radt a feladatok elvégzéséhez szükséges 
mértéktől, egyes területeken pedig a szin- 
tentartástól is.

A  vasút arányos fejlesztése érdekében 
tehát különböző intézkedésekre van szük
ség. Mindenekelőtt biztosítani kell, hogy a 
tervidőszakban mintegy 1800 kilométer 
hosszban valósuljon meg a vasúti pálya 
korszerűsítése, természetesen a törzsháló
zatra koncentrálva. A  törzshálózat re
konstrukciója során a vonalvezetést, az 
alépítményt és a műtárgyakat úgy kell ki
alakítani, hogy egyes vonalak, vonalsza
kaszok alkalmasak legyenek a távlatban 
tervezett — 140—160 km/óra sebességre. 
A sebesség és a tengelynyomás meghatá
rozásánál biztosítani kell a szomszédos 
vasutakkal összehangolt fejlesztést. A 
törzshálózat elsődleges fejlesztése mellett 
— járműveink megfelelő kihasználása ér
dekében — nagyobb gondot kell fordítani 
a többi vonal korszerűsítésére is.

A forgalom emelkedése — a vonali ter
helések és kapacitásvizsgálatok alapján — 
az eddigieknél nagyobb mértékben indo
kolja a második vágányok építését. A  
vizsgálatok alapján dönthetjük el, hogy 
Szajol—Lökösháza, Budapest—Kunszent-
miklós—Tass, Budapest—-Nagykanizsa és 
Szombathely—Porpác között hol és mikor 
indokolt a második vágány létesítése.

A hatodik ötéves tervidőszakban na
gyobb ütemben kell villamosítanunk. Ezt 
követeli elsősorban az energiával való ta
karékosság szükségessége, a vasúti munka 
termelékenységének fokozása és nem utol
sósorban a környezetvédelem. E célkitű
zések érdekében számításba jöhet a Hat
van—Somoskőújfalu, az Aszód—Vác, a 
Kiskunfélegyháza—Szeged, a Budapest— 
Dombóvár—Pécs, a Pusztaszabóles—Duna
újváros és a Sajóecseg—Ózd közötti vona
lak villamosítása. A program megvalósí
tása esetén 1985-re a villamos vontatás 
60—62, a dízel pedig 38—40 százalékban 
részesednék az összteljesítményből.

A vasúti közlekedés biztonságának fo
kozása érdekében tovább folytatjuk vo
nalaink és állomásaink felszerelését kor
szerű biztosítóberendezéssel. Ha a progra
mot — 50—60 állomáson és közel 700 kilo
méter vonalhosszon — sikerül teljesíteni, 
akkor a törzshálózaton állomásaink és for
galmi kitérőink 66, illetve vonalaink 80 
százaléka lesz ellátva korszerű biztosító- 
berendezéssel. Erőteljes ütemben folytat
juk a közút-vasút kereszteződések sorom
póval történő biztosítását is.

A  biztonságon túlmenően a munka
erővel való takarékoskodás érdeké
ben központi forgalomirányító be

rendezést kellene létesíteni Sza bad battyán 
—Nagykanizsa és Püspökladány—Bihar* 
keresztes között. Távközlőberendezés-fej-

lesztési elképzeléseinket összehangoljuk a 
vonalvillamosítással és az automata tér
közbiztosító berendezések, valamint útát
járó-fedező berendezések létesítésével, il
letve a távadatátviteli üzemmód számító- 
gépes információrendszer telepítésével. 
Ahol vonalkábel-építések a tervidőszak
ban sem várhatók, ott a légvezeték-össze
köttetések szinten tartása érdekében kö
rülbelül 5000. km hosszon huzalcserét haj
tunk végre.

Változatlanul nagy fontosságú feladat a 
vasúti rádióhálózatok további fejlesztése, 
az utastájékoztatás javítása, bővítése és 
az üzemi munka javítása érdekében egyes 
csomópontokon — elsősorban Záhonyban 
—- az automatizált információs rendszer 
kialakítása, a számítógépek egyre kiter
jedtebb alkalmazása.

A  vasúti fejlesztése egyik legfontosabb 
csoportját képezi a csomópontok, rendező
pályaudvarok korszerűsítése. Anyagi és 
egyéb okok — például kivitelezői kapaci
tás hiánya — miatt ugyanis jelentős az el
maradás. Igaz, a többlet szállítási felada
tokat teljesítette a vasút, de jobbára ha
gyományos technikával, illetve technoló
giával. Elavult pályaudvaraink terhelése 
pedig egyre nőtt. Most tehát korszerű tech
nológia — biztosítás, központi váltóállí
tás, gépesítés és részben automatizálás, 
központi forgalomirányítás, fejlett hír
közlés stb. — alkalmazásával kell az el
maradást, legalább is részben pótolni. 
Azért csak részben, mert elég sok az V. 
ötéves tervről áthúzódó munka Hegyesha
lom, Szolnok, Debrecen, Kelenföld, Zá
hony, Gyékényes és még több állomáson. 
Nem halasztható tovább Murakeresztúr, 
Dombóvár, Bp. Ferencváros, Kaposvár, 
Dunaújváros, Nyíregyháza, Mátészalka 
korszerűsítése sem, hogy csak a fontosab
bakat említsük.

Tény, hogy állomásaink, csomópont
jaink fejlesztésénél az igény jóval 
nagyobb a lehetőségeknél, ezért 

alapos vizsgálatok, elemzések alapján 
dönthetünk a fejlesztések sorrendjérőL 

A  vasúti járműpark korszerűsítését a 
kapacitásfejlesztési igényeken túlmenően 
egyre jobban meghatározzák a műszaki 
fejlődésből és az utazás kulturáltsági szín
vonalának emeléséből adódó feladatok. 
Alkalmazkodnunk kell a korszerű áruszál
lítási követelményekhez és módokhoz is.

Nagy mennyiségben szerzünk be nagy 
teljesítőképességű, hazai gyártású villa
mosmozdonyokat. A kisebb tengelynyomá
sú vonalak forgalmának ellátására, vala
mint a tolatószolgálat korszerűsítésére a 
jelenleg is beszerzés alatt álló vontató- 
járművek (M41, M43, M47-es mozdonyok 
és BZ-motorvonatok) üzembe állítását is 
tervezzük, törekedve a további tipizálás
ra, az üzemvitel gazdaságosságára.

A tervidőszakban csak egyetlen új moz
donytípus — villamos tolatómozdony — 
fejlesztését és esetleges vásárlását tervez
zük. A beszerzésre tervezett vontatójár
művek mennyisége lehetővé teszi a néhány 
darabos járműsorozatok (M28, M46, AB és 
Bb motorok) teljes selejtezését, a gőzvon
tatás megszüntetését.

A  személyszállítást illetően a selejtezé
sek pótlása és a kismértékű fejlesztés leg
alább 700 különféle személykocsi, motor, 
mellékkocsi beszerzését indokolja, ezen 
belül étkező- és hálókocsik vásárlására is 
szükség van.

Teherkocsi-beszerzési igényünket első
sorban az elszállítandó árutonna növeke
dése Indokolja. Darabszámban nem kíván
juk növelni a kocsiállagot, de a raksúly
kapacitást szükséges mintegy 10 százalék
kal bővíteni. Fokozottabban kell töreked
nünk a különféle speciális teherkocsik — 
önürítős, eltolható tetővel és oldalfallal el
látott stb. — beszerzésére.

Rendkívül fontos kérdésként kell ke
zelnünk a tervidőszakban a válla

lati beruházásokat Koncepciótervezetünk 
ugyan még nem részletezheti ennek a ka
tegóriának a megoszlását de azt már most 
tudjuk, hogy a szociális és munkavédel
mi, valamint az egészségügyi és jóléti be
ruházások területén az elindult fejlődést 
tovább kell gyorsítani. Számolnunk kell az 
egyre bonyolultabbá váló munkaerőhely
zetet könnyítő fejlesztések —• lakásépítés, 
oktatási célú beruházások — fokozott tá
mogatásával. Nagyobb mértékben kell gé
pesítenünk az építési és fenntartási szak- 
szolgálatnál és sok pótolni válónk van 
vontatási telepeink, kocsijavítóink és jár
műjavítóink fejlesztésénél is.

Csak vázlatosan ismertettük előzetes el
képzeléseinket a VI. ötéves tervidőszak 
fejlesztéseiről. Az elemzés és a részlete
sebb tervezőmunka ezután kezdődik, de a 
megvalósítás elsősorban V. ötéves tervünk 
teljesítésén múlik. A tervező munkához 
egyébként nélkülözhetetlenek a vasutas 
dolgozók ötletei, észrevételei. Szívesen ve
szünk tehát minden elképzelést, javasla* 
tót egy hatékony, megalapozott terv ki
dolgozásához.

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető
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Megkérdeztük az igazgatóhelyettest.

Mi gátolja a vasúttervezőket 
a munkavédelmi előírások alkalmazásában?

M I INDOKOL JH?

Szakszervezetünk elnöksége 
szeptember 14-i ülésén — 
marit arcnak idején, közöltük 
—, a MÁV vezérigazgatója- 
rcaík előterjesztése, valamáinit a 
szakszervezet szociáüpoMtikai 
és mimkavédéhná osztályának 
kiegészítő jelentése aLapjám 
megállapította, hogy a vasút 
beruházásai, szociális létesít- 
ményei, a különféle gépek és 
berendezések, sok esetben 
nem féLedinefk meg ' a munka
védelmi követeömányeknek. 
Ennek oka: a tervezők és be
ruházók nem mindig tesznek 
eíeget az előírásoknak.

Elérkezett az idő
— Hogyan fogadták az el

nökség megállapításait a  MÁV 
Tervező Intézetben? — A kér
désre Patakfalvi László, a 
MÁVTI műszaki igazgatóhe
lyettese válaszoltű 
; — Nagy érdeklődéssel ol

vastuk a Magyar Vasutas tu
dósítását az elnökség üléséről 
ejs egyetértettünk az ott elfo
gadott állásfoglalással is. A 
dofligoizók biztonságát veszé
lyeztető tervezési, kivitelezési, 
üzemszerű használatbavétel i
hibákat mi sem tartjuk meg
engedhetőnek. Az állásfoglalás 
helyesen mutat -rá: „A  jövő
ben mind az üzemi, mind a 
szociális és munkavédelmi,

Nem egyértelmű a megítélés 
a különböző új anyagok be
építését illetően sem, és ez 
rendszerint csak az építmény 
átadásánál derül ki. Nagy ne
hézséget okoz az is, hegy 
nincs olyan burkolóanyag, 
csúszásgátló padló, üres lába
zati elem, stb. amely minden 
igényt kielégítene.

A dolgozók testi épségére, 
egészségük megóvására irá
nyuló terveinkkel kapcsolat
ban talán még több a nehéz
ség. Azoknál a  speciális be
rendezéséknél, építményeknél, 
munkahelyeknél, amelyek pro
totípus jellegűek, vagy egyedi 
technológiát alkalmaznak, az 
előírások nem adnak kellő el
igazítást. így rendszerint az 
tizemlbehelyezóskor merül fel 
olyan igény, hogy a vemrtdüLá- 
torok zajszúmtjét csökkenteni 
kell, a zajos és huzatot előidé
ző szellőztető, fűtőrendszeren 
Változtatni kéül, hogy a lapos
tetőn körben korlátot keli épí
teni, és a gépi berendezések 
kezelésekor vagy karbantartá
sakor a dolgozóknak a tetőn 
keli közlekedniük.

A tervezőknek
is van igényük

Ezek tervezés közben még 
nem ismerhetők fel, mert vagy 
nincs előírás, vagy a beépített 
berendezések műszaki adatai

mtnd ap egyéb célokat szolga- ^.eni jeleznek pontos édté-
Zó* beruházások fázisaiban ma
radéktalanul érvényesíteni 
kell a dolgozók érdekeit, a 
testi épségük és egészségük 
vélelmét szolgáló követelmé
nyeket . . .  A  MÁV vezetőinek 
oda kell hatniuk, hogy a dol
gozók biztonságos fogkUkozta-

keket. Ezenkívül a gépek egy
másra hatása is előidézhet 
élőre nem látható nehézsége
ket.

Annak kiküszöbölésére, hogy 
a munkavédelmi minősítés so
rán ne adódjanak üzamibehe- 
lyezési ¡nehézségek, rögzíteni

tásat szolgáló berendezéseket “feeOfliene a munkavédelmi 
sem gazdasági megfontolásból, nósítés szempontjait (13/1970.1 
$em  ̂figyelmetlenségből a tér- KPM—KGM rendelet), továb-
vezők és a beruházók ne mél 
tőzzék. Ilyen észtekben megfő? 
telő intézkedéseket keU ténrií 
a munkavédelmi köüételmé- 
nyékét sértő eljárásokkal és 
az- azokért felelős tervezőkkel 
szqtriben.”

—- Határozott és kemény 
szavak ezek,' amelyekből iki- 
csemdül, hogy a vasút és a 
szakszervezet vezetői elérke
zettnek látják az időt az ide
vonatkozó jogszabályok betar-

há a minősítők és a tényezők 
egynjásiközti eszmecspéjét 
rend&etéS&é kellene -tenni 
— mondják a MÁVTI-iniá£L 

Sok fejtörést okoz a terve
zőknek az import berendezé
sek honosítása is, mivel az 
előírások nem egységesek, a 
hibák felismerése pedig a 
prospektus alapján szinte le
hetetlen. Úgyszólván nincs
egyetlen külföldről behozott
gép sem, amelyet úgy ahogy

tásána. Csak így lehet előbbre van használni lehetne a mi 
lépni a dolgozók egészségének, numJkavédeimi szempontjaink- 
testi épségének megóvásában, inak megfelelően. A  záhonyi 

Amikor a MÁVTI vezetői mérlegek használatba vételé- 
élőlvasták a tudósítást, rög- hez például lényeges átalakí- 
tönzött megbeszélést tartottak tasra volt szükség. A gyártó 
a tervezést irányítók körében óég az átalakításokat, magyar 
és egyöntetűen kimondták: az előírások szarőmt el is végezte. 
elnökség megállapításait, ja
vaslatait a tervezőknek fel
ajánlott segítségként fogják 
fel. S bár hivatalosam a ve
zérigazgatói előterjesztést, a 
kiegészítő jelentést és a hatá
rozatot még nem ismertették 
velük, ezúton is szeretném feL 
hívni a  figyelmet néhány 
olyan jelenségre, amelyek tü- 
söetes megvizsgálása hozzájá
rulna a tervezők munkájának 
javításához, a munkavédel
mi tervezés, eülenőrzés 
jobb megszervezéséhez.

— A felsorolt nehézségek 
mellett — folytatta ísméteüiten 
kijelentjük: nekünk a jövőben 
a szakszervezet állásfoglalásá
val egyezően, valóban alapo
sabban kell foglalkozni a 
munkavédelmi előírások meg
tartásával és nem szabad a 
biztonságot alárendelni a ta
karékosságnak. A tervezőknek 
azonban van igényük is. Első
sorban az, hogy legyen elég 
idejük a megfontolt, pontos, 
finoman kidolgozott munkára, 
valamint az, hogy legyenek 
egységesek a munkavédelmi 
előírások.

Mit ér az új, 
ha nem becsülik?

A munkavédelmi beruházá
sok és a dolgozók védelmében 
hangot kell adni annak a vé
leménynek is, hogy semmit 
sem ér a tervezők, beruházók, 
munkavédelmi felügyelők gon
dossága, ha a megtervezett, 
megépített berendezések hasz
nálatát a dolgozók mellőzik. 
Mert minek a túlnyomásos 
szellőzés, ha a kezelőfülke aj
taját nyitva hagyják, mit ér a 
mérlegelési lehetőség, ha túl
súlyos kocsikat raknak és nem 
működtetik a mérlegeket? De 
feltehetjük azt a kérdést is: 
van-e értelme az épület tete
jén dróthálóval biztosított kor
látnak, ha a dolgozók ráül
ve nézik a kilenc méteres 
mélységben folyó munkát? 
Vagy mi haszna megkísérelni 
az üzemi konyha hőmérsékle
tét 30 fokra csökkenteni, ha a 
főzőüstök közelében a 100 Cel
sius fokos hőmérséklet az 
uralkodó?

Ügy érezzük, van egy olyan 
pont, ahol a tervezési, s a be
ruházási források gazdaságos 
felhasználása, az üzemi sajá
tosságok és a munkavédelmi, 
tűzrendészet! igények " ^talál
koznak. Ennek az optimumát 
kell megkeresni a tervezőnek, 
s beruházónak és a munka- 
védelmi felügyelőknek.

Meggyőződésünk, hogy a 
szakszervezet elnökségének ál
lásfoglalása eredményeként 
javulás következik be a ter
vezések, a beruházások, és a 
kivitelezések munkavédelmi 
előkészítésében, a vonatkozó 
jogszabályok érvényesítésében 
— mondotta befejezésül Pa
takfalvi László, a MÁVTI mű
szaki igazgatóhelyettese.

Szász Ferenc

Lassújelek az új pályán
M egrepedtek a töltésvédő támialak 

Bicske -Jllsón ál
Nem zörög a haraszt, ha 

nem fújja a szél, tartja a 
közmondás. Persze, azért nem 
árt, ha nem ülünk fel minden 
mendemondának.

Többen szóvá tették, hogy a 
budapest—hegyeshalmi vasút 
új nyomvonalán állandóak a 
lassú jelek. Azt is beszélik: re
pedeznek az új műtárgyak,

— A Biatorbágy—Bicske kö
zötti új pályaszakaszon való
ban akadtak kisebb hibák. A 
töltésrézsű leszakadt, s ki kel
lett egészíteni. Az etyeki köz
úti aluljáró hátfalánál töltés
hibák mutatkoztak. Ezért se
bességkorlátozást kellett be
vezetni A hátfal töltését rövid 
idő alatt rendbehozták. Egy

sőt félő, hogy nagyobb esőzé- helyen nyomótöltést kellett ké
seknél megcsúszik az új pá- szíteni, ez a munka két hó- 
lya. napig tartott. Néhány esetben

Megnéztük a közelmúltban nagyobb mértékű volt a süly- 
a kritikus szakaszt, s megái- lyedés, mint amire számítot- 
lapítottuk, hogy az átereszek tünk, így keletkeztek a hidak- 
bizony nem az új benyomását nál a repedések.
keltették. Csak néhány példá
val érzékeltetjük a látottakat:

Talajtól talajig...
Bicske-Alsőnál a töltésvédő 

támfal mindkét oldalon meg
repedt. Az egyik háromméte- 
rés nyílású áteresz bétonbol- 
tozata a talajtól talajig átre
pedt, s mintegy három centi- 
méteres a nyílás. A másik vas- 
betonhíd Herceghalom felé 
eső eUenfála teljes egészében

— Az újonnan épült vasúti 
hidak és átereszek állapota ki
fogásolható. Miben látja az 
okát?

— A . vártnál kedvezőtle
nebb volt a talaj minősége, de 
erre csak utólag jöttünk rá. A 
megépült hidak nagyobb mér-

látozást kellett bevezetni, de 
csak ideiglenesen, amíg a hi
bákat fokozatosan megszün
tettük.

A tanulságok
Ezek a hibák eddig még va

lóban nem veszélyeztették a 
biztonságos közlekedést, de el
kerülhetők lettek volna, min
denekelőtt a gondosabb terve
zéssel. Az egyébként termé
szetes, hogy az előre nem lá
tott talajmozgás olyan válto
zásokat idézett elő a műtár
gyakban, hogy a laikusokat 
megijesztette.

Megnyugtató azonban szá
mukra is, hogy a szakembe
rek legjobb tudásuk szerint 
jártak el. Maradt ezek után a 
legfontosabb kérdés:

— Mikor lehet ezen a vo- 
nalon a tervezettnek megfej
teid 160 kilométeres sebesség-

tékű süllyedését a hídosztály gél közlekedni a vonatoknak?
rendszeresen figyeli és mért.

Beszélgetésünk során el
mondták azt is, hogy a pró
bafúrások igep sok pénzbe ke-

kettéhasadt. .. Látni tehetett rüinek. De az is igaz, hogy
ezen kívül lépcsős repedéseket 
is, amelyek a javítás után ke
letkeztek.

Koller György a budapesti 
igazgatóság építési és pálya- 
fenntartási osztályvezetőj e sze
rint — akit elsőnek kerestünk 
fel —, kapásból nem tehet vá
laszolni a kérdésekre. Azt 
ígérte, hogy néhány nap múl
va összehívja azokat az em
bereket, akik ebben az ügy
ben illetékesek. Az ígért 
megbeszélésen azonban nem 
jelent meg senki. Az osztály 
egyik dolgozója csak annyit 
közölt, hogy ebben az ügyben 
ők nem nyilatkozhatnak. Meg
jegyezte ^zenban* hogy a z . új 
pálya álíapöfá i£en sok gon
dot okoz.-A süllyedés a szá

minéi mélyebb és több . a fú
rás, a számítások annál jobban 
közelítik meg a valóságot. A 
fentiek is bizonyítják, nem 
mindig ésszerűen takarékos
kodunk a pénzzel és az idő
vel.

— Az új hidak és a pálya 
állapota mennyiben veszélyez
teti a forgalom biztonságát? 
— kérdeztem.

— Az észlelt hibák nem ve
szélyeztetik a forgalmat — 
szögezte le Csanádi József. — 
Már csak azért sem, mert a 
'hidak és átereszek nem köz
vetlenül kapják a terhelést. A 
különböző” mértékű süllyedé
sek tehát nem hatnak ki a hfc-

mítottnál „kissé nagyobb dáknál a pálya vonalvezetésé-
mervü" lett, így keletkezett 
a műtárgyakon a sok repedés. 
Azután hozzátette:

— Kérdezzék meg a vezér- 
igazgatóság 6. szakosztályát, 
hiszen az építési engedélyt 
ott adták ki, s az elkészült 
pályaszakasz hatósági üzembe 
helyezését is a szakosztály en
gedélyezte.

Próbafúrások
Csanádi József, á 6. szakosz

tály helyettes vezetője így 
nyilatkozott:

re. Az igaz, hogy az alépít
ményhibák miatt sebességkor-

-— A legközelebbi menet 
rendváltozáskor már nyugod
tan számolni lehet a 110—120 
kilométeres sebességgel — je
lentette ki Csanádi József. — 
Két helyen ugyan még észter 
lünk talaj mozgást, de az már 
nem jelentős. A műtárgyakat 
fokozottabban figyeljük, és 
a tapasztalatok szerint in
tézkedünk.

— A jövőben megelőzhe- 
tők-e hasonló esetek?

— Szerintünk igen — vála
szolta a szakember. — Emelt
szintű pályatestet legalább 
egyméteres túltoltéssél kell 
tervezni. A rézsűhajlást is nö
veljük, a hidaknál pedig á 
forgalomba helyezéstől kezdve 
rendszeres méréseket végzünk, 
majd az egyes műtárgyaknál 
a mozgások megszűnését a hi*- 
bák Azonnali kijavítása.. irán
ti " intézkedés ~és - bizottsági 
szemle követi. A  jövőben á 
kivitelezést és az ellenőrzést 
szigorítani kell!

Szalai Mária

Nincs egységes 
hatósági előírás

— Itt vannak például a dol
gozók szociális helyzetének, 
élelköruknényecinek javítására 
vonatkozó elképzelések ¡között 
a szociális épületeik, öltözők, 
mosdók, munkásszállók, |ak- 
tarjyák tervei. Elismerjük, 
hogy ezek bírálhatók — 
hangsúlyozta az igazgatóhe
lyettes *—. Évente több tucat 
ilyen, létesítmény tervét ké
szítjük a vasút egész területé
re* de csaknem állandóak 
szembe találjuk magunkat a 
hatóságok nem egységes állás
foglalásaival. Hiába . van 
ugyanis Előírás, a W. C.-csopor- 
tok, előtérek kialakítására, ha 
azt a hatóságok területenként 
másként értelmezik. Ez a 
gondunk a tűzrendészet! elő 
írások nem egységes értelme
zésével is. Az építmények be
sorolása, a tűzveszélyességi fo
kozatok megítélése nem egy
értelmű. A  füstmentes lépcső- 
ház túlnyomásos kialakítása 
például csak igen drága, ön
működő berendezéssel valósít 
Ható meg, anélkül, hogy gya 
kodat! haszna lenne.

Ae árukárok m egelőzése 
minden vasutas kötelessége

A biztonságos szállításról tanácskoztak a szolnoki vasúti csomóponton

A z  o'vasck hozzászólnak

Azok toborozzanak, akiknek 
hitelt érdemel a szavuk

Érdeklődéssel olvastam Ka- ,magas lovon ülve", hanem 
szala Sándor riportjait a mun- kollégális segítőszándékkal. 
kaerőhiányróL Én azonban az Sajnos, akárcsak a múltban, 
egyik hozzászólásra szeretném most is vannak olyanok, akik 
az illetékesek figyelmét irá- a magasabb beosztást, a ran- 
nyítani, amelyet Varga József got kikönyökölték maguknak, 
írt, s a lap augusztus 26-i szá- ugyanakkor viselkedésükkel, 
mában Magasak a falak cím- rátarti magatartásukkal el is 
mel jelent meg. Ezáltal még szakadtak a dolgozóktól, 
könnyebb megérteni, miként

A"szállíttatók joggal várják 
él a vasutasoktól, hogy a  fel
adott árut olyan ádiLapotbam 
szolgáltassák ki az átvevőnek, 
amilyen állapotban ásít fuva
rozásra átvették. Gyakran elő
fordul, hogy ez nem így tör
ténik . Sok az árukár.

— A szolnoki csomóponton 
az előző évhez viszonyítva

—. növekedett az árukár: ér
téke az év első kilenc hónap
jában 2 millió forint, vagyis 
annyi, mint tavaly egész év
ben volt, — tájékoztatott 
Lauer István kereskedelmi ál~ 
lomásfőnök-hélyettes.

— Miit tesznek annak érde
kében, hogy biztonságosabb le
gyen a számítás?.

—. Október 18-ra összehívtuk 
a szolgálati főnököket, a kö
zépvezetőket, a reszortvezető
ket, a társadalmi szervek kép
viselőit és á szocialista * ürí

tőképpen azok a vasutasok, 
akik számításra felvesznek 
Oilyan betonáruit, házgyári ter
méket, amelyek még meg sem 
kötöttek.

Gyakori a szemestermény 
szóródása szállítás köziben. Az 
így keletkezett kár félmillió 
forint lett volna, de sikerült 
ebből jócskán lefaragni. Á pá
lyaudvaron elszór ódott ter
ményt ugyanis összeszedték és 
értékesítették a szolnokiak.

Volt egy érdekes esetünk is: 
bevert az eső a vasúti kocsi- 
ba/amelyben meszet szállítot
ták. A darabos mész öngyul
ladása következtében leégett 
a kocsi oldala.

— Milyen károkat okoztak a 
toüvajok?

— Az állomáson 7 ezer fo
rint értékű árut loptak eL En
nél tetemesebb az a kár, 
amelyet szállítás közben — az

—̂^állomásra érkezésig okoztak az 
A  ¡káresetek jelentős része inasSiaítíik- Ennek értéke 60

ezer forint. Gyakran előfordul, 
hogy megdézsmálják a tran
zitszállítmányokat, különösen 
azokat, amelyekben palacko
zott italok vannak. Előfordult, 
hogy a kocsiról hiányzott a 
vámzár, így a rakományt át 
kellett számolni és a végén

figyelmetlenségből adódik.1 
Ilyen például | az áruelfolyás. 
A benzin- és az oilajszáUítmá- 
nyofcnál elmulasztják megvizs
gálni, hogy jók-e a kocsik zá- 
rószeíepjei. Sokszor olyan tar
tálykocsikat is megtöltenek 
ezekkel az értékes — és vészé-
Mm -  anyapolctol ,jmelyek tóderült> hogy mindössze
szelephibásak. Szállítás köz
ben aztán elfolyik a feladott

gádvezetőket. Azt várjuk ettől mennyiség nagy része.
a tanácskozástól, hogy a jövő
ben minden vasutas dolgozó 
többet tesz a szállított áru vé
delméért.

— Melyek a legjellemzőbb 
káresetek?

— Szolnok állomáson tete
mes összeget tesz ki a törések
ből származó kár. Ércnek ér-

— Származott-e jelentős kár kéovisel.

egyetlen üveg sör volt a hiány. 
Ilyen esetben a fölösleges 
többletmunka is nagy értéket

forgalmi balesetekből?
— Csomópontunkon nem 

volt közfeltűnést keltő baleset, 
mégis több mint 600-ezer fo
rint kár keletkezett az állo
más dolgozóinak hibájából.

— Tűzkárok előfordultak-e ?
— Mozdomyszikr ától, s szo-

téke 280 ezer forint volt az ^15 féktuskó szikrájától csak 
év első kilenc hónapjában, kisebb károk keletkeztek. Ezek 
Hibásak a szállíttatok is, de vasúti kocsikban tették kárt.

Októberben a szolnokihoz 
hasonlóan minden nagyobb 
csomóponton rendezett anké
tet a budapesti igazgatóság. A 
tanácskozásokon arra kérték a 
vasutas dolgozókat, hogy fi
gyelmesebb munkával igye
kezzenek csökkenteni az áru
károkat, védeni a társadalmi 
tulajdont.

Kőhidi László

jutottunk el odáig, hogy pél
dául a Keletiben — amely va
lamikor a MÁV „legrango
sabb ”  pályaudvara volt —
miért olyan borzalmas a lét
számhiány, ahogyan azt Ka- 
szala Sándor riportja is érzé
keltette. Mellesleg: sokan em
lékezünk még arra, hogy vala
mikor a Keletibe kerülni és ott 
vasutasnak tenni 
főnyereménnyel!

Lenne ezenkívül egy egészen 
konkrét javaslatom: bízzák
meg Varga Józsefet (és a hoz
zá hasonló idős vasutasokat) 
„toborzó’* munkával, előadá
sok tartásával, hogy minél 
több értékes embert nyerjenek 
meg a vasútnak. Varga József
ről például tudjuk; hogy tény
leges szolgálata Idején — Pol

i p i g  amt Sárdi és várpalota állomásfő- 
1 yv nőkéként — sokat tett az ügy

ben a vasútért és az embere-
Kérdés persze most, hogy kért. Ügyes, okos javaslatait a 

miként tehetne a vasúti szol- miniszter elvtárs is mindig el-! 
gálatot megkedveltetek Ügy fogadta és megvalósította. így 
is — többek között —, ahogyan vezették be Várpalotán annak 
Varga József javasolja: a kö- idején az úgynevezett porpót- 
zép- és felsőbb szintű veze- léko* isi 
tők menjenek többször a be- Bognár Károly
osztottak közé. Persze, nem Tapolca

Fiatalok a vontatásnál
Egy kis ,Jnformáéió”-val pen az, ami nincs is benne eb

szeretném kiegészíteni a Ma- ben az információban: — Mi- 
gyár Vasutasban megjelent, A ként lehetséges, hogy a forgal- 
munkaerőhiány szorításában mi szakszolgákit alig-alig tud 
című riportsorozatot. dicsekedni fiatalemberek fel-

A  napokban az őrségben vételével? Hiába ígérgetnek 
utazó vonatszemélyzettől tud- 500 forint jutalmat annak, aki 
tam meg, hogy a zalaegerszegi égy-egy embert „beszervez” 
vontatási főnökségen jelenleg vasutasnak, jóformán sehol 
nyolc érettségizett fiatal ismer- sincs jelentkező. Nem marad 
kedik a mozdonyvezetői híva- más hátra, mint az. hogy „egy 
tással. Elmondták azt is, hogy vonat egy ember, kész, mehe- 
a legjobb szakemberek tanít- tünk!**
ják, képezik ki őket felelősség- De vajon meddig megy ez 
teljes munkájukra, a dízélmoz- így?
donyok Kezelésére. Markos József,

Az érdekesség tulajdonkép- Zalaegerszeg
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Huszonnyolc év 
Ipotytarnócon

| Siket Béla főfelügyelő hu
szonnyolc éve vezetője 
Ipolytamóc állomásnak, 
amely tizenhárom kilomé
terre van Losonctól. A for
galmat az állomás négy vá
gányán és á téglagyári 
Iparvágányon bonyolítják 
le  A négy forgalmi szolgá
lattevő közül az egyik nő. 
Jelenleg szülési szabadsá
gon van, de a főnök szíve
sen vállal közbeváltást, 
hogy ne okozzon gondot a 
szabadnapok kiadása. Raj
tuk kívül az állomáson még 
három váltókezelő, három 
vonatkísérő laktanyás és 
nyolc kocsitisztító dolgozik.

Siket Béla vasutascsalád
ból származik. Édesapja a 
csehszlovákiai Zólyomban 
és Besztercebányán volt 
vonatfékező. Az egyik nagy
bátyja is dolgozott a vas
úton. A vasúti szolgálatot 
1942-ben távírászként kezd
te Balassagyarmaton. A 
lorgalmi és az önállósító 
szakvizsgák után 1943-ban 
Drégelypalánkra helyezték 
forgalmi szolgálattevőnek. 
Két év múlva Szécsénybe 
került. Ott élt családjával 
együtt 1950-ig, majd négy 
hónap múlva kinevezték 
Ipolyiam óc állomás főnö
kének.

— Legkedvesebb emlé
keim között tartom számon, 
amikor 1951 augusztusában 
forgalmi tisztté abattak Bu
dapesten a Vasas pályán. Az 
volt a felszabadulás utáni 
első tisztavatás ■— mondja. 
— A csehszlovák vasuta
sokkal nagyon jó a kapcso
latunk. Gyakran megláto
gatjuk egymást, kicseréljük 
tapasztalatainkat.

A z  állomáson tizenkét- 
óránként négy pár CSD 
motorvonat és nyolc pár te
hervonat aa munkát. Siket 
Béla 31 éve párttag. Hét éve 
Ipolytamóc község párt- 
szervézetének 1 ‘ titkárit. 
Négyszeres kiváló dolgozó 
és Érdemes vasutas. A ha
tárőrökkel is eredményes 
együttműködést alakított ki.

Egyik legkedvesebb hob
bija a vadászai Tagja a 
Magyar Vadászok Országos 
Szövetsége megyei ellenőr
ző bizottságának is.

Ketykó István

Szovjet vendégek 

Miskolcon
P  A közelmúltban 37 tagú 

szovjet csoportot látott ven
dégül a miskolci járműja
vító MSZBT tagcsoportja. A 

I f találkozón megjelentek az 
[üzem társadalmi és gazdasági 
[vezetői is.

A szovjet technika 
alkalmazása a MÁV-nál

N o ve m b e r 7. alkalm ából kiállítást

re n d e zte k  a

A  Vasúti Tudományos Ku
tató Lnriáaert MSZBT csoport
ja, amely az idén ápolásban 
alakult meg Lengyel László 
intézeti igazgatóhelyettes el
nökletével, kiállítást rendezett 
november 7-e, a Nagy Októbe
ri Szocialista Forradalom 61. 
évfordulója tiszteletére „A  
szovjet vasúti technika alkal
mazása a MÁV-nál”  címmel.

Az intézet Múzeum utcai 
székházéban megrendezett ki
állítás fotósorozattal, szemlél
tetően mutatta be a szovjet 
vágányfékeket, a Záhony kör
zetében felszerelt nagy teljesít-

V A T U K I-b a n

ményű rakodó berendezéseket. 
Láthatóik a kiállításon annak a 
gyümölcsöző tudományos kuta
tási együttműködésnek az 
eredményei ás, amelyeket a 
VATUKI nyolc éve folytat a 
Szovjetunió Össz-szövetségi 
Vasúti Kutató Intézetével.

Felsorakoztatták a gazdag 
szovjet vasúti szakirodalomból 
arcokat a könyveket is, ame
lyeket a VATUKI munkatár
sai állandóan forgatnak kuta
tómunkájukban. A kiállítást a 
MÁV vezetői közül is sokan 
megtekintették.

Politikai vetélkedő a BVKH-ban
Október utolsó napjaiban 

háromnapos vetélkedőt tartot
tak a BVKH-ban a Kun Béla 
szocialista brigád kezdeménye
zésére. A politikai vetélkedő 
célja: emlékezés az őszirózsás 
forradalomra, a Tanácsköztár
saság kikiáltásának évforduló
jára és a KMP megalakulásá
nak 60. évfordulójára, kiemel
ve a magyar vasutas dolgozók 
forradalmi tevékenységét is.

Huszonhét szocialista brigád 
több hónapig tartó munkával 
és tanulással készüli a vetél
kedőre. Felkészülésükhöz se
gítséget nyújtott a pártszerve
zet, a szakszervezet, a KISZ- 
szervezet és a gazdasági veze
tés.

A versenyzők között meg
található volt a legfiatalabb 
korosztálytól a nyugdíjasokig, 
szinte mindenki. A hősi múlt
ról történő beszámolók tanul
ságai mellett — a versenyzők 
— részletesen elemezték a ma 
feladatait is. A brigádok ala
pos feükiészültségiát az is bizo
nyítja, hogy az első hét he
lyezett brigád versenyben 
elért eredményei között mini
mális volt az eltérés.

A  vetélkedő mindenki szá
mára hasznosan zárult, mert 
a felkészülés és a vetélkedés 
során több százan megismer
kedhettek a történelmi múlt 
egy-egy részletével.

Évadkezdés Nagykanizsán

Gazdag programmal várja látogatóit 
a Kodály Zoltán vasutas művelődési ház

Megszépülve várja látoga
tóit a nyáron újjávarázsolt 
nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Ház. A jobb fel
tételek kedveznek a kisebb 
csoport- és klubmunkáknak.

A kertbarátok köre termék
bemutatóval mutatkozott be. 
Már kétszer foglalkozást is 
tartottak, ahol gyakorlati dol
gokat vitattak meg. De folya
matosan gyarapodik az ifjú 
könyvbarátok száma, s nép
szerűségnek örvend a nyugdí
jasok klubja is. A fiatalok szí
vesen látogatják még a mag
nósklubot.

Az elkövetkezendő hónapok
ban jelentős zenei, képzőmű
vészeti és színházi események
nek ad helyet a felújított szín
házterem. Lesz operaelőadás,

láthatják Vankóné Dudás Juli 
népi festő  ̂kiállítását is. A 
könnyűzene kedvelői találkoz
hatnak Kovács Katival és a 
Záray—Vámosi házaspárral.
Akiket az irodalom érdekel, 
azok meghallgathatják Fehér 
Klára írónőt, és neves poli
tikusokat is vendégül lát a 
művelődési otthon.

A KMP 60. évfordulójának 
tiszteletére pedig vetélkedőso
rozatot indítanak. A művelő
dési ház vezetői gazdag prog
ramjuk összeállításában min
den korosztályra gondoltak, s 
arra is, hogy mindenki talál
ja meg az érdeklődési köré
nek legjobban megfelelő el
foglaltságot.

Szepesi Józsefné

G Ö R Ö G  V A S Ú T ,  M A G Y A R  S Z E M M E L  (3.)

Példás hagyom ánytisztelet
kai, ezért a lassan és ritkán 
közlekedő vonatot nem sajnál
ják. Ennek ellenére a felvéte
li épületet — mint ipari mű
emléket — frissen tatarozták, 
a szolgálati helyiségek és a 
várótermek berendezéseit meg
óvják, s még a vágányokat is 
meghagyják. A kihalt, elha-

Vasutasokkal többször pró
báltam közelebbi kapcsolatba 
kerülni. Szándékomat azonban 
sokáig keresztezte, hogy Gö
rögországot autóbusszal baran
goltuk be. A  Peloponniszoszi- 
félszigeten, pontosabban az 
Argoliszi-öböl kikötővárosá
ban, Nafplionban érkezett el 
áz alkalom a találkozásra, a 
szakmai tapasztalatcserére. 
Legalábbis azt hittem.

Nafplionról — amelynek ne
ve Naupliosz, a mitológiai ha
jós emlékét idézi — vasút- 
földrajzi szempontból azt kell 
tudni, hogy annak idején 
szárnyvonallal kötötték össze 
a Pireusz—Athén—Korinthos 
: —Kalamata—Patre—Athén 
.közötti, csaknem 1000 kilomé
ter hosszú, keskenyvágányű 
fővonal Argosz állomásával. 
Tekintve, hogy szállodánk 
Nafplionban a vasútállomás 
szomszédságában volt, remek 
szabad programnak ígérkezett 
a görög kollégák meglátoga
tása.

1829-től 1834-ig az új görög 
állam fővárosa volt, már nem 
járnak vonatok. A  tavalyi me
netrend még ott árválkodik a 
peronon, de a forgalmat az 
idén tavasszal megszüntették. 
A helyi lakosok elmondása 
szerint jó autóbusz-összekötte
tés van a környező városok-

Kiderült azonban csakha- •
mar, hogy Nafplionban, amely Pálmafák árnyékában a „műemlék-állomás

BARÁTSÁG VONATTAL A  SZOVJETUNIÓBAN (3)

F én yképezőgéppel a  V ö rö s téren
Különvonatunk másnap, 

pénteken délelőtt 11 óraikor, 
egy szovjet vasutaszenekar 
pattogó indulói mellett gördült 
be Moszkva Kurszki pályaud
varára. A szovjet főváros ki
lenc személypályaudvara kö
zül ez a legnagyobb. A Barát
ságvonat vezetőit és utasait a 
szovjet vasutas-szakszervezet 
vezetői és az Inturist képvise

lői, ünnepélyes külsőségek kö
zött fogadták. A kedves fogad
tatást Kajcsa József, a vasu
tas-szakszervezet titkára kö
szönte meg, majd a kialakult 
beosztás szerint autóbuszokba 
szálltunk és nyomban indul, 
tünk városnézésre.

A külföldi turisták bármi
lyen rövid időt töltenek 
Moszkvában, első útjuk a vá

ros szívébe, a Vörös térre és a 
Kremlbe vezet. Érthető, hiszen 
ez a szovjet főváros legősibb 
része, itt található a legtöbb, s 
a legszebb építészeti remekmű, 
az orosz és a szovjet történe
lem számos, nagyrabecsült ér
téke. Képriportunkban ezek
ből adunk közre néhány felvé
telt

1. KÉP:

A Moszkva-folyó felől érkez
tünk a Vörös térre. Előtérben 

a Történeti Múzeum.

2. KÉP:

A Vaszilij Blazrennlj temp
lom egyik érdekessége a Vö

rös térnek.

3. KÉP:

Küldöttségünk vezetői koszo
rút helyeztek el a mauzóleum 
bejáratánál. A  fényképezőgép 
a koszorúzás előtti pillanatot 

örökítette meg.

4. KÉP:

Hétfőn délben elérkezett a 
búcsú pillanata. Viszontlátás
ra, barátaink! Viszontlátásra, 

Moszkva!

VISI FERENC FELVÉTELEI

gyott állomáson egyetlen tö
rött ablaküveg sincs, pedig 
nincs őr, ügyelő, vagyis a pá
lyaudvar területére bárki előtt 
szabad a ki- és bejárás.

Ott és akkor arra gondol
tam, hogy számunkra talán 
ebben a tegnap történelmét 
Őrző magatartásban is van né
mi követésre méltó példa.

Az elmaradt beszélgetése
kért Athén főpályaudvarán 
bőven kaptam kárpótlást. Az 
állomásfőnök szívélyesen foga
dott, s németül jól beszélő tol
mácsról is gondoskodott, az 
információs szolgálat egyik 
tisztviselőnője személyében.

Az érdeklődés természetesen 
mindvégig kétoldalú volt. A 
vasutasok közül többen meg
említették, hogy jövő évi sza
badságukat Budapesten szeret
nék eltölteni, mivel tudják, 
hogy szépfekvésű és vendég- 
szerető város. Biztosíthattam 
őket arról, hogy ebben nem 
fognak csalódni.

Az állomásfőnöktől sok ér
dekeset hallottam, s ajándé
kot is kaptam: az ŐSZE hiva
talos menetrendkönyvét,
amelynek borítólapját a Ganz- 
MÁVAG-tól vásárolt, a görög 
vasutakon közlekedő egyik 
motorvonat fényképe díszíti. 
A korszerű szerelvényre igen 
büszkék az athéni vasutasok.

Kovács József |

■
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A 30 éves jubileum tiszteletére

N em zetközi sakkverseny 
az Utasellátó Váll itatnál

Képzőművészeti kiállítás

A  győztes Meduna Eduard játszmája Cserna Lászlóval
Az Utasellátó Vállalat sport

körének sakkszakosztálya a 
vállalat 30 éves fennállása al
kalmából október második fe
lében nemzetközi férfi egyéni 
sakkversenyt rendezett a Ve
res Pálné utcai tanácsterem
ben.

A  versenyen részt vett a 
csehszlovák Meduna Eduard 
nemzetközi mester, Gross Ste- 
fan  mester és Jakovec Iván 
mester. A meghívott magyar 
versenyzők között volt Cserna 
László mester, Varnusz Egon 
mester és Schneider Attila 
mester. A  vállalat sportköré
nek versenyzőit Lengyel Béla 
mester, Pirisi Gábor mester, 
valamint Bugyinszki István, 
Németh Viktor, Szabó Zoltán, I  
Steiger Béla és Túri Zoltán 
mesterjelöltek képviselték.

A  kéthetes tornát a cseh
szlovák Meduna Eduárd nem

zetközi mester nyerte, 9,5 
ponttal. Második Cserna 
László mester lett. A  harma
dik helyen Schneider Attila és 
Varnusz Egon mesterek osz
tozkodtak.

Az utasellátó versenyzői kö
zül a legjobb eredményt Sza
bó Zoltán mesterjelölt érte el, 
aki nyolc és fél ponttal nem
csak az 5. helyet biztosította 
magának, hanem első ízben 
teljesítette a mester cím el
éréséhez szükséges szintet is.

F. K.

A  Nagy Októberi Szocialista Forradalom 61. évfordulója 
tiszteletére a dombóvári üzemfőnökségen kiállítást rendez
tek Csonka Sándor kocsilakatos, amatőr képzőművész alko
tásaiból. A  kiállítást november 3-án Harangozó László, az 
üaemfőnoksiég vezetője nyitotta meg. (Képünfoön a ¡kiállítás 
egy részlete)

A margitszigeti sportuszodá
ban rendezték november 5-én 
és 6-án a BVSC és a CRISUL- 
SC nagyváradi klub közötti 
műugró bajnokságot. A ver
senyt (a három méteres ug
rószámban) Kelemen Ildikó, 
a BVSC műugrója nyerte, k é 
pünkön a díjátadás ünnepé

lyes pillanata látható
(Tenta György felvétele)

M2MM

Őszi üdülés
Életemben most voltam 

harmadszor üdülni, de szá
momra a legutóbbi örökké 
emlékezetes marad. Férjem  
78 éves, én pedig 68 éves 
vagyok. Szeptemberben két
hetes beutalót kaptunk a 
M ÁV Budapesti Igazgatósá
gának balatonkenesei üdü
lőjébe. Ránk fért egy kis pi
henés, hiszen már régóta 
vártunk egy kis csendre és 
nyugalomra, hogy utána új
ból el tudjuk viselni uno
káink „édes bilincseit”.

A z üdülőbe örömmel 
mentünk, de bevallom, kis
sé féltünk is, hogy milyen 
lesz egy őszi üdülés. Azon
ban a két hét minden vára
kozásunkat felülmúlta. Az 
üdülő szép, kényelmes. 
Egész nap volt meleg víz, az 
étkezés pedig bőséges és 
változatos volt. A  kelleme
sen fűtött társalgóban TV-t 
nézhettünk, olvasgathat
tunk. A  személyzet pedig 
kedvességével családias lég
kört teremtett. Mindig volt 
minenkihez egy-egy kedves 
szavuk. Megkérdezték, hogy 
jól aludtunk-e, vagy azt, 
hogy ízlett-e az ebéd.

A z üdülő vezetője, Nagy 
Ferenc. Az ő érdeme lehet 
ez a szívélyes légkör, mert 
ő  maga járt elől a jó példá
val, soha nem tapasztaltam 
még ilyen kedvességet. A  
sok köszönömre pedig csak 
annyit mondott, „ez  a dol
gom”. ■

Amikor a két hét elröpüli 
s kimentünk az állo
másra, fájó szívvel bú
csúztam a kedves parktól. 
Nem szégyellem bevallani, 
még a könnyem is kicsor
dult.

Köszönöm az örömteli 
napokat.

Szentkúti Béláné

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. Tiszteletére or

szágszerte megemlékezések foly
nak. (Folytatás a  42. függőleges
ben.) 13. Kubai politikus. 14. Utá
noz. 15. Írja valai 16. Becézett női 
név. 18. Olasz város. 19. Minden 
lény királyé az egyiptomiaknál. 20. 
Vas • megyei helység. 22. Becézett 
női név. . 23. Orosz női név. 24. 
idegen területmérték. 25. A  Duna 
mellékfolyója. 26. Vissza: könnyű

női ruhaanyag. 30. Lírai költemé
nyek. 32. . . .  Péter (1676—1752) fő
királybíró, író. 33. Petrarca szo
nettjeinek nőalakja. 35. Egy sza
bály a labdarúgásban, névelővel. 
37. E. A. 38. Takar. 39. Háziállat, 
névelővel. 41. Kerek szám. 42. Hu
rok végei. 43. . . . Giovanni (1858— 
1899) olasz festő. 45. Sír. 46. Ra
vasz, csalafinta! 47. Európai határ
folyó. 49. Illik vtaílamihez, mégy
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hozzá. 52. Haláltusa. 54. Érték, mi
nőség (francia). 55. Főnök, vezető 
(ék. hiány)! 57. A keltezéstől 
számítva. 58. Tolna megyei hely
ség. 59. Jugoszláv közigazgatási te
rület. 61. A munka vdíja. 62. Jugo
szláv város. 63. Kialakulóban levő 
tudományág. 64. Betűpótlással tilt.

Függőleges: 1. az USA egyik ál- 
• lama. 2. Európai félsziget. 3. Tűz
hányó Hawai szigetén. 4. Szemé
lyes névmás. 5. Futómadár. 6. Kis- 
kecske. 7. Ebből ökör lesz, ha ta
nül. 8. Fiú párja. 9. Balek köze
pe. 10. A 2. függőleges fele, 11. 
Korlátozott, megszorított. 12. Ritka 
férfinév. 17. Latin szent. 19. Bolt, 
üzlet. 21... Hangtalanul töröd. 23. 
Tejtermék. 27. Nem hiányosak. 28. 
Anyósom. 29. Betakarító. 31. F-fel 
a közepén aludttej. 33. A gulya 
teszi. 34. Idegen női név. 36. Nagy 
verőér. 38. Neves operettszerző. 40. 
Tó a Szovjetunióban. 43. Gépko
csivezető. 44. Hivatali helyiség. 46. 
Híres csipke. 48. . . .  zis, lappangó 
élet. 50. Gyors sebes (francia). 51. 
Nobel betűi keverve. 53. Szabd ki 
a büntetést! 55. Csavar. 56. Becsü
letes, kifogástalan (angol). 59. 
Sportot űz, 60. Esküd mássalhang
zói. 63. Kimondott betű. 64. Az 
arany vegyjele».

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 42. függőleges.

Beküldési határidő: 1978. decem
ber 8.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Részvétel a tervezési 
munkában. A termelést segítő te
vékenység.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
21. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: Kiss 
Margit, 8852. Gyékényes 2. Rózsa 
u. 6. sz.; Magyar! Ferenc. 4621 Fé- 
nyeslitke. Szabadság u. 5.: Vörös 
Jenő, 6423 Kelebia, József A. u. 
14/c.; Varró János, 1087 Budapest, 
Luther u. 3.; Nagy János, 9500 
Celldömölk állomás fizetőpénztár.

Követésre méltó példa

Kismama-találkozó az üzemben
Kismama-találkozót rendeztek a közelmúltban a debrece

ni járműjavító üzemben. Olcsvai Antal, az üzem munkaügyi 
és ellátási osztályának vezetője üdvözölte a megjelenteket, 
majd tájékoztatást tartott a termelési eredményekről és a 
kismamákkal kapcsolatos legújabb határozatokról. Ezt köve
tően Dévényi Gyuláné, az üzem napközi otthonának vezetője 
beszélt a gyermekek óvódára való neveléséről és az egészsé
ges életmódról. Hasznos tanácsokat adott a kismamáknak 
dr. Kiss Éva üzemorvos is..

(Képünkön a gyermekeikkel együtt megjelent kismamák 
csoportja látható.)

Vontatási KESZ~ fiatalok 
tapasztalatcseréje Miskolcon

A  közelmúltban a  miskolci 
vontatási főnökség KISZ-szer
vezetének meghívására Mis
kolcra látogatott a Budapesti 
Keleti Vontatási Főnökség 
KISZ-fiataljaiból álló villa- 
mosmozdony-veze tőinek hu
szonöt tagú .csoportja.

Az egésznapos program ke
retében először üzemlátoga
tásra került sor a vontatási 
főnökségen, majd az üzem

KISZ-klubjában tapasztalat
cserét tartottak. Délután ellá
togattak az MVSC sportpályá
ra és barátságos futballmérkő 
zést vívtak egymással, amely 
a miskolciak győzelmével vég
ződött

Ezután városnézésre került 
sor, a házigazdák kalauzolá
sával. A  találkozó elmélyítette 
a két vontatási főnökség fia
tal mozdonyvezetői között a 
baráti kapcsolatot.

Társadalmi óvoda a művelődési házban
Az óvod áskorúaknak csak 83 

százalékát tudják elhelyezni 
az intézmények. így azok a 
gyermekek, akik nem nyertek 
felvételt, hátránnyal indulnak 
az iskolába. Debreceniben a 
szabadságtelepi óvoda ®em tud 
minden óvodáskorút elhelyez
ni. Ezen a gondon kívánt se
gíteni a debreceni járműjaví
tó üzem művelődési háza, 
amikor a pártszervezet kéré

sére elvállalta egy társadalmi 
óvoda szervezését.

Minden évben októbertől 
májusig mintegy 295 órán át 
szakképzett pedagógusok tar
tanak fogjliaűikozásolkat a kis
gyermekek számára. A szemé
lyi és tárgyi feltételeket a kép
zés idejére a művelődési ház 
biztosítja. Ebben az évben 39 
kisgyermeket készítenek elő az 
iskolakezdésre.

Lakáscsere
Elcserélném másfél szoba, kis 

kertes, komfortos, garázslehető
séggel, külön épületben levő 49 
négyzetméteres lakásomat hasonló 
komfortú és alapterületű, esetleg 
félkomfortos tanácsi lakásra Bu
dapest belterületén. Lakáscím: 
Audi Endréné, Budapest IX. 'Külső 
Mester u. 90. Megtekinthető az esti 
órákban. Érdeklődni lehet mun
kaidőben a 40—770/107 telefonon.

Elcserélném háromszobás, mo
dem, rákospalotai bérlakásomat 
budapesti modem vagy korszerű
sített nagyobbra, esetleg plusz 
másfélszobás tanácsi lakást adok. 
Minden megoldás érdekel. Érdek
lődni: 34—84. Tordai.

Elcserélném Budapest, Kerepesi 
út 5. sz. IV. ép. fszt. 10. szám alatt 
levő 60 négyzetméteres két szoba 
komfortos, gázfűtéses lakásomat 
háromszobás hasonló nívójú taná
csi lakásra. Érdeklődni lehet min
dennap délután 17 óra után.

Elcserélném miskolci kétszobás 
összkomfortos, új tanácsi lakáso
mat budapesti vagy Budapest kör
nyéki kétszobásra-. MÁV-lakás is 
lehet. Minden megoldás érdekel. 
Érdeklődni lehet: Bartók László. 
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 52. sz. 
6/1.

Elcserélném Dunakeszi-Gyártele
pen levő két különbej áratú szo
bás, komfortos, telefonos, gázfű
téses, 80 négyzetméteres lakásomat 
kisebb tanácsi bérlakásra. Érdek
lődni lehet 16 óráig a 173—987 tele
fonon.

MAGTAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: vtsi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest Vl.. Benczúr utca. 41. 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII. Rákóczi út 84.

Telefon: 224—812.
Felelös kiadó: dr Sutb Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszámias7dmunk:

MNB 216 -  11 859 
1 78—4758. Szikra Lapnyomda

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

Elcserélném: a városligeti villa
negyedben levő magasföldszintes, 
nagyméretű utcai, tanácsi egyszo
bás, közös mellékhelyiséggel, társ
bérletemet — egyedülálló személy- 
lyel — egy-két szobás komfortos, 
belterületi, főbérleti, vagy MAy 
bérlakásra. Nagy összegű térítést 
fizetek. Nagykátai közműves 330- 
as háztelket is adhatok. Érdeklőd
ni munkaidőben a 41—76/2; vagy a 
316—921 telefonon.

Elcserélném punÁkészi-Gyártele- 
pen levő két külön bejáratú szo
bás komfortos, I. emeleti, gázfűté
ses, napos, lakásomat egy szoba 
komfortosra, Budapest belterüle
tén. Lehet szeparált társbérlet is. 
Magányos férfi részére. Levélcím: 
1052 Budapest, V., Semmelweis u. 
2. sz. Hatala Ed éné.

Elcserélném Budapest XV. kerü
letben levő egy ■+■ két félszobás 
összkomfortos lakásomat Kelen
föld környéki hasonlóra. Lehet ki
sebb is. Érdeklődni: Erki Béla.
1155 Budapest, Rákos út 106.

Elcserélném Budapest XIV. ke
rületben levő első emeleti egy szo
ba hallos, gázkonvektoros lakáso
mat nagyobbra. Érdeklődni lehet 
8—16 óra között a 470—339 telefo
non.

Halálozás
November 7-én, 68 éves korá

ban elhunyt dr. Szirányi Cyrill 
nyugdíjas főtanácsos. 1937-ben lé
pett a vasút szolgálatába. Majd
nem húsz évig dolgozott a buda
pesti igazgatóságon, majd 1973-ig 
— nyugdíjazásáig — a vezérigaz
gatóság munkatársa volt. Utána 
a vasutas-szakszervezet közgazda- 
sági osztályán tevékenykedett. Hi
vatali munkája mellett említést 
érdemel a vasutassport terén ki
fejtett munkássága is. 1957-től 
1973-ig a BVSC jégkorong-szak
osztályának vezetője, majd elnöke 
lett. Több mint másfél évtizedig 
volt a BVSC elnökségének tagja. 
Eredményes munkáját több kitün
tetés — köztük a Munka Érdem
rend bronz fokozata és a Magyar 
Népköztársaság Sportérdemérem 
bronz fokozata -  fémjelzi.

Temetése november 20-án lesz a 
Farkasréti temetőben.

— Baráti látogatás. A Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 61. évfordulója alkalmá
ból november 4-én baráti lá
togatást tett a vasúti katonai 
szállítási osztály szovjet kép
viseleténél Ferencváros cso
mópont MHSZ-tartalékóf 
klubiának héttagú küldöttsé
ge. Megjelentek a találkozón a 
csomópont gazdasági és társa
dalmi vezetői is. Hajnal La
jos, a tartalékos klub titkára 
üdvözölte a szovjet kollégá
kat, majd ajándékot és em
léklapot adtak át.

— Kiállítás. A sátoraljaúj
helyi pft. főnökség közműve^ 
lődési bizottsága a közelmúlt-1 
bán beszámolóval egybekötött 
kiállítást rendezett „A  szabad 
idő hasznos eltöltése”  címmel I 
a főnökség központjában. Az 
érdekes kiállítás megnyitóján 
több mint százan jelentek 
meg.

— Munkavédelmi vetélkedő, 
A kiskunhalasi állomásfőnök- 
se-* munkavédelmi vetélkedőt 
rendezett a szocialista brigá
dok részére. A  vetélkedő ti
zennégy csapata közül a leg
eredményesebb a kiskunmaj- 
sai Március 21. brigád volt. 
Második Kiskunhalas állomás 
Lenin, harmadik pedig az Áp
rilis 4: brigád lett. Az első há
rom brigád 2000, 1500, illetve 
1000 forint jutalomban része
sült.

— „Korunk valósága.”  A 
debreceni építési főnökség 
szocialista brigádjai részére 
Korunk valósága címmel a 
közelmúltban rendezték meg 
az üzemi döntőt, amelyen húsz 
brigád száz tagja vett részt.] 
A vetélkedő tárgya a KMP 
megalakulásának 60. évfordu
lójával kapcsolatos tudniva
lók, valamint a munkavéde
lem volt. Az első dijat (25001 
forintot) a Barátság brigád 
nyerte. Az első három helye
zett kollektíva a megyei elő
döntőn ̂ folytatja majd a ve* 
télkedist. .

t
—  Kell a jó könyv. A MÁV 

BVKH szakkönyvtárában ok
tóber 30-án rendezték a poli
tikai könyvek kiállítását, dél
után pedig sor került a „Kell] 
a jó  könyv” című olvasómoz
galomban részt vett brigádok 
munkáinak értékelésére és a 
díjkiosztásra.

— Teljesített ígéret. Mező
túr állomás dolgozói 1974-ben 
elhatározták, hogy minden év
ben (öt évig) háromnapi ke
resetüket a mezőtúri gyer
mekintézmény építésének se
gítésére ajánlják fel. ígéretü
ket ebben az évben teljesítet
ték. ö t  év alatt majdnem 1691 
ezer forintot gyűjtöttek össze.'

A  szegedi igazgatóság 335 
ezer forinttal járult hozzá az 
úi gyermekintézmény felépí
téséhez.

—  Nyugdíjastalálkozó. A 
dombóvári pft. főnökség tár
sadalmi és gazdasági vezetői 
találkozót rendeztek a nyug
díjasok részére, amelyen, tá
jékoztatták a megjelenteket a 
főnökség gazdasági életéről és 
az idős vasutasokra vonatko
zó szociális kérdésekről.

A  szerkesztőség üzeni

Krajczár Antal, Dombóvár; dr. 
Hampel Polyzenia, Páli Imre, Sárai 
Nándor, Budapest; Czika László, 
Szombathely; Szentkút! Béláné. 
Dunakeszi; Bognár Károly, Tapol
ca; Békési Imre, Mezőtúr; Szűcs 
Ferenc, Hatvan; Szécsi Ferenc, Sá
toraljaújhely; Tóth Tibor, Kiskun
halas; Pál István, Sepsi Gyula, 
Miskolc; Nyíri Ferenc, L. Varga 
Lajos, Debrecen; Vajda Sándor, 
Szeged: leveleiket lapunk anyagá
hoz felhasználjuk.

Breznay István, Vác; Zemen Já
nos, Martfű: leveleiket illetéke*
helyre továbbítottuk.

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszerve

zeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következőket:

39. számból: 105900/1978. Az A. 3. 
számú Ügyviteli Utasítás hatályba 
léptetése.

40. számból: 111143/1978. Az általá
nos jövedelem adóról szóló 35/1971, 
(XII. 17.) PM sz. rendelet kiegészí
tése.

42. számból: 8A31/1978. VSZTO. 
Utasítás az 1/1978. (IX. 14.) SZOT 
számú szabályzat végrehajtásához.

111914/1978. A táppénzmegvonás ! 
munkáltatói jogkörének gyakoriár 
sa a MÁV-náL
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A  FELADATOK ISMERETEDEN

Magyar-szovjet vasúti együttműködési 
megállapodást írtak alá Debrecenben

H a rm in c  jö t t  as N H K -h ó l

Fekvőhelyes kocsik 
az Utasellátó kezelésében

A  magyar és szovjet küldöttség vezetői

November 21—23-án Debre
cenben került sor a magyar- 
ízovjet vasúti együttműködési 
állandó bizottság munkacso
portjának 19. ülésére. A  tár
gyaláson a magyar küldöttsé
get Urbán Lajos, közlekedési 
és postaügyi minisztériumi 
államtitkár, a szovjet küldött
séget pedig I. A. Jamec köz
lekedésügyi miniszterhelyettes 
Vezette.
í A munkacsoport ülésén, 
melyet Szabó Béla vezérigaz
gató-helyettes nyitott meg, át
tekintették a két ország kö
zötti vasúti áruszállítások 
1978. évi teljesítését, majd 
egyeztették az 1979. évi fel
adatokat. Megállapították, 
hogy a Magyarországról ki
vitt exporttermékek és tran
zit áruk mennyisége 2 száza
lékkal, a Szovjetunióból be
hozott import és tranzit áruk 
mennyisége pedig 12 száza
lékkal növekedett a múlt év 
hasonló időszakához viszo
nyítva. A  magyar exportnál 
gyakran okoz torlódást, hogy

a negyedévek végén ugrássze- letve a nyugat-európai orszá-
rüen megnőnek a szállíttatok 
igényei.

Hazánk és a Szovjetunió 
között az év első tíz hónap
jában így is kiegyensúlyozot
tabb volt az áruszállítás, mint 
a korábbi évek hasonló idő
szakában.

Az ülés napirendjén szere
peltek a két ország tudomá
nyos műszaki együttműködé
sének vasúti közlekedésével 
kapcsolatos kérdései. Bejelen
tették, hogy a záhonyi üzem
főnökség területén jövőre már 
gépi feldolgozással végzik a 
kocsinyílvántartást.

Megvitatták a konténeres 
szállítás kiterjesztésének lehe
tőségeit, továbbá a magyar, a 
csehszlovák és a szovjet átrakó
körzetek .találkozásánál — a 
Szovjetunió területén — Ba- 
tyevóban épülő közös konté
ner pályaudvar üzemeltetésé
vel kapcsolatos feladatokat. 
Ez a pályaudvar bonyolítja 
le a Szovjetunió és Japán, il-

gok közötti konténerforgal
mat.

A  tanácskozáson a buda
pesti Metró . közlekedés kor
szerűsítése is szóba került. 
Munkatervet készítettek a 
Metró mozgólépcsők központi 
irányítási rendszerének ki
dolgozásáról, korszerű áram
szedők kialakításáról és a 
metrókocsik tervezéséről.

A  három napos tárgyalás 
befejeztével, november 23-án, 
a két küldöttség vezetője, 
Urbán Lajos államtitkár és 
Z. A. Jamec miniszterhelyet
tes aláírta a magyar-szovjet 
vasúti munkacsoport 19. ülé
sének jegyzőkönyvét.

A  vasúti személyszállítási 
szolgáltatások minőségének ja
vítása, illétve. a szolgáltatások 
bővítése érdekében a MÁV 30 
db II. osztályú fekvőhelyes 
kocsitj  szerzett be az NDK- 
ból. Ezeknek az úgynevezett 
„Liegew ágenseknek az üze
meltetését csak úgy, mint az 
étkező-, háló-, bisztró-, és bü
fékocsikét az Utasellátó Vál
lalat végzi.

Az új fekvőhelyes kocsik
ról, illetve azok üzemeltetésé
ről november 28-án Tóth 
László, a vállalat főigazgatója 
tartott tájékoztatót. Elmondot
ta, hogy a kocsikat novem
ber 30-ig leszállítják, decem
berben elvégzik a műszaki át
adást és átvételt, továbbá a 
kezelő személyzet kiképzését.

A  kocsikat előreláthatólag 
januárban állítják forgalomba 
az alábbi vonatokban: A  Bp. 
Keleti pályaudvarról 17 óra 
15 perckor induló Balt—Orient 
és a 21 óra 25 perckor induló 
Orient Expressz vonatokban 
Budapest—Bukarest, a 17 óra 
25 perckor induló Báthory 
Expresszben Budapest—Varsó, 
továbbá a 14 óra 30 perckor 
induló Meridián nemzetközi 
gyorsvonatban Budapest—Ber
lin között.

A  kocsik legfontosabb jel-' 
lemzői és az utazóközönség 
részére nyújtott szolgáltatások 
a következők:

Valamennyi kocsi 10 fülkés, 
9 fülkében 6—6, összesen 54 
fekvőhely képezhető- Az ülő
kocsikhoz hasonlóan az 1—5. 
számú fülkék nemdohányzó, a 
6—9 fülkék dohányzó szaka
szok. A  10. fülke a kísérő, il
letőleg kezelő személyzet, to-. 
vábbá a felszerelési tárgyak — 
párna, lepedő, takaró — elhe
lyezésére szolgál. A  szolgála
ti, illetőleg kezelő fülke beren
dezéséhez tartozik egy 140 li
teres elektromos hűtőszekrény 
és egy két főzőlapos gázrezsó. 
Az utazóközönség részére
mindkét kocsi végén egy-egy 
WC és mosdó helyiség áll ren
delkezésre.

A  kocsik a nappali órákban 
ülő-, az éjszaka pedig fekvő- 
hélyes kocsiként vehétők
igénybe. Gyakorlatilag ez azt 
jelenti, hogy a kocsikísérő az 
est beálltával a fülkéken belül 
az ülőhelyekét fekvőhelyekké 
alakítja át és minden utas ré- 
íszére rendelkezésre bocsát 1 
\db párnát, 2 db lepedőt és 1 
\db gyapjútákarót. Reggel az 
ágyneműt összegyűjti és a 
fekvőhelyeket ülőhelyekké 
visszaalakítja. Ezek a szolgál
tatások a nemzetkösd díjsza
bások szerint kötelezőek, értük 
az útvonal hosszától függetle

nül a szocialista országok kö
zötti forgalomban éjszakán
ként és fekvőhelyenként 26,90 
forint pótdijat kell fizetni.

Az Utasellátó Vállalatnak 
1979. május 26-ig, a nyári me
netrend változásáig módja lesz 
arra, hogy a különböző utazá
si irodák által, a magyar. tu
risták részére szervezett kül
földi utazásokhoz egy-két ko
csit, nagyobb csoportok esetén 
fekvőhelyes kocsikból képzett 
különvonatokat közlekedtes
sen.

Brigiídtnlálkozó
tapasztalatcserével

Á  debreceni vontatási fő
nökség Kandó Kálmán moz
donyvezető, Lokomotív motor- 
szerelő, valamint a Ganz-MÁ- 
VAG Eszperantó és Pattan
tyús szocialista brigádjai eb
ben az évben együttműködé
si szerződést kötöttek, s a kö
zelmúltban brigádtalálkozót 
rendeztek a főnökségnél.

A találkozón megbeszélték 
az együttműködés eddigi ered
ményeit és a terveket. A  mű
szaki tapasztalatszerzés érde
kében a vendégek részvételé
vel üzemlátogatást szerveztek.

A  találkozó városnézéssel 
fejeződött be.

PRO UNTVERSITATE EMLEKEREM
*

Kitüntették a szolnoki M Á V  K órházat
A Debreceni Orvostudományi Egyetem tanácsa a Pro 

Universitate emlékérmet adományozta a szolnoki MÁV Kór- 
háznak, az egyetemi hallgatók oktatásában kifejtett eredmé
nyes tevékenységéért. A  kitüntetést dr. Szabó Gábor akadé
mikus, az orvostudományi egyetem rektora nyújtotta' át dr. 
Romhányi Istvánnak, a kórház igazgatójának.

Az ünnepi esemény alkalmából a Debreceni Akadémiai 
Bizottság orvosbiológiai szakbizottsága és a szolnoki MÁV 
Kórház tudományos ülést tartott.

i  munkával 
a tervek tejesítéséért

Miskolc-Tiszai pályaudvar 
szocialista brigádjai ebben az 
évben „Minőségi munkával a 
tervek teljesítéséért” jelszóval 
vesznek részt a munkaver- 
seny-mozgalomban. A  szocia
lista brigádvezetők legutóbbi 
értekezletén és a termelési ta
nácskozáson elhatározták, hogy 
elsősorban a minőségi munká
ra fordítanak nagy gondot... A  
közel 100 szocialista brigád ed
dig sikeresen teljesítette vál
lalását.

A  Tiszai pályaudvar kiváló 
gazdasági eredményein az 
élmúlt években gyakran csor
bát ejtett a sóik baleset. 
Ennek csökkentése • érdeké
ben növelték az oktatások

számát, rendszeressé tették a 
helyszíni, nevelő és oktató jel
legű ellenőrzéseket. A  baleset
megelőzés jelentőségéről, fon
tosságáról, szinte minden fó
rumon beszéltek. Az ered
mény: 1978-ban eddig az üze
mi balesetek száma 18,6 száza
lékkal, a tárgyi baleseteké pe
dig 45 százalékkal csökkent az 
elmúlt év hasonló időszakához 
viszonyítva.

A  pályaudvar dolgozói a jö
vőben szeretnék csökkenteni a 
késett vonatok számát is. A  
harmadik negyedévben pél
dául 5786 tehervonat közül 
1534 indult késve. Ebből 1470 
várt gépre.

kií/ös össimoÁs m
Űj vasútasóvoda Szegeden

Országszerte nagy gond a 
gyermekek óvodai elhelyezése, 
így van ez Szegeden is, ahol 
a vasutasóvoda már egyre ke
vésbé tudta kielégíteni az igé
nyeket. A  80 helyre nem rit
kán 100—120 gyermeket is fo-

Pullai Árpád látogatása 
a dombóvári üzemfőnökségen

Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter no
vember 22-én Tolna megyébe látogatott Előbb a szek
szárdi 11. sz. Volánnál, majd a dombóvári MÁV Üzem
főnökséggel ismerkedett. A  minisztert a látogatásra el
kísérte K. Papp József, a Tolna megyei Pártbizottság 
első titkára, országgyűlési képviselő, a KB tagja, dr. 
Gyugyi János, a Tolna megyei Pártbizottság titkára és 
Gyuricza István a Dombóvári városi Pártbizottság első 
titkára.

A  minisztert és kíséretét Tóth Ferenc, a csomóponti 
pártbizottság titkára. Harangozó László . üzemfőnök, 
Vándor Mihály műszaki helyettes és Márfai Ottó üzem
viteli helyettes fogadták.

A  vendégek meghallgatták az üzemfőnökség vezetői
nek tájékoztató beszámolóját, majd megtekintették az 
épülő dízel bázist és az állomást. Az üzemlátogatás so
rán több dolgozóval elbeszélgettek munkájukról, élet- 
és munkakörülményeikről.

Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter kü
lön érdeklődött az üzemfőnökség működésében szerve
zett eddigi tapasztalatokról, az üzemfőnökség szervezésé
vel kialakult újszerű párt-, szakszervezeti és gazdasági 
vezetés kapcsolatáról, a vontató járművek műszaki ál
lapotáról, üzemkészségéről és a munkaerőhelyzetről.

Elkészült a 300. V43-as villamosmozdony
Bensőséges ünnepség szín

helye volt november 21-én, a 
Keleti pályaudvar. Farkas 
Béla, a Ganz Villamossági 
Művek vezérigazgató-helyette
se jelképesen átadta Orosz- 
váry Lászlónak, a MÁV ve
zérigazgató-helyettesének a 
300-ik V  43-as szilícium egyen- 
Lrányítós villamosmozdonyt. 
Ebből az alkalomból á csarnok 
második vágányán stílszerűen

felsorakoztatták a hazánkban 
gyártott villamosmozdony tí
pusokat, a Kandót, a Boco-t, 
a Ward-Leonardot és a sor 
végén ott állt a jól ismert 
.5000 lóerős V 63-as.

Groszváry László elismerően 
nyilatkozott a most átadott 
mozdonytípusról és kérdé
sünkre elmondta, hogy a 20 
millió forint értékű V  43-as-

ból még tizenötöt rendelt a 
MÁV. Ezeket 1980-ig elkészíti 
a két hazai nagyüzem, majd 
megkezdik az 5000 lóerős moz
donyok sorozatgyártását.

A  vasút távlati tervében 
1995-re 2700—3000 kilométerre 
növekszik a villamosított vo
nalak hossza és akkorra a vdl- 
lamosmozdonyok részaránya 
már eléri a 70 százalékot.

(Séra)

A  300-ik V43-as villamosmozdony a Keleti pályaudvaron (Zelman Ferenc felv.)

gadtak. Az idei, 1978/79-es 
óvodai évben 115 gyermeket 
vettek fel, de még így is har
minc gyermeket el kellett 
utasítaniok.

Két hónappal ezelőtt, egy 
nevelői értekezleten javasol
ták, hogy jó  lenne Szegeden 
egy újabb óvodát létesíteni. 
Az elgondolást az igazgatóság 
és a területi bizottság vezetői 
jónak tartották, s — mivel a 
MÁV-nevelőintézet vezetői két 
helyiséget ajánlottak fel erre 
a célra — a javaslatot tett kö- 

i vette. A szegedi kezdeménye- 
: zést támogatta a munkaügyi 
és szociálpolitikai szakosztály, 
s a pénzügyi szakosztállyal 
együtt biztosította az óvoda 
létrehozására szükséges mint
egy 400 ezer forintot.

Ezt követően szinte egy hó
nap alatt társadalmi összefo
gással új óvodát avattak Sze
geden. A  helyiségek átalakí
tását az épület- és hidfenn- 
tartó főnökség dolgozói végez
ték, míg a többi munka el
végzése a szocialista brigádok
ra és a szülőkre hárult. Az 
igazgatóság Hámán Kató és a 
Béke 11., a házinyomda és az 
óvoda, valamint a gépjavító 
üzem három szocialista bri
gádja rövid idő alatt lakható
vá tette a helyiségeket.' Tár
sadalmi munkában csiszolták, 
lakkozták a parkettát, virág
tartókat, játékokat készítettek, 
s megvarrták á függönyöket 
és az ágyneműket.

A  november 8-i ünnepélyes 
átadásnak nem volt akadálya. 
Szeged második vasutas óvo
dája 56 kisgyermeknek ad ott
hont. Ilymódon megoldódott 
valamennyi helybeli vasutas
szülő gyermekének óvodai el
helyezése.

Ezzel azonban az óvodai fej
lesztés nem ért véget. A MÁV  
és a posta kétszáz gyermek el
helyezésére alkalmas új óvo
dát épít a város egyik lakóne
gyedében. A  tervek szerint jö
vőre kezdik el a kivitelezést.

G. J.

*
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„Emlékek a forradalmi mozgalomból”
BESZÉLGETÉS A  NÉPSZABADSÁG SA JTÖ PÁ LYÁZATÁN  

ELSŐ D ÍJAT N YE R T B O D N ÁR LAJOS VASUTAS V E TE R Á N N A L

Összehangolt hatáskörök
Záhonyban körzeti szakszervezeti bizottságot választottak

A  Népszabadság székhazá
nak színháztermében, novem
ber 23-án adták át a Kom
munisták Magyarországi Párt
ja megalakulásának 60. évfor
dulója alkalmával meghirde
tett ,rEmlékek a forradalmi 
mozgalomból” című sajtó pá
lyázat díjait A  pályázatra 405 
írás érkezett, közülük 42 pá
lyaművet a lapban is közöl
tek. A  pályázatok elbírálására 
alakult zsűri Bodnár Lajos 
vasutas nyugdíjas: Harcokban 
edződtünk című írását I. díj
ban részesítette.

Kemény munkával

A 83 éves, szálfatermetű, 
szegedi Bodnár Lajos vasutas 
családban született a Debre
cen melletti Mikepércsen. A 
sokgyermekes család fiát 
az élet hamar megtanítot
ta arra, hogy számára a so
vány megélhetést csak a ke
mény munka teszi lehetővé.

Kisgyermekként már a vas
útnál dolgozott A  nyári hóna
pokban társaival együtt gyom
lálta a vasúti pályát Ma, ami
kor nyolcvanhárom évesen 
Visszaemlékezik gyermek ko
rára, szeme elhomályosul.

—  Apámat, aki szókimondó 
ember volt „coa<Llistáiidk”  ki
áltották ki, amiért nem tűrte 
az igazságtalanságot Emiatt 
folyton vándorolni kénysze
rült a nagy családdal A  na
gyobb állomások közül meg
jártuk Debrecent, Nyíregyhá
zát, Kőrösmezőt — emlékezik 
Lajos bácsi, majd így folytat
ja:

— 1912-ben pályamunkái 
lettem Debrecen állomáson. 
Amíg a 18. évemet be nem 
töltöttem, csak „hitelbe* dol
gozhattam a vasútnál. A  kö
vetkező évben már felvették 
állandó munkásnak. Hamaro-

köztársaság fegyveres erejének 
tagjai, a Tanácsköztársaság 
fenntartása érdekében követ
ték el, s így ez ügyben a 1039/ 
1919 M. E. sz. rendelettel sza
bályozott gyorsított eljárás 
szerint megtartandó főtárgya
lásra az egri kir. törvényszék, 
mint büntető bíróság illeté
kesr

Vasra verten 
a siralomházban

— Tizenheten álltunk és hall
gattuk az ítéletet Nagy Jó
zsefet halálra, Szatmári Bélát 
és Tóth Józsefet életfogytig 
tartó, Csordás Sándort és 
Szatrnáry Józsefet 10 évi, Tö
rök Károlyt, Török Pétert, 7A- 
v i Józsefet, Weisz Jenőt, Va
dász Lászlót, Vadász Istvántt 
Törő Lászlót, Törő Ferencet,

Sándor Lajost és engem 6—8 
évi, Rendel Gyulát 5 évi. Cz. 
Nagy Etelt pedig 2 évi ¿egy
házra ítélte az egri királyi 
törvényszék. 1921 március 18- 
án engedélyezték, hogy a ha
lálra ítélt Nagy Józseftől el
búcsúzhassunk. Vasra verve
ült a siralomházban. A  búcsú
zásnál nyugodt volt a fiatal 
debreceni hentes segéd. Csak 
arra kért bennünket; ne fe
ledjük el. Ügy halt meg a párt 
hűséges katonája, hogy utolsó 
szavaival is a világforradal
mat éltette. Bátran vállalta a 
halált.

A  megpróbáltatások 
nem törték meg

Bodnár Lajos 1926-ban sza
badult a börtönből. A z ítélet 
5 évre megfosztotta politikai 
jogaitól, így a vasúthoz nem 
mehetett dolgozni. 1928-ban 
Szegedre költözött, s az Újsze
ged! Kenderfonóban dolgozott 
asztalosként. Röpcédulák ter
jesztéséért azonban őrizetbe 
vették. Később is állandó 
megfigyelés alatt állt. S 194* 
áprilisában internálták. így 
került a ricsei internáló tá
borba, majd Szentkirálysza
badjára és később a Mauthau- 
seni táborba. A 204 fogolyból 
mindössze 34-en maradtak 
életben.

1945. április 24-én étkezett 
vissza Szegedre. Ekkor zárult 
le megpróbáltatásainak kor
szaka, mely sem testben, sem 
lélekben nem törte meg. Most, 
nyolcvanhárom évesen is tö
retlenül vallja és vállalta: he
lyesen tették, amit tettek.

Szalai Márta

A Magyar Szakszervezetek 
XXIII., a Vasutasok Szakszer
vezete IX. kongresszusa a 
szakszervezeti szervek munká
ja hatékonyságának javítását, 
a munkamódszer továbbfej
lesztését jelölte meg. Mindez 
nagyobb feladatot ró a záho
nyi átrakókörzet 12 szakszer
vezeti bizottságára, 28 mű* 
helybizottságára, amelyek több 
mint 6000 szervezett dolgozót 
képviselnek.

A  Minisztertanács 12/1976. 
május 27. rendelete, a SZOT 
Elnökségének 1976. május 31. 
határozata növelte a szakszer
vezeti szervek, különösen a 
bizalmiak jog- és hatáskörét. 
A Minisztertanács és a SZOT 
Elnökségének 1018/1977. május 
7. együttes határozata pedig az 
üzemi demokrácia egyes kér
déseit szabályozta.

Ebben az időszakban a vas
úti gazgatóság vezetője több vo
natkozásban növelte a szolgá
lati főnökségek önállóságát. 
Különösen a záhonyi átrakó
körzet szervezeti, gazdasági, 
irányítási jogköre növekedett. 
A  MÁV vezérigazgatója jóvá
hagyta a Záhonyi Körzeti 
Üzemfőnökség új szervezeti és 
működési szabályzatát. Ezek a 
hatáskört növelő intézkedések 
szükségessé tettek, hogy a kor-, 
zeti üzemfőnökség mellett 
megfelelő szakszervezeti szerv 
működjön. Ezért a Vasutasok 
Szakszervezetének titkársága 
1978. szeptember 26-án jóvá
hagyta a záhonyi körzeti szak- 
szervezeti bizottság létrehozá
sát.

Október 12-én bizalmi kül
döttértekezlet kenetében ke
rült sor a 15 tagú körzete* 
szakszervezeti bizottság, a 3
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san Nyíregyházára kerültem, 
ahol vonatfékezőként dolgoz
tain. A  forradalom Rákosren
dezőn ért.

Fiatal eipiberként érte a 
Kommunisták Magyarországi 
Pártjának megalakulása. Ami
kor 1918-ban véget ért az első 
világháború, s elhangzott a hí
vás» ő is a forradalom oldalá
ra állt. 1919-ben pedig belé
pett a pártba, s hamarosan el
érkezett az első próbatétel ide
je, a forradalom kivívása és 
megvédése. Bodnár Lajost a 
39-es dandár különítményébe 
osztották be. Feladatuk az 
volt, hogy éberen vigyázzanak 
sl forradalom vívmányaira.

— Parancsnokom Sárai Sza
bó Tibor, a politikai megbí
zott pedig a legendás hírű 
Karikás Frigyes volt. Közvet
len természetessége és tiszte
letet parancsoló egyénisége 
lelkesített bennünket, buzdító 
szavaira Indultunk a frontra, 
amikor a külső és belső ellen
ség a Tanácshatalomra tá
madt

rÁ  vallatás
pofonnal kezdődött

Á  román csapatok egyik tá
madásánál súlyosan megsebe
sült és kórházba került. Ott 
érte a Tanácsköztársaság bu
kása is. Sebesülten, fogoly
ként szállították a Scheide- 
manndágerbe, ahonnan 1920- 
ban engedték szabadon. Deb
recenbe ment, ahol vonatfé
kezőként dolgozott, míg egy 
napon ismét detektívek keres
ték és kihallgatásra vitték.

.—  Egy pofonnal kezdődőt1 
a vallatásom. S még összebi
lincselt kezem sem akadályo
zott meg abban, hogy ne üs
sek vissza — mondja felvilla
nó szemmel. — Ezután ¿»há
nyán voltak, mindannyian ne
kem estek, s a „kihallgatás” 
végeztével magatehetetlenül 
vitték a fogdába. Ott Nagy Jó
zsef, volt századparancsnokom 
ápolt. Nehéz lenne elsorolni 
azokat a válogatott kínzáso
kat, amelyekkel a politikai 
foglyokat gyötörték. Többen 
belehaltak a kínzásokba. En
gem először a váci fegyinté
zetbe; később a Budapesti 
Gyűjtőfogházba vittek.

1920. október 4-én volt a 
tárgyalás, melynek vádiratát 
Kóczián királyi ügyész nyúj
totta be. Vádemelési indítvá
nyában a fő vád a következő 
volt: „Terheltek, valamennyi 
cselekményt, mint a Tanács-

Hegyi Sándor, Tiszaföldvár 
árupénztárosa a közelmúltban 
vonult nyugdíjba. Olyan em
ber vofljt — emlékeztek rá a 
munkatársak —, akire mindig 
lehetett számítani. Közéleti 
aktivitását, segítőkészségét 
sokszor állították példaként 
a fiatalok elé.

— Nyolcán voltunk testvé
rek, ezért már gyermekfej
jel dolgoznom kellett, hogy 
segítsek a család nehéz hely
zetén — mondja Hegyi Sán
dor. — Voltam pásztor, kifu
tó, napszámos és építőmun
kás. A katonai szolgálat után 
— 1941-ben jelentkeztem a 
hódmezővásárhelyi pft-nél 
felvételre. Szerencsém volt, 
mert azonnal alkalmaztak. Rö
vid idő után egy nyolctagú 
csoport vezetését bízták rám. 
Csoportom feladata az állo
más vágányainak gondozása 
volt. Később raktári munkás 
lettem.

Szabad idejében sokat ta
nult, képezte magát. A  vonat
kísérői, majd a váltókezelői

vizsga megszerzése után vál
tókezelőket helyettesíthetett. 
1942-ben Homok állomáson 
szolgált, de hamarosan őt is 
behívták katonának. Végig 
szenvedte a második világhá
ború „poklait” . 1945 októbe
rében — a hadifogság után — 
jelentkezett ismét vasúti szol
gálatra.

— 1947-ben beléptem a 
pártba. Hamarosan az alap
szervezet kultúrfélelőse, majd 
titkára lettem. 1949-ben Td- 
szaföldváron önálló párt- 
ailapszervezet alakult és 
megválasztottak titkárnak. 
Homok, Tiszaföldvár, Martfű, 
Kengyel és Tiszatenyő állo
mások pályamesteri szaka
szainak kommunistái tartoz
tak hozzám. A  legfontosabb 
politikai munkánk akkor a 
káderutánpótlás szervezésé, a 
különböző tanfolyamokra tör
ténő beiskolázás és a pártépí
tés volt. Segíteni kellett a 
szakszervezeti mozgalom ki
bontakozását is.

1950-ben tanácstaggá vá
lasztják. Körzetében akkor 
még sem járda, sem villany, 
sem iskola nem volt. Meg
kezdte a társadalmi munka 
szervezését. Három évvel ké
sőbb elvégezte az állomáske
zelői tanfolyamot, majd Mart
fűre helyezték raktároknak. 
1960-ban került vissza Tisza- 
földvárra árupénztárosnak. 
Esténként a marxista— 
leninista középiskola padjai
ban fiit, sokait tanult, olvasott. 
Szolgálati helyén a munka- 
versenymozgalom irányítása 
terén is kiváló eredményeket 
ér el. Egészségi állapota mi
att 1972-ben kénytelen volt 
lemondani szakszervezeti tiszt
ségéről, de a pártái a pszerve
zet vezetőségének továbbra is 
tagja maradt.

Eredményes gazdasági, po
litikai munkáját több kitünte
tés fémjelzi. Kiváló dolgozó 
és a Szakszervezeti munkáért 
arany fokozat kitüntetés tu* 
lajdonosa.

Most, a pihenés óráiban 
gyakran visszagondol az el
múlt negyven esztendő mun
kás hétköznapjaira, az örö
mökre és a gondokra. Ügy 
érzi: amit tett, nem volt hiá
bavaló ...

Kesztyűs Ferenc

Kommunista műszak 
az idős emberekért

Az Utasellátó Vállalat 119. 
számú mezőtúri üzemének, va
lamint a 643. számú pavilon
jának dolgozói november 4-én, 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 61. évfordulója 
tiszteletére kommunista szom
batot tartottak.. A  műszak 
szervezésében részt vettek Me
zőtúr állomás vezetői és poli
tikai szervei is.

A társadalmi megmozdulás 
célja az egyedül élő öregek 
megsegítése volt. Ezen a na
pon a mezőtúri Utasellátó dol
gozói az egyhavi átlagnak 
megfelelő napi keresetüket az 
idős emberek megsegítésére 
ajánlották fel.

Hegyi Sándor főellenőr civilben
(A  szerző felvétele)

tagú számvizsgáló bizottság, az 
5 tagú társadalombiztosítási 
tanács és a körzeti szb mellett 
működő 8 munkabizottság 
megválasztására, illetve létre
hozására.

A  körzeti szakszervezeti bi
zottság egyik legfontosabb fel
adata lesz, högy állást foglal
jon, véleményt nyilvánítson a 
körzet egészére vonatkozó — 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeit érintő és a gazda
sági feladatokkal összefüggő — 
kérdésekben. A  testület, illet
ve a körzeti szakszervezeti bi
zottság határozatot hozhat a 
körzet egészére, vagy napi
rendre tűzhet a dolgozók na
gyobb rétegét, csoportját érin
tő témákat Joga lesz megtár
gyalni és véleményezni a kör
zet középtávú és éves terveit, 
ellenőrizni a fejlesztés fő ará
nyait, a dolgozók élet- és 
munkakörülményét érintő kér
désekben gyakorolja a szak- 
szervezeti vezető testületek 
számára biztosított és hatás
körébe utalt döntési, egyetér
tési, jóváhagyási, véleménye
zésével, a a MÁV Kollektív 
Szerződés és függelékével, a

szociális tervek kialakításával, 
a jóléti, a szociális, a kulturá
lis és sport alapok felosztásá
val, a körzet gazdasági vezetői 
munkájának megítélésével 
kapcsolatos szakszervezeti ha
tásköröket, a 61 körzeti , kül
döttel együttes ülésen gyako
rolja.

A  körzeti szakszervezeti bi
zottság működésének egyik 
fontos feltétele az üzemi párt- 
bizottsággal való jó együtt
működés, amely, mint ismere
tes már korábban körzete szin
ten működött /V

A  pártbizottság elvi, politi
kai irányításával hatékony se
gítséget tud adni az új testü
letnek. A cél természetesen 
valamennyi tömegszervezettel 
és a körzeti igazgatósággal va
ló jó együttműködés megte
remtése. Reméljük, hogy ered
ményesen tölti be szerepét a 
kísérleti jelleggel létrehozott 
körzeti szakszervezeti bizott
ság. amelynek elnökévé Föld
vári Lajost, titkárává pediy 
Verba Ferencet választották 
meg a bizalmi küldöttek.

Volosinovszki János

Közlekedési és hírközlési dolgozók 
az 19 18 -19 19 -e s  forradalmakban

K iá llítás n y ílt  a  K ö z le k e d é s i  M ú ze u m b a n
A Közlekedési Múzeum a 

KMP megalakulásának 60. év
fordulója tiszteletére a „Köz
lekedési és hírközlési dolgozók 
az 1918—1919-es forradalmak
ban” címmel kiállítást rende
zett.

Az utóbbi évtized történeti 
kutatásai bebizonyították, hogy 
a közlekedési és hírközlési 
dolgozóknak 1917 és 1919 kö
zött kiemelkedő szerepük 
volt a magyarországi munkás- 
mozgalomban. Negyedmilliós 
táboruk alkotta a háborúelle
nes tömegmozgalmak egyik fő 
erejét. Ennek megfelelően vet
tek részt a KMP megszervezé
sében, a munkáshatalomért 
folytatott harcokban, a Ta
nácsköztársaság dicső küzdel
meiben. A történelmi esemé
nyeket hitelesen tükröző fény
képek és dokumentumok mel
lett a kiállítás látogatója most 
ismerkedhet meg közelebbről 
azokkal a közlekedési és hír
közlési dolgozókkal, akik je
lentősebb szerepet töltöttek be 
az 1918—1919-es forradalmak
ban.

A  bolsevik párthoz csatla
kozott internacionalisták közül 
Jung Endre műszerész (MÁV

Északi Főműhely); a KMP 
vezető gárdájához tartozó dr. 
Rajczi Rezső vasutas és Robi* 
esek Pál postás hivatalnok, 
Surek János gépkocsivezető; a 
Tanácsköztársaság vezető 
funkcionáriusai közül Lukács 
Gyula asztalos (MÁV Északi- 
Főműhely) életútjával ismer
kedhet meg részletesebben a 
látogató.

Egy-egy eredeti dokumen
tum, igazolvány és személyes 
emléktárgy hozza közelebb a 
KMP első közlekedési , es hír
közlési harcosai közül Hantán 
Kató MÁV pénztárkézélőnő£ 
L őrinczy Mihály vasútépítő 
mérnököt és másokat. A  for
radalmak legszebb plakátjai éi 
az első kommunista postabé
lyegek mellett bemutatásra 
kerül az a csepeli szikratáv* 
író is, amely biztosította a 
közvetlen kapcsolatot V. 1. Le- 
nin és Kun Béla között

A kiállítást Győrffy József, 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium pártbizottságát 
nak titkára november 23-án* 
délelőtt 11 órakor nyitotta 
meg a Közlekedési Múzeum
ban.

Tisztképzősök emlékünnepsége
November 22-én Kőbányán, a Pataky István műve

lődési Központban rendezték a Budapesti Közlekedési 
Vállalat, a Magyar Posta, a Volán Tröszt és a Magyar 
Államvasutak Tisztképző Intézetének közös eralékün- 
nepségét, a Kommunisták Magyarországi Pártja meg
alakulásának 60. évfordulója tiszteletére.

Az ünnepi megemlékezést Győrffy József, a Közle
kedés- és Postaügyi Minisztérium pártbizottságának 
titkára tartotta. A  megemlékezést színvonalas kulturális 
műsor követte. Közreműködött a MÁV Szimfonikus 
Zenekar, Oberfrank Géza Liszt-díjas karnagy vezetésé, 
vei, Andor Éva Liszt-díjas Érdemes művész, Vadas Kiss 
László Liszt-díjas operaénekes, Berek Kati Érdemes 
művész és Nagy Attila kétszeres Jászai-díjás színmű
vész, valamint a Fővárosi Autótaxi Vállalat „Aranyko
szorús” diplomával kitüntetett énekkara, Puster János 
vezetőkamagy vezetésével.

A  műsorvezető Baleczky Annamária, TV-bemondó 
volt.

Ünnepi megemlékezés 

n miskolci járműjavítóban
A  miskolci járműjavító párt

ós szakszervezeti bizottsága 
kibővített ünnepi ülésen em
lékezett meg a Kommunisták 
Magyarországi Pártja megala
kulásának 60. évfordulójáról. 
Az ünnepi beszédet Zsebehá- 
zi Ferenc, a pártbizottság tit
kára mondta. A  vendégeknek 
ezután levetítették a Kossuth 
Könyvkiadó ez alkalomra ké
szített színes dia-filmjét. Az 
üzem éttermében pedig kiál
lítás várta az ülés résztvevőit, 
melyen bemutatták az ősziró

zsás forradalom és a Tanács-* 
köztársaság jelentősebb esemé
nyeit.

A Ligeti Károly nevét vise
lő szocialista brigád külön is 
megemlékezett névadójáról. 
Bemutatták névadójuk élet
útját, a szocialista brigád 
munkáját és életét, s a felső- 
mocsoládi Ligeti Károly álta
lános iskola úttörőivel való 
kapcsolatukat, s bemutatták 
ezenkívül Omszk város doku
mentumait is Ligeti Károlyról 
és társairól.

Pál István
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Aktuális portré

A  baleseti
Amikor Húszak Pál, a Ká

lm án Kató vontatási főnökség 
• művezetője megkapta a meg- 
¡Jhívót a novemJber 7-i ürmep- 
|6égre a KPM-be, sejtette, hogy 
^kitüntetésről tehet szó. Mégis 
pznegSLepődött, amikor meghal- 
rlotta, hogy a Nagy Októberi 
I  Szocialista Fór adatom 61. év- 
[fordulója alkalmából, enedmé- 
I nyes párt- és tömegszervezetá 
t  munkája elismeréseiként az El- 
I  nöki Tanács a Munka Érdem- 
I rend ezüst fokozata kitünte- 
| tésben részesítette.

Mégis a vasúthoz
Édesapja, a Nyugati pólya- 

P udvar egykori raktári' munká
sa, aki később mái házó lett 
Monor áiHoanásoai, vasutasnak 
szánta Pali fiát. Másik fia ek- 

| kor már vasutas volt. ö  azon- 
[ bán művészeti becsvágyat táp- 
í tolt: a középiskola után az 
t Iparművészeti Főiskola épület- 
| díszítő-szobrász szakára je - 
| le'ntkezett és sikerült is a fe l-1 
| vételi vizsgája. A z  1946—47-es 
I tanév végén kapta meg mű- 
I vész-oklevelét. A  22 éves fia- 
E talember tele ambícióval, ten-1 
| náakarással látott volna mun- 
b kán az, de hamar rá kellett 
E jönnie, hogy munka nincs. Ab- 
[ bán az időben a háború pusz- 
l tatásadból éledező országiban 
| nem épüLetdíszítő-6zobrászok- 
. ra volt szükség, hanem ujjá- 
épftőkre, akik lakhatóvá tették 
a bombasérült házakat.

Kuszák Pál is félretette mű- 
| vészi állmai t és gyorsan 'kenyér- 
kereső mesterség után nézett 

11947/49-ben kitanulta a gépla- 
; katos szakmát és lám — mi-1 
; lyen az élet — mégis a vasút
hoz került: a Landler-jármű-1 
javítóban jelentkezett munká-l 

l ta. A  cserejavítóba vették fel,
’ ahol a roncsikiocsáikiat építették 
újjá. Hamarosan beletanult a 

í munkába. Közben a pártnaic is 
| tagja lett.
fe Már azt hitte, végleg meg
ragad a Landlerben. 1953-ban 
^azonban a' vas^utas^szdksssérve- 
í zet központiéiba helyezték po- 
liitikal munkatársnak. A  kul-l

darusok m
jól képzett, összeszokott gárda, 
amely különben a Március 21, 
brigád nevet viseli; saját hibá
jából még sohasem késett bal
esetről, Erre a művezető külö
nösen büszke. Pedig a napló 
tanúsága szerint több, mint 
100, fcisebb-nagyobb baleseti 
kivonulásuk volt már, kezdve 
a fcocsdlkteséstóö. a súlyos kime
netelű balesetekig.

Legemlékezetesebb esetük a 
fcecsfcemét-alsói baleset volt, 
Rimáikor a közúti átjáróban au
tóbuszt gázol* a vonat, a busz
vezető vigyázatlansága miatt. 
A  feladatuk az volt: úgy tisz
títsák meg a pályát az össze
torlódott roncsoktól, hogy az 
esetleg életben maradottak ép
ségét ne veszélyeztessék. Rend
kívül óvatosan keltett tehát 
emelni a roncsokat.

Gyakran kapnak 
izgalmas feladatot

Kuszáik Pál az idő tájt hatá
rozta el, hogy abbahagyja a 
dohányzást. Azon az éjszakán 
a művelet irányításának ideg- 
feszítő, felelősségteljes munká
ja azonban annyira igénybe 
vette, hogy minden másról 
megfeledkezve rágyújtott, és 
egyvégtáben két csomag ciga
rettát szívott efl,

— Hát igen — mondja mély 
lélegzetvétellei — általában 
nem könnyű, de gyakran szív- 
szorítóan izgalmas a baleseti 
darusmunka. Szerencsére az 
ilyen tragikus esetek ritkán 
fordulnak elő. Annál gyakrab
ban végzünk olyan munkát, 
amelynek a vasút és a népgaz
daság látja hasznát.

Ilyen, munkaiként említette 
a ferencvárosi oszlopáiMtást. 
Október elején 13 világítási 
oszlop felállításához akartak 
hozzáfogni. Ügy tervezték, 
hogy a  35 méter magas, 3,5 
tonna súlyú oszlopokat lieli- 
kopteirreil teszik a  helyükre. A

Keleti rendezőben, a  felvételi 
épület mögött szándékoztak 
kipróbálni az első helikopteres 
állítást. Nagy előkészületek 
történtek, a környéket lezár
ták, minden egyéb biztonsági 
intézkedést megtették; a mód
szer azonban többszöri próbál
kozás után sem vált be. Ekkor 
hívták őket. Percek alatt vo
nultak ki az 1000-es daruval, 
és az első oszlopot, a betono
zást is beleszámítva, másfél 
óra alatt fellállítottak. Azóta 
már hetet tettek a helyére.

Családi ház, műteremmel
A  külső vállaltotok is gyakran, 

kérik a baleseti darusokat. Az 
Almásfüzitői Timföldgyá^ban 
ők emeltek a heflyéne* 12 ha
talmas autófetovot. Négy éve 
pedig a Sajó-híd alkatrészei
nek beemelésénél • működtek 
közre sikeresem. Mondja is a 
kitüntetett művezető:

— Szép munka a daruzás, 
annyira megszerettem, hogy 
nincs az a pénz, amiért lemon
danék róla.

A  szeretett foglalkozáson kí
vüli — helyesebben vele szoros 
összefüggésben —, a pártmun
ka tölti be Huszák Pál életét. A  
Hámán Kató Vontatási Főnök
ség egyik pántatopszervezeté- 
nek tikára és a csomóponti 
pártbizottságnak is tevékeny 
tagja.

Harmadik életéit, az aűibertír- 
saii, kertes családi ház körüli 
teendők, az ifjúkori hivatás 
benne ápol-t, kedvteléssé szelí
dült éLesztgetésének művészi 
megnyilvánulásai foglalják el. 
Lábatlanban márványhulladé- 
kot vásárolt és szépmívű kerí
tést faragott belőle a ház köré. 
Műterem is van a vasutas haj
lékban; benne minitózgait, tes
teget az egykori díszítőszob
rász, aki most 51 évesen, alko
tó ereje teljéiben, elégedett, 
boldog ember.

Szősz Ferenc .

PO R TR É V Á Z LA T

Szabó Z oltd n n é  
rászolgált 

a kitüntetésre
November 4-én vette át a 

Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztériumban a Munka Ér
demrend ezüst fokozatát Sza
bó Zoltánné, az Utasellátó 
'Vállalat 17-es számú szombat- 
helyi üzemének nemrég nyug
díjba vonult vezetője.

Szabó Zoltánné vasutas csa
ládból származik. Az anyai és 
apai nagyapja is vasutas volt. 
Édesapja kilenc testvére közül 
öten szintén a MÁV-nál ke
resték kenyerüket. Ő 1942-ben 
Celldömölkön gyakornokként 
kezdte a vasúti szolgálatot. 
Négy évvel később —  gyer
meknevelés miatt — megsza
kította munkaviszonyát, majd 
1950-ben az Utasellátó kör
mendi üzemében kezdett ismét 
dolgozni. Adminisztrátor lett, 
négy évvel később pedig a 
szombathelyi üzem irodaveze
tőjévé nevezték ki.

Szabadidejében sokat tanult. 
Megszerezte a felszolgálói, 
majd az üzletvezetői képesí
tési. 1965-ben sikeres képesítő 
vizsgát tett a vendéglátóipari 
technikum levelező tagozatán. 
A  szombathelyi üzem párt- 
alapszervezetének titkárává 
1968-ban választották. Tagja a 
vasútüzemi pártbizottságnak és 
több évig volt a szakszerveze
ti bizottság gazdasági felelőse, 
majd a számvizsgáló bizottság 
elnöke. Ugyancsak tagja a 
vállalati szakszervezeti tanács
nak is.

Eredményes munkáját több 
kitüntetés —  köztük Főigaz
gatói dicséret, Kiváló dolgozó, 
Érdemes Vasutas és a Közle
kedés kiváló dolgozója — fém
jelzi.

Szabó Zoltánné hozzátarto
zói is hűek a vasutas dinasz
tiához. Férje a szombathelyi 
igazgatóság csoportvezetője, és 
két lányának munkaadója is 
a. MÁV.

Sz. Jakab István

I turáflás osztályom, a fcépzőmű- 
1 vészeti munikiásirn űvelődtás re- 
ferense volt. De nem szívesen 

[ viselte el a személyi kultusz 
[ akkor már letűnőben levő kor- 
| szakáinak itt-ott még megma- 
í hadit fcoritotaát, és 1957-ben 
! visszatért a fizikád munkához: 
Ferencvárosban lett kocsivizs- 

I gáló lakatos. Szorgalmas volt, 
| képezte magát és művezetői 
[ vizsgált tett.

Tanulni nem szégyen
l  A  60-as évek végén a ¡hailiese- 
f  ti darusokhoz nevezték ki mű- 
[ vezetőnek, a Hármán Kató von
tatási , főnök®á]£ létszámába.

[ Egészen új terület nyílt meg 
t előtte, de miivel mindig azt 
í tartotta, hogy tanulni nem szé- 
| gyen; a munkatársaik segítsé- 
[ gével. az irodalom tanulmá- 
E nyomárával, s a gyorsan meg- 
| szerzett. gyakorilati tapasztaJa- 
| tok revén, hamarosan a da- 
Irunál iis otthonosan érezte ma- 
igáit. Az első évben a 603-as so- 
| rozatszámú daruegységet ve
szette . a második évtől. 1970- 
\tői kezdve • pedig mind a mai 
| napig, a 125 tonna emelési ka-  
|pű)citású, 100Ó-es daru munká- 
fjá t irányítja.
| A  darutelep Rákosrendező 
í pály audvar; területén, a kocsi- 
I javító-műhely mellett foglal 
I helyet. Három badeseteiihárító- 
I daru állomásozik ott, hogy aib- 
[ ban a pillanatban, amint utá
rsítás érkezik az igazgatósáig IV. 
losztáilyáiról, a mozdonyiirányí- 
| toktól, a baleset helyére sies
senek. Természetesen a bal- 

| esetmentes időszakot sem töd- 
I tik tétlenül, amelyik egység 
péppen nincs készenlétben, az a 
I  különböző építési főnökségek- 

l \ nél. vagy más vasúti munka- 
[ helyen, esetleg külső vállala- 
[ toknál dolgozik bérmunkában.

I { Huszák Pál művezető 11 ta- 
! | gú egysége, az 1000-es daruval
I és a hajdani Hargita expressz
I I  lakókocsivá, öltczö-mosdóvá- 
11 és főzőhelyiségsklkíé átalakított 
11 vagonjaival egy 414-es gépre 
11 kapcsolva, teljes szerelvénnyé
I kiképezve járja az országot. A
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Falusi kwtfcslegényből vált 
öntudatos vasúti munkássá

Hatalmas kemencék, izzó 
parázs és télidőben is for
róság fogadott a MÁV 
Landler Jenő Járműjavító 
üzemének cserejavító ko
vácsműhelyében. A  600
kilogrammos légkalapács
nál Hagy András, a ková
csok csoportvezetője és tár
sai dolgoztak. El is kelt a 
segítség, hiszen a régi mon
dás is azt tartja: egy ko
vács nem kovács, két ko
vács félkovács, három ko
vács egy kovács. Vagyis ő 
sem tudta volna egyedül a 
kalapács alá tenni és meg
munkálni az izzó anyagot.

Harmincnégy évet töltött 
a szakmában, ebből huszon
kilencet egy helyen a MÁV- 
nál, ahol ma is dolgozik. 
Méghozzá nem is akárho
gyan: bizonyíték erre, hogy 
November 7. alkalmából a 
Munka Érdemrend arany 
fokozatával tüntették ki 
Nagy András tűzikovácsot.

— Valójában a mi mes
terségünk a „szakmák kirá- 
lya” —- vélekedik. — Mi ko
vácsoljuk elő az anyagot az 
esztergályosnak, a ma
rósnak, a lakatosnak, 
de gyakran magunk készít
jük a munkánkhoz szüksé
ges szerszámokat is.

— Saját sorsát hogyan 
kovácsolta?

— Elégedett vagyok ezzel 
a „művel” is. Falumban, a 
Szatmár megyei Turistván- 
di községben 1944 tavaszán 
szegődtem el az ottani mes
ter mellé tanulónak. Látás
tól vakulásig dolgoztunk, de 
jó sorom volt. Mesterem 
megtanított a kocsivasalás
tól, az ekevasélezéstől a ló-

patkolásig mindenre. Meg
becsülte a munkám, rende
sen megfizetett, olykor rá
adásként pár forint zseb
pénzt is adott. Mindennél 
többet ért azonban, hogy az 
ebédet a lánya hordta. Any- 
nyira megtetszett, hogy 1952 
tavaszán aztán el is vettem 
feleségük..

Nagy András akkor már 
három éve Budapesten, az 
„Istvántelki Főműhelyben 
dolgozott Falubéli cimbo
rái hívták, s azóta sem bán
ja, hogy hallgatott rájuk. 
Húsz évesen került a kocsi- 
osztályra, s alkalom nyílt 
szakmai tudásának bővíté
sére. Még javában tartott 
az újjáépítés időszaka, ami
kor a kocsikat a roncsokból 
kellett „feltámasztani” . A  
nehéz, embert próbáló fizi
kai munka könnyítésére 
1953-ban kaptak egy régi 
300 kilós légkalapácsot.

A  falusi kovácslegényből 
a vasút öntudatos munkása 
lett. Már 1949-ben szak- 
szervezeti bizalmivá vá
lasztották, majd munka- 
védelmi felelős, illetve a se
gélyezési bizottság tagja 
lett.

1957-ben csoportvezetői 
teendőkkel bízták meg, nem 
sokkal később megalakí
totta az azóta már többször 
kitüntetett, a M ÁV Kiváló 
Brigádja címet is elnyert 
Münnich Ferenc szocialista 
brigádot. Szakmai tudását 
JÓ néhány újítás fémjelzi. 
Az idén is három elfoga
dott újítással igyekeztek 
elősegíteni az üzemre há
ruló feladatok sikeres vég
rehajtását.

Immár 20 éve párttag, s 
viselt tisztségei közé sorol
hatjuk párt-végrehajtóbi
zottsági, illetve pártbizott
sági tagságát is, nem szólva 
arról, hogy 1962 óta meg
szakítás nélkül tölti be a 
titkári posztot pártalapszer- 
vezetében. A  kivívott elis
merések sorát egészítette ki 
a legutóbbi — november 7- 
re kapott — kitüntétés. 
Mindezzel összhangban áll 
kiegyensúlyozott családi 
élete is.

-— Szépen és jól élünk — 
mondja. — Feleségem a 
Lottó Áruház főpénztárosa, 
fiam pedig műszerészként, 
szintén a vasutat szolgálja. 
A  kitüntetéssel felérő bol
dogságom., hogy a közel
múltban megszületett a kis 
utiokám. .

Fazekas Eszter

A szociálpolitika rangja
A  MÁV Tisztiképző Intézetben november 9-én nyílt meg 

az első, egyéves szociálpolitikai tanfoiyöim. Hallgatói 
vaLamennyien szoctelpol i tiíkóval foglalkozó vezetők, dol

gozók. A  tanfolyam egész tematikája azt az atopelvet húzza 
alá, hogy a fejlett szocialista társadalomban a szociálpolitikai 
feladatok messze túlmutatnak a munkahelyi kereteken.

A  hallgatók megismerkednek a központi jellegű és az ezek
ből adódó vasútüzemi feladatokkal, a felső szántó határozatok
kal, és azok végrehajtásából adódó teendőkkel.

Erre az elméleti bázisra épül á tanfolyam tematikájának 
az a része, amely a munkáltatói szociálpolitika eszközrendsze
rét öleli fel. Az érvényben levő rendelkezések és állásfogla
lások alapján megismerkednek a lakásépítésre, üdültetésre, 
munkásszállásokra, munkátssczoflitításra, üzemá. étkeztetésre és 
a gyenmeilriratézmények létesítésére és működtetésére vonaitkosBó 
jogszabályokkal. A  szociálpolitika eszközrendszerének kereté
ben foglalkoznak a szociális és üzemi rehabilitáció kérdései
vel, az üzemi egészségvédelem problémáival, mint különösen 
kiemelt szoctolpoHtikaá tevékenységgel

Lehetőséget biztosít a tematika a kulturális feladatok 
rendszerének áttekintésére. Ennek azért van nagy je
lentősége, mert a Közművelődési Törvény újabb meg- 

vitogítátsbsn foglalja össze a dolgozók közművelődési, kulturá
lódási ig é z e t e k  kielégítését.

Az elméleti kérdéseket a seociáíLpolitiíkai tevékenység 
| anyagi-gazdasági kérdései követik. Részletesen megismerked
hetnek a hallgatók a pénzügyi források képzésének és felhasz
nálásénak legfőbb szabályaival, a szocáélás tervezés tartalmi és 
módszertani kérdéseivel. A  tanfolyamnak ez az ismeretanyaga 
foglalja keretbe a munkáltatói szociálpolitikai funkciókat, s 
ezzel váflák elméleti és gyakorlati szempontból a szocdálpoli“ 
tfkaá tanfolyam egységes egésszé.

A  vasútüzem területén 1973-ban alakult meg az első szo
ciálpolitikai osztály. Az azóta eltelt négy év alatt ez a munka
kör nagy megbecsülést vívott ki magának. Éppen ezért irányí
tóinak a szélesebb látókörre, szemléletük egységesebbé tételé
re mind nagyobb igény mutatkozik. Ezt a társadalmi jellegű 
igényt kívánja kielégíteni ez a tanfolyami, amely fontos to
vábbképzésnek minősül, s ezáltal rangot kap a szociálpolitikaá 
munkatársak körében.

A  tanfolyam befejezésekor a résztvevők a szociáöipoiHtflfcaj 
ismeretek elsajátításáról vizsgabizottság előtt adnak számot. 
A beszámoló írásbeli szakdolgozatból és szóbeli beszámolóból! 
áll. A  hallgatók a sikeres beszámolásról igazolást kapnak.

A| tanfolyam résztvevőire vár a munkáltatód szociálpoli- 
| tika céljainak magasabb színvonalú megvalósítása. A  

célok megvalósításához nélikülöczfli etetlen esriközők,
módszerek összhangban vannak népköztársaságunk általános 
szociálpolitikai céljaival és funkciójával. A  központi szervek 
meghatározzák ugyan á dolgozókra általánosan vonatkozó szo
ciális jogokat, juttatása formákat, az igénybevétel feültételed/t, de 
ennek végrehajtása, a feladatok helyi kielégítése már a mun
káltatói szociálpolitikai munkatársak feladata. Nem mindegy, 
hogy azok, átok a szociálpolitikai célkitűzéseket a gyakorlatban 
apró pénzre váltják, milyen, elméleti, szakmai, politikai felké
szültséggel rendelkeznek.

Nem közömbös az sem, hogy a szocálpoláitikai munkatár
sak a Magyar Államvasutak területén milyen külső és belső 
kapcsolatrendszert építenek ki a központi feladatok végrehaj
tása érdekében. A  külső kapcsolatok más szervekkel, jotfézmé-L 
nyekkéi, tanácsi szervekkel erősítik a központi és a munkahe
lyi szocáálpoQitiai munka hatékonyságát. A  vasrú tigazgatóságo
kon, üzemeken belüli kapcsolatrendszer pedig segíti a termelé
si, munkaerő-gazdálkodási, oktatási, továbbképzési, személy
zeti, bérezési és más célok érvényre juttatáséit.

A szociálpolitika az életszínvonal emelését, a szocáailSsta 
életmód fejlődését, a dolgozók és családjuk: jólétének 
fokozatos emelkedését, az emberi, fejlődés, a  kúlituráló- 

dás előmozdítását szolgálja. Mindez nagy felelősséget ró a szó* 
ciálpoüátiikai munkatársakra. A  felelősség érzésének fokozását 
pedig minden bizonnyal jól szolgálják azok az ismereteik, ame
lyeket a tanfolyam felölel. A  felelősség különösen az irányító 
munkakörben dolgozók körében nétkülözhetetten. Ez adja meg 
a szociálpolitikai munka társadalmi rangját is.

Szeműk Béla
szafcosztélyverető-helyétfes

K Ö Z Ö S  C É L *

a kerekek mindig forogjanak
G y é k é n y e s  á llo m á s  n y e r t e  

a  v á n d o r z á s z ló t
November 14-én ünnepséget 

rendeztek Gyékényes határ- 
állomáson, amelyen értékelték 
az első félévi határforgalmi 
verseny eredményét. Az ün
nepségén megjelentek á két 
szomszéd állomás vezetői és a 
tömegszervezetek képviselői, 
valamint Halmai Árpád, a pé
csi területi bizottság titkára.

Zámbó Tibor, Gyékényes 
állomás főnöke üdvözölte a 
vendégeket, majd átvette az 
első félévi verseny eredménye 
alapján Gyékényes állomásnak 
ítélt vándorzászlót. Utána Ko- 
ricsan Stefan, Koprivnica ál
lomás főnöke a jugoszláv vas
utasok nevében gratulált a

győzteseknek. Kifejtette, hogy 
e nemes versengés legfőbb 
célja az, hogy „a kerekek 
mindig forogjanak”. A  jövő
ben javítani kell a menet
rendszerűséget és csökkenteni 
a kocsiácsorgás idejét.

Szót kért az ünnepségen 
Halmai Árpád, a területi bi
zottság titkára is. Hangsúlyoz
ta többek között, hogy támo
gatják a két vasút dolgozói
nak azt a szándékát, hogy a 
munkaversenyt kiterjesszék a 
kultúra és a sport területére 
is. A  magyar és a jugoszláv 
vasutasok ezáltal is szorosabb
ra köthetik a barátság szá
la it

Egészségügyi dolgozók munkaversenye
A  M ÁV pécsi területi egészségügyi központjának dolgo

zói á KM P megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére mun
kaversenyt kezdeményeztek, amelynek célja a vasutas dol
gozók egészségügyi ellátásának javítása, a gyógyító-megelőző 
munka.

Az 1979. január elsején induló versenyhez csatlakozhat 
Budapest, Szombathely, Szeged, Debrecen és Miskolc egészség* 
ügyi központjának valamennyi dolgozója. Az értékelésre 
1979 decemberében kerül sor.

i
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Közúti felüljáró épül Bicskén
Bicske-Alsó megállóhelyen közúti felüljáró épül. A  vasút 
fölött átívelő műtárgyat a MÁV Hídépítési Főnökség dolgozói 
készítik. Beruházási értéke tízmillió forint. Előreláthatóan 

1979 első felében adják át a forgalomnak

Az ácsok a felüljáró zsaluzatát készítik

Vlucze Attila a hídelemeik vasrudainak reszelése közben

Pásztor Mátyás irányításával a munkások nagy gonddal vég
zik a betontömörítést

A  sínek fölött már méltóságteljesen „nyújtózik” a felüljáró

(Tenta György képriportja)

Névadó és nyugdíjas búcsúztató 

Hegyeshalom határállomáson
Hegyeshalom állomás szak- 

szervezeti bizottsága novem
ber 14-én kedves családi ün
nepséget rendezett. A  vasutas 
művelődési házban tartották 
meg nyolc újszülött kis ma
gyar állampolgár névadó ün
nepségét. A szülők és a név
adó szülők nagy szeretettel fo
gadták a művelődési ház mű
vészeti csoportjainak rövid, de 
színvonalas műsorát, amellyel 
ünnepélyesebbé tették , a szá
mukra oly jelentős eseményt.

S, hogy ne csak az újszülöt
tek, hanem az idősebb korosz
tály is érezze a megbecsülést, 
december 2-án kilenc nyugdíj
ba vonuló vasutas tiszteletére 
rendez ünnepélyes búcsúztatót 
a szakszervezeti bizottság, 
ugyancsak a művelődési ház
ban. Ezúttal a győri Arany 
János művelődési ház ifjúsági 
társastánc klubjának tagjai 
adnak műsort.

Ú J ÍT Á S I  K IÁ L L ÍT Á S  M IS K O L C O N
November elején a KMP megalakulásának 60. évfordu

lója tiszteletére újítási kiállítást rendeztek Miskolc-Tiszai 
pályaudvaron. A  csomópont vasutas újítói mutatták be leg
értékesebb újításaikat.

Az egy hétig nyitva tartott kiállítást, az utazó közönségen 
kívül, számos iskola diákjai, valamint az üzemek és szolgálati 
helyek dolgozói, szocialista brigádjai tekintették meg.

Szalagszerű munkafolyamatok

Korszerűbb főjavítási technológiát 
vezettek be a dunakeszi járműjavítóban

A  több mint félévszázados 
múlttal rendelkező dunakeszi 
járműjavító — mint a négy
tengelyes vasúti személykocsi
park javításának profil gaz
dája — végzi a személyko
csik tervszerű megelőző kar
bantartását. Az ötödik ötéves 
terv második felében csökke
nő új kocsigyártás mellett na
gyobb ütemben kell a sze
mélykocsik főjavítását elvé
geznie. Ez nagy feladat elé 
állítja az üzem kollektíváját, 
s nagyobb műszaki-szervezési 
követelményeket támaszt a 
szakemberekkel szemben.

rlH :

Igények és lehetőségek

A  jelenlegi tervidőszakban 
évente mintegy százötven fő
javítást, kilencven úgyneve
zett nagyfővizsgát végeznek el 
a dunakeszi üzemben. Ennél 
az igények — tekintettel a 
kocsipark, s elsősorban az 
elővárosi vagonok nagymérté
kű elhasználódására —* lénye
gesen nagyobbak.

Az elmúlt évtizedekben ki
alakultak a hagyományos ja
vítási technológiai folyama
tok. Egyes kocsitípusoknál, 
elsősorban a Győri Vagon és 
Gépgyár, illetve a dunakeszi 
járműjavítóban a hatvanas 
évek legelején gyártottaknál a 
járművek további biztonságos 
közlekedtetése és a várható 
optimális élettartam miatt, 
főjavításkor qz egész oldal
burkolatot levágták az oldal
vázról. Ez a meglehetősen ne
héz, piszkos munka sokszor 
kedvezőtlen körülmények kö
zött, rablóvágóval, lángvágás
sal történt, számos baleset- 
veszélyt rejtve magában. Ezen 
túlmenően a szekrény váz javí
tó részlegben dolgozók orvosi 
ellenőrzése során egyre ked
vezőtlenebb képet kaptak a 
munkások ólommal való fer- 
tőzöttségéről, s a hallás rom
lásáról is. Ezen a helyzeten 
számottevő javulást még az 
se hozott, hogy a technológiai 
folyamat műveleteit a javítás 
átfutási idejének kárára szét
húzták. Nem volt véletlen, 
hogy az e területen dolgozó 
brigádokban nem várt mérté
ket öltött a fluktuáció. A  
nagyfővizsgás kocsik hátrale
vő részéről jelenleg is hagyo
mányos módon vágják le a 
korrodált lemezburkolatot.

Az új főjavítási technológiával a kocsi oldalfalát összehegesz- 
tett állapotban emelik a helyére

péseket tett a járműjavító 
műszaki vezetése.

A  korszerűbb szalagszerű 
főjavítási rendszer kidolgozá
sánál a gazdaságosság mellett 
a kedvezőbb munkavédelmi 
szempontokat, a létszám és 
normaidő-megtakarítást, s 
nem utolsósorban a dolgozók 
munkahelyi körülményeinek 
javítását tűzték ki célul. En
nek érdekében a kocsigyártó 
osztály munkája teljesen át
szervezésre került, megindult 
a különféle javítási nemek 
szalagjainak kialakítása, kü
lönválasztása, melynél a bri
gádok tapasztalatait is fel
használták a technológusok.

Az új szalagszerű munka- 
folyamatban a régi, nehéz le
mezvágási munkát a teljes 
oldalfal cseréjével csaknem 
teljesen kiküszöbölték, s így 
a lángvágásból eredő, egész
ségre ártalmas gázok csak a 
tetővízvezető szakaszos varra
tainak megszüntetésével és a 
hullámpadló kivágásánál ke
letkezhetnek. Az oldalfalak 
gyártását nagyobb szériákban, 
kedvezőbb testhelyzetben vé
gezhetik a dolgozók, amit több 
.speciális készülék is segít. Va
lójában így a kocsihoz hason
ló módon gyártásszerűen tör
ténik a főjavítások szekrény
váz munkáinak végzése, ami 
a munkahelyi körülmények ja
vulásán túl a minőséget is 
előnyösen befolyásolja.

sem állnának vissza a régi 
munkafolyamatra. Előnyként 
feltétlenül említést érdemel, 
hogy a brigádok egy-egy al
katrészegység készítésére, javí
tására tudnak szakosodni, ami 
termelékenyebb munkát, s ko
csinként átlagosan mintegy 
230 normaóra-megtakarítást 
eredményez. Az oldalfalak be
emelése és rögzítése után ke
vesebb hegesztést kell végez
ni a kocsiban, ez a varratok 
minőségében is kedvező vál
tozást hozott.

A  művezető szavainak ki
egészítéseként még érdemes 
elmondani, hogy az új javító 
csarnok hasznosításával, új 
lemez-felületvédelmi módszer 
bevezetésével, tovább ésszerű
sítik Dunakeszin a javítási 
folyamatot, ami előnyösen be
folyásolja majd a fényezési 
technológiát is. A  szalagszerű 
főjavítás bevezetésével — né
hány erősen sérült kocsi kivé
telével — számottevően csök
kent a főjavításos kocsik for
galomból kieső ideje, ami ké
sőbb a munkaütemek további 
gépesítésével, az álláshelyi 
munkák átfogó technológiai és 
szervezési vizsgálatával még 
tovább fokozható.

A forgalmista
Mátészalka állomáson 

éles siphang jelzi a vonat 
indulását, majd Bolyáki 
Kálmán forgalmi szolgálat- 
tevő a magasba emeli az
indítótárcsát. Bulyáki már 
elmúlt negyvenéves.

— Nagyecsedi lakos ro
gyok, és mint a legtöbb 
szabolcsi fiatal, én is a „fe
kete vonat” utasa voltam 
huszonkét évesen, Rákos
rendezőn teljesítettem 
szolgálatot — mondja az 
irodában. — Vonatfékező 
voltam. Később Mátészalka 
állomásra kértem az áthe
lyezésem. Kocsirendező, 
később pedig tolatásvezető 
lettem.

Szakmai fejlődésének a 
nyolc osztály hiánya sza
bott határt. Nem volt ide
je, lehetősége tanulni. 
Amit fiatal korában elmu
lasztott, azt negyvenévesen 
igyekezett pótolni. Elvégez
te a segédtiszti tanfolya
mot és 1975-től forgalmi 
szolgálattevő lett. Eredmé
nyes munkájáért eddig há
rom alkalommal kapott ki
váló dolgozó kitüntetést. A 
nyáron pedig utasa lehe
tett a Barátság-vonatnak. 
Moszkvai és leningrádi él
ményeiről sokat beszél 
munkatársainak..

Zsoldos Barnabás

Orosz Károly

Kommunista műszak
Ebben az évben második al

kalommal rendeztek kommu
nista műszakot a ferencvárosi 
pályafenntartási főnökségen. 
Legutóbb 245-en 1470 óra tár
sadalmi munkát végeztek, 
amelynek értéke több mint 24 
ezer forint. A  két műszakon a 
brigádok és a dolgozók 460 
talpfát cseréltek ki, továbbá 
beszereltek egy csoport kité
rőt, és egy félváltót. A  fel
használt anyag értéke megha
ladta a 880 ezer forintot.

A  kommunista műszakok 
résztvevői között ott voltak a 
főnökség adminisztratív, v .dol
gozói is.

— Nagyon nehéz munka ez, 
jóllehet az új javító csarnok 
részleges üzembehelyezése ré
vén a munkahelyi körülmé
nyek sokat javultak nálunk. 
A  rablóvágó fülsüketítő zaját, 
a ködszerűen szálló, s tüdőnk
ben lerakódó rozsdaport sem
milyen I bérjellegű juttatással 
sem sikerült ellensúlyozni — 
mondja Kardos József brigád
vezető.

Kedvezően alakult 
a baleseti helyzet

— Dolgozóink is elégedeteb- 
bek az új folyamattal — tájé
koztat Tornai Béla művezető 
—. Ennek előnyei a baleseti 
statisztikák kedvezőbb alaku
lásában is kifejezésre jutnak. 
A  múlt hónapban megtartott 
brigádgyűlésen elmondták a 
dolgozók, hogy semennyiért

Politikai könyvnapok Nagykanizsán
A  Kossuth Kiadó Zala me

gyei kirendeltsége és a nagy- 
kanizsai csomóponti pártbi
zottság november 21-én az ál
lomás kultúrtermében nyitot
ta meg a politikai könyvnapo
kat.

Badacsonyi Imre, a csomó
ponti pártbizottság titkára kö
szöntötte a megjelenteket. 
Utána Zsoldos Ferenc, a váro
si tanács elnökhelyettese mon
dott beszédet. Ismertette a 
politikai könyvek fontosságát,

beszélt az írásos agitációs 
munkáról. Végül a politikai 
művek sikeres terjesztéséről 
beszélt.

Ezután Csányi Imréné, a 
Kossuth Kiadó megyei kiren
deltségének vezetője, több éves 
terjesztői munkásságuk elis
meréseként, oklevelet nyújtott 
át Farkasfalvi Lajos mozdony- 
vezetőnek, Farkas László la
katosnak és Vlasics József 
szertárosnak.

Szepesi Józsefné

Nem segített 
a munkahelyi pótlék

Hasonló a véleménye Ács 
Ferencnek, a KISZ alapszer
vezet titkárának is, akitől azt 
is megtudtuk, hogy öt hónap 
alatt 15 harminc éven aluli 
fiatal lépett ki ezekről a mun
kahelyekről vagy kérte át ma
gát más munkaterületre.

— Tíz százalék munkahelyi 
pótlékot kapunk, de az se se
gít — panaszolja —. A gyár
egység vezetői és alapszerve
zetünk aktivistái többször pró
báltak szót érteni a kilépők
ké l, de ez legtöbbször ered
ménytelen volt. A  gyáregysé
gi, üzemi szintű ifjúsági par
lamenteken is rendszeresen 
elmondtuk gondjainkat, de et
től a fiatalok még nem áll
tak el könnyebb munkahelyi 
körülmények és nagyobb fi
zetés elérésére való törekvé
süktől. Dunakeszi és a fővá
ros üzemeiben fehér köpeny
ben is megkereshetik ugyan
azt a pénzt, amit nálunk.

Igaz, hogy a nagyfővizsgás 
kocsik bontásában megmarad
tak a régi fogások, de a töme
ges kilépések csökkentésére a 
gazdaságosabb és nagyobb ter
melékenységű főjavítási folya
mat kialakítására a párt, a 
KISZ és a szakszervezeti bi
zottság sürgetésére kedvező lé-

Egy ködös éjszaka
A NOVEMBERI KÖD ész

revétlenül ereszkedett a ren
dező pályaudvarra. Finom sá
vokban szivárgott be a föl
dekről* és Lassan áá nem te
kinthető gomollyá sűrűsödött. 
A  ködszitálás ráfeküdt az em
berek mellére, és szorongást 
keltett bennük.

A  gurítótorony tompa fénye 
és komor tömege látszólag 
most nem uralta a rendezőt, 
ám a szüntelen kiáltásokra a 
gu rí tás vezető szavaira mégis 
meglódultak a vagonok. Lom
hán indultak a dombról, és 
egyre gyorsulva tűntek el a 
homályban. A  kerekek acélos 
zöreje kísérte távolodó útju
kat, majd távoli csattanások 
árulkodtak egy-egy durvább 
megállásról.

Koós Ambrus tempós moz
dulatokkal akasztotta szét a 
kocsikat. Sem ideges, sem tü
relmetlen nem volt. Ahogy a 
tartalékmozdony tolta a ko
csisort, egy-egy részt leválasz
tott, és útnak indította a nem 
látható irányvágányok felé.

— Három rakott a tizenki
lencre, utána kettő üres a 
huszonegyre!

A  fekete éjszaka neszei vol
tak ezek a kiáltások, amelyek 
nélkül mozdulni sem tudtak 
volna.

Az öreg Ambrus mellett 
Tóth Jani állt, ez a szertelen 
fickó, aki -tizenkilenc évének 
vitalitásával sürgette a tem
pót.

— Nem hajtani öcsém! Ha
rapni lehet a ködöt — szólt 
Koós Ambrus a fiúnak. — 
Reggelig kell járnunk, regge
lig-

Tóth Janit nem nyugtatta 
meg a mondóka. A reszortjá
val járó tennivalókat afféle 
inasmunkának tartotta. Hol 
itt, hol ott dolgoztatták. Az 
elmúlt hetekben sarusként 
várta a kocsikat, most meg 
azt tanulja, hogyan kell azo
kat a dombról elindítani.

— Ez itt más, van benne 
fantázia — gondolta. Úgy ere
gették a kocsikat, mintha te
keversenyek golyói lettek vol
na.

A  FIÜT NYÍLTSÁGA, szó- 
kimondása miatt kedvelték a 
többiek. Fekete haja fénylett 
Barkója állig eltakarta fér
fias arcát. És noha az éjszakák 
hűvösek voltak, csak inget vi
selt zubbonya alatt, míg tár
sai már felvették a pulóverü
ket Titkon megértette az öreg 
óvatosságát, de a b a inaiig 
tartó tempót lassúnak wHlta. 
Ez nem igaz, ahogy az öreg

totojázik — mondta a felka
pott kifejezést magában.

— Igazán, hadd aggassak 
egy kicsit —, szólt az öreghez.

— No, no Öcsém! Ebben a 
tejfölös ködben, hogy gondo
lod ...?

— Én is fülelnék tatus, mint 
maga...

Amikor lefogyott a fogás, az 
öreg ismét megszólalt:

— Te nem ismerted a Ge
relyest. Hogy is ismerhetted 
volna? Akkurátus ember volt. 
Ritkán beszélt, semmit nem 
magyarázott, de én ellestem a 
módszereit.

— Most mi következik — 
kérdezte a fiú.

— A hatvanötös elegye — 
felelte. Erre vigyázni kell. 
Nagy csoportok szaladnak, és 
jobban meglendülnek a ko
csik. A  vágányfékeknél a gye
rekek értik a dolgukat. Ép
pen csak lefogják a sebessé
get, és engedik tovább a fo
gást. Ott lent meg úgyis lát- j 
tad...

Koós Ambrus szájának szög
letében cigarettavég égett. Ap
ró slukkokkal szívta, és ilyen
kor behorpadt sovány arca. 
Nem sokat mozgott Várta a 
kellő pillanatot, és határozott 
mozdulattal kiemelte a csa
varkapcsot.

\
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ÍGY IS LEHET

CelUömölkön jó az összhang 
a forgalom és a vontatás között

Ahol a mozdonypark egyharmada még gőzüzemű

Nyugat-Ma gyarország egyik 
legnagyobb vasúti csomó
pontján, Celld&mölkőn is sok 
munka hárul a vasutasok
ra az ősgsí csúcsforgalom
ban. ö t  irányból — köztük 
több ipari és mezőgazdasági 
területről — futnak ide a 
vonatok. A  rendezőpályaudva
ron sok irányvonatot állíta
nak össze. Ezek Ferencváros, 
Komárom, Murakeresztur, 
Szombathely irányába fuva
rozzák az árut. Nagy feladat 
a környék bányáinak — 
Ajka, Sümeg, Uzsa —- üres 
kocsival való ellátása. Háló
zati szinten a kocsi kiegyenlí
tésben van fontos. szerepe a 
csomópontnak. Említést érde
mel a tranzit-szállítás is. A  
celldömölki vasutasok napon
ta 1100 tehergépkocsit kezel
nek és 58 személyvonatot fo
gadnak, illetve indítanak.

Sokat ¡avult 
a szociális ellátás

Ilyenkor ősszel a legfon
tosabb feladat Celldömölkön 
az átmenő répavonatok to
vábbítása, a mezőgazdasági 
termények és élőállatok fuva
rozása. az üres kocsikkal való 
ésszerű gazdálkodás.

Szabó István, az állomás 
nemrég kinevezett fiatal főnö
ke elmondta, hogy több mint 
70 dolgozó hiányzik a lét
számból. Főként vonatkísé
rőkre, kocsirendezőkre és vál
tókezelőkre lenne szükség. A  
létszámhiányt a munkáskol
lektívák lelkesedéssel, több 
munkával pótolják. A  munka
erőgondokat sem enyhítette, 
hogy az elmúlt egy* két évben 
sókat jkvűlt k ’sfcöciális ellá
tás. A  „Hilton Szállónakr be
cézett, • reprezentatív szociális 
épület, valamint a korábban 
épült öltöző—fürdő, minden 
igényt kielégít.

Az őszi csúcsforgalomban 
derekasan helytáll az állomás 
tizenhárom szocialista brigád
ja. A  vontatási főnökség bri
gád iái val közösen, a közel
múltban kijavítottak 80 ki-se
lejtezésre váró vagont. Ezek
ből négy fordaszerelvényt állí
tottak össze, és a kő, valamint 
a répaszállításban hasznosítot
tak.

A  vontatásnál a jó munka
szervezéssel és a forgalommal 
való példamutató összhangban

megvalósították a napi kétsze-  
r i kocsikiadást. A  reggel „ke
zelésbe vett” vagonokat 11 
órakor kijavítva átadják a 
forgalomnak. Délután ismét 
átadják az üzemképes vago
nokat. A  korszerűtlen kocsija
vító részleg teljesítménye ez
zel a módszerrel csaknem a 
duplájára növekedett. A  ko
csik és a mozdonyok „orvo
sai”  a szabad ég'alatt dolgoz
nak, rossz munkakörülmények 
között. A  vontatási telep ta
valy. a  III. negyedévben 450 
millió elegy-to nnak ilométert
teljesített, az idén azonos lét
számmal és járműparkkal 500 
millió fölött Ez a teljesítmény 
azért is elismerésre méltó, 
mert a mozdonyok egyharma
da még gőzöst

Ácsorgó gépek

A  szocialista brigádok vál
lalták, hogy szükség esetén, 
a hiányzó fűtőket a mozdony
vezetők helyettesítik. Sok gon
dot okoz még a dízedalkatrész- 
hiány.

— Az állomás és a vontatási 
főnökség között }ó az együtt
működés— mondta Fehér Ta
más vontatási főnök. —  Na
ponta konzultálunk, megbe
széljük a feladatokat, a tarta
lékmozdonyok elosztását. A  
várható nagyobb feladatok 
végrehajtására is közös tervet 
készítünk.

Sajnos, sok gondot okoz a 
gépek ■ ácsorogtatása. Különö
sen Ferencvárosban és Komá
romban „fektetik”  el a mozdo
nyokat. Sokszor Leváltókat kell 
küldeni, mert közben lejárt a 
személyzet szolgálati ideje.

Bevált „fogások"
Mindig lehet számítani az 

állomás tartalékosokból álló 
„ Szabadság”  szocialista bri
gádjára. Váltókezelők, kocsi- 
rendezők, térfelvigyázók, ko
csimesterek dolgoznak ebben 
a kollektívában. Univerzális 
emberek, sokféle vasúti mes
terséghez értenek. Vezetőjük 
Csákány Árpád, például térfő
nököt, állomásirányítót, for
galmi szolgálattevőt helyette
sít. Tőle tudom, hogy a bri
gád gondosan felkészült az ő- 
szi csúcsforgalomra. Társadal
mi munkában takarították a 
rendező-pályaudvart, a vá
gányközöket.

A  munkaerőgondokat úgy 
enyhítik, hogy Önként lemon
danak pihenőidejük egy részé
ről. és helyettesítéseket vállal
nak. A  kocsitartózkodási idő 
csökkentése érdekében jó l be
vált rendezőpályaudvari „fo
gásokat” alkalmaznak. Pél
dául az átmenő irányvonalo
kat megfelelő helyi áruval ki
egészítik. A  vonali tolatás vo
natokkal érkező répaküldemé
nyeket az előbb induló, más 
elegyű vonatokhoz csatolják.

A  csomópont dolgozóinak jut 
idejük a társadalmi munkára 
is. Most például Celldömölk 
várossá avatására készülnek. 
A  vontatásiak félmillió forin
tot érő társadalmi munkával 
KRESZ-parkot készítenek a 
gyermekeknek. Jövőre pedig 
kis vasúti múzeummal aján
dékozzák meg az apróságokat.

Szelei Teréz

Szellemi vetélkedő
Miskolc-Tiszál pályaudvar 

Béke szocialista brigádjának 
kezdeményezésére szellemi ve
télkedőt rendeztek a KMP 
megalakulásának 60. évfordu
lója tiszteletére. A  vetélkedőn 
44 brigád vett részt. A  verseny 
első három helyezett brigád
ja hatezer forint jutalmat ka
pott. Az első díjat megosztva 
nyerte a Kossuth és a dr. Csa
nádi szocialista brigád. A  leg
jobb egyéni teljesítményért já
ró díjat a zsűri Kurgyis Lajos 
tartalékosnak ítélte.

A  szakszervezeti bizottság és 
a Béke brigád külön díját a 
kocsiműszak egy-egy női taka
rító brigádja kapta. A  vetél
kedő szervezéséért és lebonyo
lításáért az állomás gazdasá
gi és társadalmi vezetői a 
Béke brigádot pénzjutalomban 
és dicséretben részesítették.

NyugJiJasesoport alakul
Az Utasellátó Vállalat- szakszer

vezet! bizottsága 1979. Január 1- 
től megalakítja a vállalati Nyug
díjas csoportot. (Budapest, V. 
Münnich Ferenc u. 19. bejárat az 
Arany János utcai oldalról.) Fél
fogadás már 1979. december 4-től 
lesz. minden héten 9 órától 13 
óráig.

Az átigazolásokkal Is december 
4-től foglalkoznak. A  vállalati 
kultúrotthonban létrehozták a 
Nyugdíjasok Klubját is, amely 
színvonalas szórakozási lehetősé 
get nyújt minden hónap utolsó 
csütörtökén a nyugdíjasoknak.

A fehér botos utasokért
A  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége no

vember 23-án kerekasztal megbeszélést tartott a  közle
kedésbiztonságról, melyre a Magyar Államvasutak kép
viselőit is «meghívták.

A  Szövetség székházában tartott kerékasztal megbe
szélésen a vakok és gyengénlátók gondjairól, a  fővárosi, 
a vasúti közlekedésükről és a vakvezető kutyák közleke
désben betöltött szerepéről volt szó.

A  nem látók arra törekednek, hogy magatartásuk
kal, emberi megnyilvánulásukkal közelebb kerüljenek a 
látókhoz. Ennek érdekéiben tanulnak, dolgoznak. Igé
nyeik a  kultúra, a zene, a művelődés iránt azonos a lá
tókéval. E természetes emberi szándék ellenére gondjuk 
az egyre növekvő közúti, vasúti forgalomban való el
igazodás: a közlekedési Az  utcákon való átkelés, a  jár
művekre történő fel- és leszállás, a vonatok megkere
sése csak auditív -inföífííációk alapján mehet végbe. Ha 
ezek az információk elmaradnak, fölösleges többlet tel
jesítményt jelentenek a  vak ember számára, amit csak 
további megterhelés árán lehet helyrehozni. Egyetlen 
megállóhelynek a be nem mondása hiábavaló továbbuta
zással járhat. A  vasúton váló közlekedés, a nagy sze
mélypályaudvarok zajos atmoszférájában megnehezíti 
számukra az eligazodást.

A  vasutas dolgozók, az ügyeletes tisztek, a ¡kapusok, 
a málházók, az információsok és a jegyvizsgálók ott, 
ahol összetalálkoznak velük, segítsék a fehérbotos uta
sokat, keressenek % vak utas számára ülőhelyet. Tartsák 
számon, hogy melyik állomáson kívánnak leszállni és 
szóljanak időben, hogy mikor kezdjenek készülődni. A  
hangosbemondók mindig mondják be az állomások ne
vét.

A  Vakok és Gyengénlátók Szövetsége kéri a vasutat, 
hogy közlekedési gondjaikon segítsenek enyhíteni. Hív
ja fel a dolgozói figyelmét a segítő közreműködésre. Ez
úttal teszünk eleget e  kérésnek.

(sí)

Már túl jártak az éj felén, 
s az est szorongását feloldotta 
a munka, mely szakadatlan 
áradattal érkezett. A  hangok
ra fülelve indították a kocsi
kat .. .

— Lepörgetjük, aztán lesz 
egy kis pauza —  mondta lel
kendezve a fiú. —- Igaz, van 
egy kis jó kávém. Nem kér? 
azzal beugrott a bódéba, majd 
forrón, illatosán varázsolta az 
öreg elé a ¡meleg italt.

MOST CSEND VOLT. Ijesz
tő és félelmetes. Távol a köd
ben a sarusok is megállh attak 
egy pillanatra. A z  öreg lát
szólag gondolkodott. Add át a 
Jiúnak a rudat —  ¡mondta ma 
is a főnök az eligazításnál. De 
hiszen, ha az csak úgy men
ne! K i vállalja a felelősséget? 
És ekkor a közeli gurításjel- 
zőn kigyúrt a fehér fény, 
majd villogni kezdett. Opál05 
fénye olyan volt, mint libbenő 
gyertyaláng.

—  Hadd próbáljam meg! —  
kérlelte ismét Tóth Jani.

— Te csak figyelj! —■ vála
szolta az öreg. Aztán mégis 
felgyűlt benne valami, önma
gát látta a fiúban. Nyár volt. 
Csillagos éj.

— Emberek vigyázzatok, ma 
Koós Ambrus muzsikál! —- ki
áltotta Király a toronyból 
Aztán a jegyzékírók, a lazítók, 
a fékkezelők, a sarusok, a ve
zérek mind tudták, hogy én 
kerültem a dombra.

—  Az öreg Király csak úgy 
megengedte? —  kérdezte a 
fiú.

— A  fene megette. Évekkel 
később tudtam meg az öreg 
Gerelyestül, hogy mindent 
előkészítettek. Szinte most is 
látom azt a kis tartálykocsit, 
amelyik akár egy bakkecs
ke —  rászaladt az előzőre, mi
után én rémülten kiabáltam, 
hogy állj, állj!

—  Mit szóltak a többiek? — 
kérdezte a fiú.

— Nem voltál rossz —  ezt 
mondta Gerelyes. Ez volt 
minden. Koós Ambrus arról 
nem szólt a fiúnak, hogy ott
hon még sokáig nem tudott 
elaludni. Most is megborzon
gott Napok óta gyengének 
érezte magát, és fázott. Kicsit 
maródi vagyok — gondolta —, 
de nem sokat hederített rá. 
Fáradtsága azonban fokozó
dott ős bordáinak íve alatt 
kis szúrást érzett. A  szédülés 
hirtelen jö tt

— Gyerek! —  kiáltotta Ja
ninak —  Gyere, akaszd k i . .. 
nem érzem jó l magam.

—  Üljön le bátyám! —  szólt 
a fiú —. Vagy lépjen be egy 
kicsit á melegre —  és máris 
leakasztotta az első kocsikat.

—  Dehogy megyek — mond
ta az öreg —, majd helyre 
jövök.

— Ha lefogy, hozok ki egy 
bundát —, mondta a fiú, akit 
teljesen lefoglalt a  gurítás fi
gyelme.

SENKI NEM TUDTA, mi
kor adta át a  rudat Koós 
Ambrus Tóth Janinak. Ami
kor a fogás lefogyott a fiú 
kihozta a saját bundáját 
amely gyűrött volt és olajsza
gú. Ráerőltette az öregre, aki 
egy kis fapadon üldögélt Fi
gyelte, amint Tóth Jani a 
csavarkapocs alá helyezve 
emelgette a leakasztó rudat és 
hirtelen a végét a föld felé 
nyomkodta. Az ütközőkön el
akadt rúdtól, mint a patent 
pattantad fel a csavarkapcsok.

Ambrus figyelt. Nem szólt. 
A  gurítás sebessége, mintha 
gyorsult volna.

—  Vigyázzatok! —  kiáltotta 
a gurításvezető —. Négy üres 
a tizenhétre, és öt rakott a tár 
zenhatra.

A  féksaruk sikolya áttört a 
ködön. Üjabb fogásokkal tolt 
fél a tartalék. Tóth Jani meg 
fáradhatatlan lendülettel ag
gatott.

— T íz . . .  tizenkilenc. . .  hu
szonhét! Rakott. . .  üres. . .

Nem akart semmit elhibáz
ni. Belső elégedettséget ér
zett Neki való feladatot bízott 
rá hz öreg. Várta, hogy majd 
csak megszólal. Cigarettájának 
parázsló fénye jelezte ébersé
g é t ...

—  Ne! Ne! —, kiáltott rá a 
fiúra. —  Itt futnak még az 
előzők —  mondta, s ebből 
tudta a fiú, hogy minden moz
dulatát figyelik.

Derengéssel (közeledett a 
hajnal, s az iram alig lassult.

—  Nem fáradtál el gyerek?
— kérdezte az öreg, s választ 
sem várva, kivette a kezéből 
a rudat, majd —  no szusszanj 
egyet —  ledobva a bundáit, 
munkához látott

Nem vették észre, hogy a 
szokott helyen már ott állt a 
főnök. Látta, hogy Ambrus ott 
gurmyasat az oszlop alatt, a 
gyerek meg eregette a kocsi
kat de nem szólt.

Lassan indult meg feléjük.
—  Milyen éjszakátok volt?

— kérdezte, amikor kezet 
nyújtott.

—  Alig láttunk — válaszol
ta az öreg. —  Vágni lehet a 
ködöt. Ha nem lett volna fü
lünk. most minden állna. . .
— No, Jani. hogy tetszett? — 
fordult 'a fiúhoz.

— Minden oké . . .  — hang
zott a válasz.

—  Húzd végig a  kezed a 
homlokodon. —  Jani kézfeje 
verejtéktől csillogott.

— No látod, ezt nem sza
bad —  mondta, és szemével 
rákacsintott az öregre. ~  
Reggelig kell beosztani az erőt
— és tovább indult a kődben.

A VAROS ÉBRFDT. A  haj
nali derengésben fázósan siet
tek az emberek, ám Tóth Jani 
gondolatai még az éjszakában 
jártak. Szétáradt benne vala
mi meg nem magyarázható 
öröm.

V. Szabó Bél»

EGYEZTETÉSSEL KEZDŐDÖTT

Csúcsforgalom Szerencsen
VAGONOK TÍZEZREIT KÖVETELI

A  RÉPA, ALM A, NAPRAFORGÓ

Szerencsen szeptember 13. óta tart a répaszezon. Előtte 
kampányértekezleten egyeztették feladataikat az érdekeltek, 
vagyis a cukorgyár, a M ÁV és a Volán képviselői. Vasúton 
397 ezer tonna —  durván számolva tízezer vagon —• répa ér
kezik a gyárba. Ennek a negyedrészét egy hónap alatt fel
dolgozták, s most már a felén jócskán túl vannak. A  vas
utasok munkáját a létszámhiány nehezíti. Ráadásul egyéb 
feladatokat is ró rájuk az őszi forgalom. A  tsz-ek naponta 
40—50 vagon napraforgót és gabonát ömlesztenek keréken 
guruló rakodószalagjuk igénybevételével a vasúti kocsikba. 
A  borkombinát — terven felül — 160 vagont kért alma- és 
szilvaküldemények részére. A  cukorgyár már javában küldi 
az ország minden részébe az idei répából gyártott készter
méket, valamint a mellékterméknek számító melaszt és ré
paszeletet.

A  répavonatot a tartalék mozdony átállítja a cukorgyári 
iparvágányra

Lapát nélkül is serény munka folyik az állomás rakodóján. 
A  billenős teherautók szállítószalagra ürítik a napraforgót

„Rakva rakott mozgalom” a cukorgyárban. Répaszelet kerül 
a kiürült vagonokba

Az Őszi forgalom közepette sem szünetel a pályakarbantartás. 
Vasutasok és katonák kitérőt cserélnek Szerencs állomás 

Tokaj felőli végén, a zord időjárás beköszöntése előtt

(Jurkievicz Tibor képriportja)
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A gazdasági vezetők is felelősek 
a táppénzes fegyelem megszilárdításáért

A  szakszervezetek X X III. (Budapest, VI., Benczúr u. 
kongresszusa a táppénzfecye- 41.) A  felszólalást annál , a 
lemmel kapcsolatban meg- munkáltatónál (szervnél) kell 
állapította, hogy évről évre írásban benyújtani, vagyjegy- 
emélkedik a táppénzen lévők zőkönyvbe mondani, amely a 
száma. A  fejlett egészségügyi sérelmezett táppénzmegvonási 
hálózattal és a megfelelő in- határozatot hozta.
tézkedésekkel ellentétes ez a 
tendencia. A  reális táppénzes 
helyzet biztosításának érde
kében a vasutas-szakszerve
zet elnöksége 1976-ban meg
határozta a konkrét tenniva
lókat a szakszervezeti és
egészségügyi szervek* vala- ságnak kell elküldeni. 
mint a gazdasági vezetők ré-

A  munkáltató a felszólalást 
három napon belül köteles 
a társadalombiztosítási ta
nács elnökének átadni. Ahol 
társadalombiztosítási tanács 
nem működik, ott az illetékes 
társadalombiztosítási bizott-

a
szére. Az 1007/1976. (III. 18) 
MT határozata szabja meg, 
hogy a gazdasági vezetők 
szolgálati főnökök kötelesek 
gondoskodni a munkából né
hány napra távolmaradók el
lenőrzéséről. A táppénzes fe
gyelem megsértői ellen — a 
táppénz megvonásán kívül fe
gyelmit, vagy társadalmi bí
rósági eljárást kell indítani. A  
szolgálati főnökök, gazdasági 
vezetők nagyobb felelőssé
gére azért van szükség, mert 
a táppénzes helyzet kihat a 
ni’inkaerőgazdálkodásra is. 
Az üzemorvosok és a szolgá
lati vezetők jobb együttmű
ködése hozhat ezen a téren 
kedvező változást.

Nyugdíjas
beteglátogatók

A  táppénzen lévő betegek 
otthoni ellenőrzéséhez a szol
gálati vezetők a szakszerve
zeti bizottsággal közösen ke
ressék annak lehetőségét, ho
gyan tudnak máz üzemorvosok 
hatékonyabban segíteni. A  
jászki séri építőgépjavító üzem 
példáját követve már több 
üzem és szolgálati hely fog
lalkoztat nyugdíjas betegláto
gatókat. Ez jó módszernek bi
zonyult.

A  múltban a dolgozó táp
pénzének megvonása a társa
dalombiztosítási tanács, illetve 
a társadalombiztosítási bizott
ság feladatkörébe tartozott. A  
táppénzfegyelem megszilárdí
tása érdekében felmerült az 
az igény, hogy a táppénzmeg
vonás joga a munkáltató ha
táskörébe kerüljön. Sor került 
a 2/1964. (VII. 19.) SZOT szá
mú szabályzat módosítására. 
A. jövőben a táppénzmegvo
nás iránt a munkáltató in
tézkedik.

Ha a táppénzt nem a mun
káltató, hanem a vasutasok 
szakszervezete társadalombiz
tosítási osztálya (VSZTO) fo
lyósítja, (kis létszámú sport- 
és kultúrintézmények) a táp
pénz megvonása is a V.SZTO 
hatásköre. A  táppénz megvo
nására az illetékes munkálta
tónak vagy .szervnek határo
zatot kell hozni.

Erősödik ezzel az intézke
déssel a szakszervezeti szer
vek jogorvoslati tevékenysé
ge. A  táppénzmegvonási ha
tározatot még a táppénz kifi
zetése előtt meg. kell küldeni 
a dolgozónak, a dolgozó segé
lyezési egyéni lapját kezelő 
szolgálati főnökségnek (vszt- 
ügyintézőnek) és az illetékes 
vasúti üzemorvosnak. A  táp
pénzmegvonási határozat el
len a dolgozó az intézke: s 
közlését, illetve a határozat
kézbesítését követő 15 napon 
belül, ha a munkáltatónál 
társadalombiztosítási tanács 
működik, a társadalombiztosí
tási tanácshoz, ha társadalom
biztosítási tanács nem mű
ködik, az illetékes társadalom- 
biztosítási bizottsághoz felleb
bezhet.

Felszólalás 
a határozat ellen

Kitől lehet 
a táppénzt megvonni
A  felszólalás tárgyalására a 

társadalombiztosítási tanács 
elnöke köteles a tanács tag
jait tizenöt napon belül ösz- 
szehívni. Az ülés időpontjáról 
értesíteni kell a felszólalót és 
a munkáltatót, azzal, hogy, 
ha az ülésen nem jelennek 
meg, ez a körülmény az ügy 
érdemi elintézését nem aka
dályozza. A  társadalombiztosí
tási tanács vagy bizottság a 
táppénzmegvonás okát, a dol
gozó korábbi magatartását, 
körülményeit, a munkáltató 
intézkedésének nevelő szándé
ké* figyelembe véve hozza 
meg határozatát. A  határoza
tot el kell küldeni a felszóla
lónak, a munkáltatónak, a 
dolgozó egyéni lapját kezelő 
szolgálati főnökségnek (vszt- 
ügyintézőnek) és az illetékes 
vasútüzemorvosnak. A tár
sadalombiztosítási tanács ha
tározata ellen a dolgozó felleb
bezhet az illetékes társada
lombiztosítási tanács határo
zata ellen a dolgozó fellebbez
het az illetékes társadalombiz
tosítási bizottsághoz. A  társa
dalombiztosítási bizottság ha
tározata ellen fellebbezni már 
nem lehet.

4  táppénzt meg lehet vonni 
/attól,... a k i, gyógyulását késlel
tette, illetve az orvos utasítá
sainak nem tett eleget, az el
rendelt orvosi vizsgálaton el

fogadható indok nélkül nem 
jelent meg, vagy beteg gyer
mekének ápolása címén kap 
táooénzt és a gyermek i.5r- 
házba utalását nem fogadja 
el. Orvosi utasítás be nem 
tartása címén a táppénz meg
vonása iránt a munkáltatónak 
az orvosi vélemény alapján 
kall intézkedni.

Amennyiben a keresőképte
len állományban lévő dolgozó 
az elrendelt orvosi vizsgála
ton nem jelenik meg, a táp
pénz továbbfőlyositását a 
munkáltató döntéséig függő
ben kell tartani. Ugyancsak 
függőben kell tartani a mun
káltató döntéséig a táppénz 
folyósítását abban az esetben 
is, ha a beteglátogatók (mun
káltató megbízottja, vagy a 
szakszervezet aktívája) olyan 
körülményt állapítanak meg, 
amely a táppénzmegvonásra 
ad okot.

Éljenek jogukkal!
A  táppénzmegvonás, a visz- 

szaélés mértékétől függően, 
kiterjedhet 1—6 napra, vagy 
ennél hosszabb időre, esetlege 
keresőképtelenség teljes idő
tartamára is. Nem kell hatá
rozatot kiadni, ha a dolgozó a 
mulasztást a munkáltatónál 
elfogadhatóan igazolta. Ez 
esetben az „Orvosi jelentés” - 
re (Orvosi értesítésre) a mun
káltatónak rá kell vezetni, 
hogy „Kifizethető”  és aláírás
sal, bélyegzővel kell ellátni. A 
munkáltatók, vagy az illeté
kes szervek —  amennyiben 
indokolt — éljenek a táppénz
megvonási jogukkal.

A  következetes intézkedé
sekhez feltétlenül szükséges a 
reális tájékoztatás és tájéko
zódás.

A  társadalombiztosítási ta
nácsok, bizottságok mindig 
a törvényesség betartásával, 
az érdekvédelem, érdekképvi
selet szellemében hozzák meg 
határozataikat.

Ball György

AZ OLVASÓK HOZZÁSZÓLNÁK

Van mód a létszám átcsoportosítására
A munkaerőhiány szorításá

ban c. riportsorozatot én is 
nagy érdeklődéssel olvastam, 
és szeretnék hozzá megjegy
zést fűzni, saját tapasztalataim 
alapján.

Egyetértek azzal, hogy a 
vasút 140 ezren felüli létszá
ma látszatra is elég sok ah
hoz, hogy ésszerű átcsoporto
sításokat hajtsanak végre a 
MÁV-nál, csakhogy az a baj, 
hogy az erre vonatkozó javas
latokat általában nem fogad
ják szívesen az illetékesek. A  
„sok kicsi sokra megy”  elvén 
bizonyos létszámot takaríthat
nánk meg azzal is, ha a vonát- 
kíséreti segédvezénylők csak 
állandó nappalos szolgálatot

teljesítenének, különösen ott, 
ahol előre meghatározott „for
da” szerint utaznak a vonat
vezetők és a jegyvizsgálók. 
Szerintem például Szolnokon 
sincs szükség arra, hogy a se
gédvezénylők , éjszakára bejár
janak a munkahelyükre, egyéb 
elfoglaltság híján pihenni.

Indokolt lenne az is — fő
ként az önműködő térközbiz
tosító berendezéssel felszerelt 
vonalakon —, hogy több állo
másnak legyen egy főnöke, 
aki — például a nyugdíjasok 
ügyeinek intézésére — a hét 
meghatározott napjain más
más állomáson tartana félfo
gadást.

A létszámhiányt enyhítené a 
nyugdíjas vasutasok céltuda
tosabb foglalkoztatása is. Ez
zel kapcsolatban sajnos, ta
pasztalható, hogy a tényleges 
szolgálatot teljesítők nem szí
vesen, sőt ellenszenvvel fo
gadják őket, ha a munkavál-?' 
lalás a túlórák csökkentése 
irányába hat További prob
léma, hogy ugyanazért a mun
káért — például vonatátvevői 
munkakörben — a nyugdíjas 
dolgozók havi 500—600 forint
tal alacsonyabb bért kapnak, 
mint a ténylegesek.

Földi József 
Szolnok

L E G F O N T O S A B B  A Z  O K T A T Ó , N I V E L Ó  M U N K A
Úgynevezett ipari nyelven 

szólva a vasútnál a létszám- 
hiány ott érezhető, ahol a 
munka „végterméke” készül. 
Más szóval: kocsirendezőre,
sarasra, tolatásvezetőre, vo
natkísérőre van a legnagyobb 
szükség. Tetézi a gondot hogy 
e munkakörök ellátására csak 
egészséges, jó idegekkel, hi
bátlan érzékszervekkel, rugal
mas izomzattal rendelkező 
férfiak alkalmasak, akiknek a 
szolgálatához képes igazodni a 
család, az asszony, a gyerek. 
Sokszor még ez is kevés, hi
szen a fordulószolgálat meg
szabja a vasutas szórakozási 
igényét, illetve az ilyen irá
nyú igények kielégítését. En
nek ismeretében —  úgy érzem 
— soha nem lehet „unalmas” 
á vasúti létszámhiányról be
szélni, a problémák megoldá
sáról vitatkozni — amint azt 
az egyik hozzászóló írásában 
megjegyezte.

Szerintem az utánpótlás 
szervezése, nevelése és képzé
se minden vezető és beosztott 
dolgozó feladata, amit nem le
het sem felsőbb szintű intéz
kedéssel, sem aprólékosan ki
dolgozott utasításokkal egy- 
csapásra megoldani. Az erre 
vonatkozó erőfeszítések tértől 
és időtől nem választhatók el.

„Tér”  alatt azt a szolgálati

helyet, várost és megyét ér
tem, ahol konkrétan dolgo
zunk, s ehhez az idő mindig 
adva van. Budapesten például 
csaknem reménytelen kocsi
rendezőket és sarusokat tobo
rozni, ennélfogva oda a jö
vőben- is ki kell rendelni em
bereket az ország más vidé
keiről. Ez nem jó, de elkerül
hetetlen, akárcsak a türelmes 
nevelő és oktató munka.

Anélkül, hogy a szervezést 
(a munka és a munkaerő szer
vezését) lebecsülném, én főleg' 
ez utóbbira hívnám fel a fi
gyelmet, mert tapasztalataim 
szerint a mindennapi nevelő, 
oktató és toborzó tevékenység
re még hosszú ideig szükség 
lesz.

Dr. Tanner* János, 
állomásfőnök, 
Kazincbarcika

M it tudhat a nyugdíjas !
Jelenleg mintegy 40 nyugdí

jas dolgozik Kisterenyén, eny
hítve munkájukkal a vonatkí
sérői létszámhiányt, és előse
gítve a most zajló cukorrépa- 
szezon lebonyolítását. Ennék 
ellenére azt mondhatjuk, hogy 
a hivatalos rendelkezések 
gyakran nehezítik a nyugdíja
sok foglalkoztatását.

E rendeletek közé tartozik 
a M ÁV Vezérigazgatóság 11. 
szakosztálya által kiadott 
104 433/1971. számú utasítás, 
amely szerint a munkát válla- 
ló nyugdíjasoknak írásban kell 
vizsgázniuk, illetve a vizsgán 
tíz kérdésre felelniök olyan 
ismeretanyagból, amely szerint 
évtizedeken át dolgoztak.

A  vasutasok szakszerveze
te társadalombiztosítási osz
tálya által kiadott táppénz
megvonási határozat ellen a 
központi vezetőség mellett 
működő társadalohibiztositási 
bizottsághoz, lehet fordulni.

r  *

LEVEL A TÉLAPÓHOZ
A  alatt járt. amikor Bot

ka Andrásné egyik es
te megkérdezte a kisfiát:

— Mit szeretnél karácsony
ra?

A  gyerek édesanyjára né
zett, egy kicsit gondolkodott 
majd így válaszolt:

— Tűzoltóautót. Olyan lét- 
rásat, mint amilyet Kokas 
Jancsi kapott születésnapjára.

— No, akkor vegyél elő 
tiszta papírt, meg piros ceru
zát, mert ezt sürgősen le kell 
írnod a télapónak.

A  kis nebuló, aki még csak 
alig három hónapja ismerke
dik a betűvetés tudományá
val. egy kicsit meghökkent, 
mert hát ilyet az iskolában 
még nem csináltak. Jőszerint 
a betűket csak most iIjesztge
tik egymáshoz, dehát majd a 
mama segít

Persze, hogy segít, hiszen ott 
van a gyermeke minden moc
canásánál. Talán többet is 
mint kellene, hiszen az apját 
már két éve nélkülözik. De az 
édesanyai túláradó szeretet, 
gondoskodás sem pótolja az 
apát.
- Ahogy növekszik, kis értel
me tágul. Botkáné egyre in
kább érzi ezt. A  minap is mi
vel jön haza:

— Ugye mamika, nekem is 
van édesapám?

— Hát persze, hogy van — 
erősíti hitében a gyereket, aki 
így folytátta:

—  Mert a pajtásaim azt 
mondták, hogy nincs. Hogy 
régen elvitte egy pesti boszor
kány.

—  Csacsiságókat beszélnek a 
pajtásaid — dobbantott lábá
val türelmetlenül Bqtkáné —, 
hiszen nemrég a névnapodra 
is küldött csomagot.

— Dehát miért nem jön

akkor haza, mint másoknak az 
apukája?

Erre már nehéz úgy vála
szolni, hogy ne lepné el a 
könny a mama szemét. Mert- 
hát miért is? Miért szakadt 
el tőlük már két éve? Ki tud
na erre választ adni. amikor 
rendszeresen küldi havonta az 
1500 forintot. Néha csomagot 
iis.

ö , az a pesti boszorka... 
Ezt kellene megírni a télapó
nak és az lenne a legszebb ka
rácsonyi ajándék mindkettő
jüknek, ha . . .  Dehát lehet-e 
visszaültetni azt a fát, amit a 
vihar szeszélye tövestül ki
szakított?

A  reménység parányi sugara 
azért még pislákolt az asz- 
szony szívében. A  télapóhoz 
írandó levelet is ezért kezde
ményezte a gyereknél. Hátha 
van még szíve annak az em
bernek.

lettel zárta le  a férje címére 
küldendő levelet: „Jártam már 
Debrencenben is, de sehol 
nem kapok olyan tűzoltóautót, 
mint amilyet Andris szeretne. 
Gondolom, talán neked sem 
mindegy, hogy gyermekünk — 
aki nagyon szépen halad a ta
nulásban s naponta hordja a 
piros pontokat — hogyan örül 
majd a karácsonyfa alatt. 
Ezért arra kérlek, nézz utána 
Pesten ennek az autónak. Hát
ha ott lehet kapni.**

Szeretett volna még valamit, 
dehát nem erőlteti ő a dolgot. 
Ha van még a szívében egy 
parányi vonzalom, az elha
gyott családi fészek után, ta
lán a gyerek sajátkezű írása 
megmozdítja.

Botkáné jól számított. Ami
kor férje elolvasta a levelet, 
mintha láng csapta volna ar
cul. Tekintetével újra és újra
átfutotta a szálkás betűket, 

— No, nézzük csak — vette amit már az ő kisfia keze far
kezébe a levelet, amit nagy- máit.
keservesen többszöri újrakez 
dés, majd tisztázás után vég
re sikerült a gyereknek össz- 
hozni:

Kedves Télapó!
Én már iskolába járok és 

megtanultam minden betűt. 
Ezért tudok most neked leve
let írni.

Nagyon szépen kérlek, hogy 
hozzál nekem karácsonyra egy 
olyan létrás tűzoltó kisautót, 
amilyet Kokas Jancsi kapott 
születésnapjára. Én nagyon 
tudnék annak örülni.

Kezét csókolom 
Botka Andris 
I. oszt. tanuló

Azt még oda kellene Íratni 
a gyerekkel, hogy „én ezt a 
kisautót még apukámnak is 
megmutatnám** — gondolja 
Botkáné, de elvetette, s a kö-

— í r  a gyerek —  buggyan 
ki száján az öröm, s arra gon
dol, hogy hiszen akkor már 
neki az apjának is írhatna le
velet. Aztán összeráncolta a 
homlokát. Szívében, tudatá
ban. most esett le az a bizo
nyos huszas, amit a felesége 
láthatatlanul bedobott.

Hát persze, hogy megveszi. 
A  föld alól is előkeríti azt a 
kívánt tűzoltóautót. Dehát a 
Teri nem írja, hogy küldje, 
vagy vigye?

Hát persze, hogy nem írja. 
Már régen nem ír semmit. Pe
dig neki lejárt a kutyálkodá- 
si ideje, csak éppen röstelli, 
az asszony, megkövetését.

ö t  éve, nogy elindult egy 
kis bihari faluból Pestre sze
rencsét próbálni. Előbb az épí-

vetkező sajátkezűleg írt kísér- tőiparban dolgozott, aztán a

vasúthoz került, a pályafenn
tartáshoz. Különböző tanfolya
mok elvégzése után most gép
kezelő. Jól keres, s ahogy 
mondani szokták, kikupálódott 
a fővárosban. De nem ez a 
baj. hanem, hogy egyszer csak 
nem akaródzott már hétvégén 
hazautazni. Akadt társaság, 
baráti kör, meg más kifogás 
is, hogy most ezért, aztán meg 
azért nem tudott hazamenni. 
Teri végül megsokallta a dol
got és egy nagy összeveszés 
után kijelentette: „tudom én 
már, hogy ki tart téged mi tő
lünk távol**. Pedig akkor — 
ha voltak is ártatlanabb flört
jei Botkának —. a szíve még 
az asszonyé volt. A  veszeke
dés után azonban csak azért 
is keresett magának egy nőt 
akivel végül együtt is élt. De 
már hónapok óta szakítottak. 
Újabb asszonyhoz nem volt 
kedve. Egy szombaton haza is 
utazott, de csak beleskelődött 
az ablakon és a legközelebbi 
vonattal visszautazott, anélkül, 
hogy találkozott volna a csa
láddal.

A karácsony viszont jő al
kalom lenne — gondolta Bot
ka, majd újra elolvasta a le
velet, aztán a nyakába vette 
a várost.

Meg lett a kívánt autó, amit 
azonnal postázni kellett vol
na. hogy idejében megkapja 
az asszony, de Botka erre, ra
vaszkásan elmosolyodott. 
Hosszú idő óta, most újra kü
lönös melegséget érzett a szí
ve táján: ír a fiam! A z én ki
csi fiam — gagyogta maga elé 
s csak akkor komorodott el az 
arca, amikor arra gondolt; 
hogy fog majd megállni az 
asszony előtt. Vajon megtud-e 
bocsátani neki? Vissza lehet-e 
még szerezni az elkótyavetyéli 
bizalmat?

Majd kiderül a karácsonyi? 
alatt...

Dávid József

Szűcs Ferenc 
ny. vizsgáló főkalauz

C ik k ü n k
n y o m á n

Kicserélik 
a régi 

térképeket

Munkavédelmi vetélkedő
A  nagykanizsai üzemfősöksé- 
gen munkavédelmi vetélkedőt 
rendeztek, amelyen húsz szo
cialista brigád háromtagú csa
patai vettek részt. A  döntőbe 
hét brigád 21 tagja került. Az 
első három csapát tagjai 500, 
400, illetve 300 forint jutái-» 
mát kaptak.

Az említett rendelkezés vég
rehajtása sem egységes, A  je
lenlegi vonali oktatótiszt pél
dául minden esetben ragasz
kodik az írásbeli vizsgáztatás
hoz, míg elődje, aki hosszú 
évtizedekig teljesített szolgá
latot a vonalon, az utazás 
közbeni, meghittebb hangvé
telű beszélgetések alkalmával 
győződött meg az idős, immár 
nyugdíjas dolgozók félkészült
ségéről, ily módon is tájékoz
tatva őket a szabályok idő
közben bekövetkezett esetle
ges változásáról.

Helyes volna, ha a régi ren
deletekhez nem betű szerint 
ragaszkodnának az oktatótisz
tek, illetve a szolgálati főnö
kök, hanem az említett jő 
példa szellemében alkalmuk 
volna a több évtizedes gyakor
lati és tapasztalati tudás el
ismerésére is.

Lapunk október 7-1 számá
ban „Elavult térképek” cím
mel cikket közöltünk, mellyel 
kaocsolatban Bedőcs Károly, 
a szombathelyi igazgatóság 
IV. osztályának vezetője az 
alábbi válaszlevelet küldte:

„A  vasúti személykocsi:, 
előtereiben, folyosóin elhelye
zett vonalhálózat! térképek 
majdnem tíz éve készültek a 
vezérigazgatóság megrendelése 
alapján. Azok módosítása is 
felettes hatóságunk hatásköré
be tartozik. Feltételezhetően 
nyomdatechnikai okok miatt 
nem lehetett azonnal követni, 
a változásokat.

Az új térképek, információ
ink szerint a közeljövőben 
kerülnek nyomdába. Megér
kezésük után — az igazgató
ságunkhoz tartozó személyko
csikban — a régieket fokoza
tosan kicseréljük.”
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a határforgalmi munkaverseny tapasztalatai
Öt nap Korzika szigetén

Ú T I J E G Y Z E T E K  1.

A  külföldi részvevők eredményesnek ítélték meg 

a budapesti nemzetközi szeminárium munkáját

A  képen a bolgár és a lengyel delegáció tagjai láthatók
(Katkó István felv.)

Mint arról lapunk elózó 
Számában már hírt adtunk 
november 13-án Budapesten, 
a MÁV Vezérigazgatóság kon
ferenciatermében ült össze a 
szocialista országok vasútas- 
és közlekedési szakszervezetei
nek nemzetközi szeminá
riuma, , hogy értékelje a két 
és többoldalú határforgalmi 
munkát.

Az első napon Szabó Béla 
vezérigazgatóhelyettes tartott 
előadást a M ÁV határforgal
mi munkájáról és nemzetközi 
kapcsolatairól. Másnap a szo
cialista országok képviselői 
szólaltak fel. A  szovjet vasu
tas-szakszervezet küldöttei el
mondták, hogy a határforgal
mi versenynek# kedvezőek a 
tapasztalatai. Egy lengyel és 
a debreceni vasútigazgatóság- 
gal versenyeznek. Ezen kívül 
még 14 határállomással van 
jó kapcsolatuk. Javasolták, 
hogy a munkaversenyt ter
jesszék ki a menetirányitó 
szolgálatra is.

A csehszlovák küldöttség is 
beszámolt a munkaverseny 
tapasztalatairól, ó k  is szüksé
gesnek tartják a nemzetközi 
munkabrigádok létrehozását, 
amelyek a magyar és cseh
szlovák határforgalomban már 
eredményesen dolgoznak.

A lengyel delegáció tagjai 
elmondták, hogy a verseny 
eredményeként 30—40 perccel 
csökkent a vonatok határál
lomási tartózkodása. A  kocsi
forduló idő egy órával rövi
dült, 40 százalékkal kevesebb 
a javításra váró kocsik szá
ma, s a menetrendszerűség 
is 16 százalékkal javult.

A szeminárium résztvevői 
november 15-én megtekintet
ték Komárom  és Rajka ha
tárállomásokat. Komáromban 
Utíkro-számftógéppel, Rajkán 
pedig a közelmúltban átadott

határállomás berendezéseivel 
és technológiájával ismerked
tek. Mindkét állomáson tájé
koztatást kaptak a határfor
galmi munkaverseny ered
ményeiről és gondjairól is.

Másnap megvitatták a láto
gatás tapasztalatait. . Elfogad
ták a szemináriumról készült 
emlékeztetőt, amelyben töb
bek között rögzítették a bő
vülő nemzetközi együttmű
ködés fontosságát, a személy -  
szállítás kulturáltságának ja
vítását és az elegytorlódás 
megakadályozásának szüksé
gességét, valamint a kocsik 
műszaki állapotának szigo
rúbb ellenőrzését.

A  nemzetközi szállítási igé
nyek megkövetelik a határál
lomások átbocsátó képességé
nek a növelését, a biztosítóbe
rendezések modernizálását. 
Nagyon fontos a termelékeny
ség növelése,... valamint a fu
vareszközök és egyéb beren
dezések jobb kihasználása is. 
Mindezek mellett több tapasz- 
talatcsere-jellegű találkozót

kell szervezni, amelyek a 
vasutasok közötti barátság el
mélyítését is szolgálják. Javí
tani kell továbbá a határál
lomások kétoldalú kapcsolata
it és bővíteni az üdülés, a 
sport és a kulturális jellegű 
vállalások körét.

A  delegációk tagjai egyet
értettek a javaslatokkal és — 
a román delegáció kivételével 
— minden résztvevő a nem
zetközi mumikaverseny foly
tatását szorgalmazta.

A  következő, az 1979. évi 
szeminárium megrendezését a 
Bolgár Közlekedési Szakszer
vezet vállalta, várható idő
pontja május lesz. A  tanács
kozás témajavaslata: „A köz
lekedési ágazatok és fuvaroz
tatók közötti komplex mun
kaverseny értékelése és a 
továbbfejlesztés lehetőségei.”

A  delegációk tiszteletére, 
november 16-án a vasutas- 
szakszervezet központjában. 
Koszorús Ferenc főtitkár 
adott fogadást.

Sz. M.

Géniből Marseille felé ha
ladva legalább 120 kilométeres 
sebességgel száguldott velem 
az SNCF (a francia vasutak) 
expresszvon&ta, miközben egy 
bédekkert lapozgattam a ké
nyelmes ülésen. Az útikönyv 
néhány mondatban megemlí
tette a korzikai vasutat is* 
amely Franciaországhoz tar
tozik.

Elhatároztam, hogy áthajó
zok a szigeteié. Nizzában — 
onnan a legrövidebb az út 
Korzikára — érdeklődtem az 
utazási feltételekről. 68 fran
kért jegyet váltottam a Corse 
Marseille nevű 1700 személyes 
hajóra, amely nennsakkal ez
után elhagyta velem a Cote d* 
Azúr fővárosának partjait A  
hajó 7 óra 45 perckor indult, 
s menetrend szerint 15 órakor 
érkezett Korzika fővárosába, 
Ajaccióba, ahol nyüzsgő élet 
és feltűnően nagy Napóleon- 
kultusz fogadott. Az egykori 
francia császárról elnevezett 
főutcán este villanyégőkiből ki
rakott Napóleon-kalapok, ko
ronák és sascímerek világítot
tak. A  souvenir boltok kiraka
tában ¡megszámlálhatatlan 
használati és dísztárgy emlé
keztetett a  város szülöttére, a 
nagy hadvezérre.

Áz állomásfőnök 
csupaszív ember

A  vasútállomás —  a többi 
nagyvároshoz hasonlóan —, 
Ajaccióban is a város köz
pontjában található. Amikor 
beléptem a pályaudvar terüle
tére, az volt a  benyomásom, 
hogy a Széchenyi-hegyi Üttö- 
rővasúton vágyóik. A  pályaud
var mindössze öt vágánypár
ból áll, s utast csak átt-ott le
hetett látni. Egy raiktárépület 
mellett két 7 tonnás vagon 
ácsorgott.

Miközben a vasutat szemlél- 
gettem, a felvételi épület egyik 
irodájából kijött egy félig vas-

— Kaphatnék egy jegyet 
Tinádig?

— Igen! Két rubel, 90 ko
pek.

A hagyományos téglalap 
alakú kartonlap olyan, ami
lyet minden szovjet vasútál
lomáson árulnak. Forgatom az 
fiijaim között, és hallom, a 
pénztárosnő figyelmeztetését:

— Igyekezzék. mert a vo
nat 10 perc múlva indul.

Egy vasútvonal 

második születése

A  kupé, ahova beszálltunk, 
Szintén hagyományos, kényel
mes ülésekkel. Űtitársaim 
sem különböztek az ország 
bármely vasútvonalának uta
saitól. Néhányan olvastak, 
mások nyugodtan beszélget
tek, volt, aki az ülés hátlap
jának dőlve szendersett. A  
szemnek ez is megszokott lát
vány. A  helyzet különlegessé
ge az, hogy a Bam-Tinda vo
nalon haladunk, amelyik a 
„kis BAM” nevet kapta: két 
fővonalat egyesit, a Transz- 
szibériait és az épülő Bajkál- 
Amurit.

A  vonat pontosan indult. 
Először a „Transzszib” sínjén 
haladt, majd balra fordult és 
új vágányon csattogott. Ab
lakunk előtt új vasútállomá
sok, fák, erdős ligetek suhan
tak él. Olyan útvonalon ha
ladtunk, amely ma második 
születését éli.

A  gőzmozdony első sípjele 
csaknem négy évtizede hang
zott fel ezen a vidéken elő
ször. Már az első szovjet öt
éves terv hősi időszakában a 
Bajkál-Amur fővonal építésé
vel egyidőben tervek szüléi
tek Kelet-Szibéria hatalmas 
térségeinek meghódítására. 
Ez áz 1,5 millió négyzetkilo
méter a Szovjetunió területé
nek huszadrésze, nagyobb, 
mint Nagy-B ritannia, Francia- 
ország és Olaszország területe 
bgyüttvéve.

Teljes gőzzel előre

Utazás a BAM -Tinda vonalon
Nevét a Komszomol X VII. kongresszusa adta

Nagyon sok minden történt 
ennek a tervnek a megvalósí
tása érdekében. 1932-ben a 
Távol-Keleten megjelentek a 
szocialista ipar előőrsei. Né
hány év elteltével a „Transz- 
szib”  vágányairól sínek ágaz
tak el Tinda felé, amelyet az 
új fővonal fővárosának kép
zeltek el. Sajnos, ez a . terv 
nem valósulhatott meg, mert 
kitört a második világháború. 
A „kis BAM” sínpárjait a 
sztálingrádi frontvasút építé
sében használták fel.

„A  BAM-on dolgozol,

a század építkezésén99

Ebben a kegyetlen időszak
ban sem feledkezett meg az 
ország az óceánhoz vezető 
második út megépítéséről. A  
fordulatot jelentő 1943-as év
ben kezdődtek meg a kutatá
sok, azután a kómszomolszki 
vasúti elágazás építése, amely 
Szovjet Gavanyig húzódott.

A  BAM  évkönyvének új 
lapja a hatvanas években író
dott. Ebben az időszakban 
sok tudományos kutató, egy 
sor kiemelkedő tudós és szak
ember, számos tervezővállalat 
kapcsolódott be a munkába. 
Az építkezés 1974-ben vált vi
lághírűvé, amikor a Kcxmszo- 
mol XV II. kongresszusán elő
ször hangzott fel ez a szó: 
BAM. Szokatlan hangzású 
helységnevek tűntek fel a saj
tó hasábjain: Tinda, Uszty- 
Kut, Urgal, Berkakit.

Április végén, közvetlenül a 
kongresszusról elindult Kelet-

Szi bériába a Bajkál—Amur 
fővonal építőinek első roham
csapata. A z előőrsöt szállító 
vonaton transzparens lobogott: 
„A BAM-on dolgozol, a szá
zad építkezésén!”. Őket új 
csapatok követték Moszkvából 
és Leningrádból, Ukrajnából 
és Belorussziából, Grúziából 
és az ország más városaiból, 
köztársaságaiból. A  brigádok 
a helikopterek által megje
lölt pontokon szálltak ki, te
repjárókkal és traktorokkal 
törték át a tajgát.

Ezzel egyidőben a „kis 
BAM”-on is folytak az épít
kezések. 1972. szeptember 
14-én a BAM-ról Tinda felé 
tartó leágazáson lerakták az 
első, az építők által „ezüsté
nek nevezett láncszemet. 1975 
májusában, a győzelem napjá
nak előestéjén, az első vonat, 
180 kilométeres utat megtéve 
a Bajkál—Amur fővonal fő
városába érkezett. E naptól 
kezdve Tinda vasúti megálló
hely lett. A z építők számára 
tehervonatok áradata szállítot
ta ide az anyagot. Így gyor
sabb tempóban lehetett az 
építkezést a három legfonto
sabb irányba folytatni: nyuga
ton Csarhoz, a hatalmas réz
lelőhelyekhez; észak felé, a 
nyerj ungrinszki szénkokszoló 
telephez, kelet felé, a Csen
des-óceán partjaihoz.

Rengeteg gépet, amely ed
dig a „Transzszib”  állomásai
nak terheit szállította, kezd
tek alkalmazni más szakaszo
kon is. De nemcsak ebben 
volt az új fővonal előnye. Ko

rábban ugyanis minden tonna 
teherautóval történő szállítása 
12 kopejkába került, vonaton 
pedig mindössze 2,6 kopejká
ba.

Minden kilométeren 

hidat kellett építeni

Vonatunk óvatosan csattog 
az érintkezési pontokon, fékez 
a hidak és kanyarok előtt, 
erőlködik az emelkedőkön. Jól 
látható, milyen nehéz körül
mények között kellett lerakni 
a síneket. Szinte minden ki
lométeren hidat kellett építe
ni, meg kellett küzdeni a láp
vidékkel, az örök fagy mocsa
raival. Azokat a mesterséges 
építkezéseket, amelyeket négy 
évtizeddel ezelőtt építettek 
vagy át kellett alakítani, vagy 
pedig kikerülni, mert a régi 
fővonal nem felelt meg a 
korszerű követelményeknek.

A  következő alkalommal a 
ginek egy körívet írtak le, 
megkerülve a vidék egyik 
dombját, itt is, ott is elektro
mos hegesztők kék villámai 
izzattak fel. A z egyik utas, 
aki az ablaknál állt, felkiál
tott:

—- íme, itt a m i Tindánk!
Ebben a kifejezésben annyi 

őröm és elragadtatás volt, 
hogy önkéntelenül arra gon
doltam: milyen boldogok is 
lehetnek azok az emberek, 
öleiknek keze munkája ilyen 
elismerésben részesült.

Pavel Sinkarenko 
(APN)

Jacques Canas! állomási önök

utas, félig civtílruhág ember. 
Megszólítottam! -— Jacques 
Canasi vagyok az állomás fő
nöke —, mutatkozott be. S 
amikor elmondtam, hogy hon
nan jöttem, felkiáltott.

—  Magyarország, hallottam 
már róla.

Az ajacciő! állomásfőnök 
csupaszív ember, rajong a 
foglalkozásáért Elmesélte, 
hogy a nagyapja is a  vasút
nál dolgozott, rajta kívül most 
a nővére ás a GFF-nél ( a  kor
zikai vasutaknál) teljesít szol
gálatot Miután azt is elmond
ta, hogy van egy 11 éves fia, 
nyomban rákérdeztem: — A  
kis Jacques-bői is vasutas 
lesz?

— Nem tudom —  felelte—, 
A fiú még túl kicsi ahhoz, 
hogy ezt eldöntse. Mivel itt la
kom a fel-vételi épületben, sok
szor lejön hozzám, s úgy lá
tom érdekli á vasutas munka.

Minden vasutas 
szakszervezeti tag

Később a korzikai vasutasok 
munkájára, az ott dolgozók 
kereseti lehetőségére, illetve a 
szakszervezeti mozgalomra te
reltük a szót. Mint ilyenkor 
lenni szokott több vasutas jött 
oda, köztük volt egy nyugdí
jas pályamunkáé is, aki tény
leges korában szakszervezeti 
bizalmiként tevékenykedett. 
Nagyon büszkén mesélte, hogy 
náluk (mármint a korzikai 
vasutakon) régen és ma is

minden vasutas tagja a szak- 
szervezetnek. A  titkáruk, Eyme* 
rié Jardin, aki a bastiai &K 
lomáson dolgozik, igen tekin
télyes ember. Nagyon sokat 
dolgozik azért, hogy a szerve' 
zetet összetartsa. Jardin mun
kaköre vonatvezető s ez kivá
lóan alkalmas arra, hogy szol-' 
gálát közben rendszeresen szót 
váltson a bizalmiakkal és a 
tagokkal. Noha Korzika soha
sem volt a nagy politikai szer
vezkedések központja, talán a 
földrajzi helyzete, az ebből kő
vetkező szétszórt települései 
miatt, a szakszervezeti mozga
lom ennek ellenére erősebb, 
mint az anyaországban.

A  CGT-bez tartozó szak- 
szervezeti ¡tagok a keresettől, 
függetlenül, havonta egysége
sen tíz frank tagdíjait fizetnek.
A szakszervezeti juttatásokat, 
segélyeket viszont a tag szo
ciális helyzete szerint szabják 
meg.

Korzika közlekedésében a 
vasút nem -tölt be kulcsszere
pet. hiszen a 8700 négyzetkilo
méter területű szigeten mind
össze 242 kilométer az üzem
ben lévő pályák hossza. A  
szolgálatot teljesítő vasutasok 
száma 250, ebből Ajaccióban 
54-en dolgoznak. Ennek elle
nére a korzikaiak nagyon 
büszkék vasútjüfcra. Azt hi
szem nem is alaptalanul, mint 
erről később meg is győződr 
hettem. A  főnök ugyanis ész
revette rajtam, hogy nagy ér- 
dseklődéssel nézegetem a tőle 
kapott vasúti képeket. Erre el
mosolyodott és megkérdezte: 
—  Aloar utazni a vonalon?

írásos engedély 

egyszeri utazásra
—  Nagyon szeretnék — vá

laszoltam, de az én jegyem 
nem érvényes erre, a „költ
ségvetésembe”  pedig nem 
kalkuláltam b e ...

Ami -ezután történt, őszüpitéiv 
mondom meglepett. Jacques a 
déliek temperamentumával 
széttárta a karját és csak eny- 
nyit mondott: „Ce n’est fa it'
rien mon collégé” (Ez nem 
tesz semmit kollégám). Behí
vott az irodájába, élővétt egy 
közönséges jegyzettömböt és 
ráírta: Monsieur Séma Sándor
nak Ajaccio és Vizzavona kö
zött egyszeri utazást engedé
ly e ik , aztán aláírta, lepecsé? 
telte, majd csak ennyit mon
dott: „15 óra 7 perckor indul 
a legközelebbi vonat Ponte- 
Leccióba. Itt a jegy, szemlél
je meg a mi kis vadregényes 
vasutuhkat. . .

(Folytatjuk)
Séra Sándor

Személyvonat indul a kikötőből. A  vasút menetrendje igazo
dik az érkező és induló hajókhoz

Nagygyűlés a járműjavítóban
A  bolgár állam alapításának 1400 éves évfordulója je 

gyében bolgár—magyar barátsági hetet rendeztek Vas me-' 
gyében. Az eseményekben gazdag program nagygyűléssel 
és kultúrműsorral zárult, amelyet november 17-én délután a 
szombathelyi járműjavító művelődési házának á  nagyter
mében rendeztek meg. A z ünnepségen Czirák Ferenc. a me
gyei pártbizottság titkára mondott beszédet. Felszólalt a ren
dezvényen Vladimír Videnov, a Bolgár Népköztársaság bu
dapesti nagykövete is.

A  nagygyűlés után a testvéri ország 140 tagú Majakovsz
kij folklór együttese adott színvonalas műsort. A  rendezvé
nyen á járműjavító vezetői mellett megjelent Horváth Mik
lós, az MSZMP Vas megyei Bizottságának első titkára, dr. 
Bors Zoltán megyei tanácselnök, dr. Horváth Lajos vasút- 
igazgató, és Auguszt János, a területi bizottság titkára.

(Sz. Jakab)
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Munkásszállók a közművelődésért
MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL A VETÉLKEDŐN 

A FERENCVÁROSI VASUTAS MUNKÁSSZÁLLÓ

A  ferencvárosi új, 400 sze
mélyes munkásszálló második 
helyezést ért e l azon a vetél
kedőn, amelyet a múlt év 
őszén, a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 60. évfor
dulója tiszteletébe hirdetett a 
Szakszervezetek Budapesti Ta
nácsa, a Fővárosi Tanács VB. 
Művelődési Főosztálya, a KISZ 
és a T IT  budapesti szervezetei 
a Munkásszállók a közművelő
désért címmel. A z eredmény- 
hirdetésre az idén november 
7-e alkalmából került sor. A 
második helyezett 45 ezer fo
rint jutalmait kapott.

A  benevezett 19 munkás- 
szálló közül az értékelő bizott
ság mindössze 8 szálló közmű
velődési tevékenységét díjaz
ta. A  díjazottak sorába —  a 
Csepel Művek és az Építők 
Szakszervezete Bartók Béla 
munkásszállója megosztott el
ső díja után másodok a  fe
rencvárosi vasutasok új mun
kásszállója lett, megelőzve töb
bek között az építők, a vasa
sok, a postások szakszerveze
teinek nagy munkásszállóit

A  szállót mindössze egy éve 
vették birtokukba a ferencvá
rosi csomópont dolgozói és a 
Budapestre kirendeltek. Az 
épületben jóka  közművelődés 
lehetőségei.

Elsőként a 8 általános isko
lai végzettséggel nem rendel
kezők tanulási kedtoét élesz
tették fel, majd rendszeres 
korrepetációvál segítették a 
tanulást. Ez egyébként' kötele
ző témája volt a pályázatnak. 
A  szabadon választható köz- 
művelődési programokból az 
ismeretterjesztést részesítették 
előnyben.

Nagy érdeklődést keltettek 
az emberiség múltját bemuta
tó történelmi, a bűnüldözéssel 
és az imperialista hírszerző te
vékenységgel foglalkozó, vala
mint a csillagászat és az űr
kutatás eredményeit bemu
tató előadássorozatok. Vala
mennyit jeles előadók meghí
vásával és dia-, vagy mozgó
filmek vetítésével tették ér
dekesebbé, színesebbé. Vendé
ge volt a szállónak Papp Laci, 
többszörös ökölvívó olimpiai 
bajnok. Sebes Gusztáv, egyko
ri labdarúgó szövetségi kapi
tány és Lehoczky Zsuzsa szí
nésznő.

Sor került szodálpolitik-- 
fórumra is. A  klubesten a 
szálló lakói adtak önálló v i
dám műsort A  kihelyezett 
könyvtár olvasótábora is gya
rapodott

A  Szálló önkormányzata 
egyre értőbben vesz részt a

helyi ügyek intézésében, szer
vezésében, nagy segítséget 
nyújt ezzel a szálló vezetői
nek. Eredmény: csökkent a fe
gyelmi vétségek száma.

— A  jövő tervei között sze
repel a felnőttoktatás fejlesz
tése — mondja Nagy Istvánná 
kultúrfelelős —. Az oktatást 
úgy szervezzük hogy a vasúti 
munkaidő beosztás sajátossá
gait is figyelembe vesszük. 
Még színesebb és sokrétűt* 
művelődési és szórakozási 
programot tervezünk. Rende
zünk irodalmi esteket, író-ol
vasó találkozót és társada
lomtudományi előadásokat. Az 
a célunk, hogy még több dol
gozót nyerjünk meg a kultu
rált időtöltésnek és az önmű
velődésnek.

Ehhez önbizalmat ad a pá
lyázaton elért második helye
zés is.

Mármarosi Pál

Ú j ü g y v&setô elnök
a Mtaladás

■ November 16-án a szombat
helyi igazgatóság tanácstermé
ben ülést tartott a/Haladás 
VSE elnöksége: ; A z elnökség 
tagjain kívül .megjelentek Vas 
megye és. a megyei székhely 
állami, társadalmi vezetői, va
lamint a M ÁV bázisszerveinek 
képviselői is. Az elnökség a 
kiadott napirendi pontoknak 
megfelelően többek között sze
mélyi kérdésekkel is foglalko
zott. *

Ennek keretében Laki Lász
ló ügyvezető elnök kérte a

V S E  élén
testületet, hogy megbízatása 
alól mentsék fel. Az elnökség 
méltatva Laki László több 
mint hatéves tevékenységét, 
köszönetét fejezte ki az eddig 
végzett munkájáért, majd ér
demei elismerése mellett fel
mentette vállalt tisztségéből.

Ezután a városi sportfel
ügyelőség javaslatára az el
nökség Török Pétert, a Ta
nárképző Főiskola adjunktu
sát választotta a Haladás VSE 
ügyvezető elnökévé,

(sz)

társadalmi munkában hozták rendbe

Talapzatra kerüli Éaiassagyarmaton 
nagyapáink, apáink kedvenc „kacsáin"

A  Balassagyarmatra érkező 
utasok november 2-a óta 
gyakran megállnak a felvételi 
épület mellett levő parkban 
egy talapzatra állított gőzös 
előtt. Nagyapáink és apáink 
kedvenc „kacsáját” sokan 
megtekintik. A  nézelődőK kö
zött vannak olyan idős moz
donyvezetők is, akik arcára 
mosolyt varázsol az emléke
zés.

Az egykori masiniszták ma 
is szeretettel gondolnak a 377- 
es sorozatú gőzösökre, ame
lyek több évtizeden át hasznos 
munkaeszközök voltak.

A  377-es gőzösöket a moz
donyvezetők „kacsának” becéz
ték. Balassagyarmaton 1971.

M AGY AJ* VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

tápja
Szerkeszt) a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség *•
ttM Epést V L  Benczúr utca ti. 

Telefon város): 229—872. 
Özem): iá—T)

Kiadja és terjeszd: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1864 Bpe«t Vll. Rákóczi út 64.

Telefon: m —819.
Felelős kiadó: dr Suti) Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekkszám las7émunk:

MNB 215 — II 859 
78—5028. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

lg üzemeltek. A  körzeti üzem
főnökség vonalain még fut
nak 375-Ös és 424-es sorozatú 
gőzmozdonyok, de már az 
Aszód—Balassagyarmati vona
lon megjelent az M 44-es tí
pusú dízelmozdony is.

Tavaly a vontatási főnök
ség három mozdony javító szo
cialista brigádjának ötlete tá
madt, hogy egy gőzöst kiállí
tanak az állomás területén. A 
Hámán Kató vontatási főnök
ségtől kaptak egy kiselejtezett 
377—092-es „kacsát” , amely 
tavaly nyáron „saját lábán” 
érkezett Balassagyarmatra. A 
mozdony a Közlekedési Mú
zeum tulajdona.

A  három szocialista brigád 
|— a Május 1., a Madách Im 
re és a Petőfi — vállalta, hogy 
társadalmi munkában rendbe
hozza a rossz állapotban levő 
mozdonyt és ez év november 
7-e tiszteletére talapzatra ál
lítják az állomás területén.

Közel ezer óra társadalmi 
munkát végeztek a brigádok 
tagjai. November 2-án a moz
donyt másfél méter magas ta
lapzatra kellett emelni. A  he
lyi Volán és a Fémipari Vál
lalat négy autódarut adott a 
munkálatokhoz. A  kavics- 
ágyazatot és a sínmezőt a 
Budapest Józsefvárosi pálya- 
fenntartási főnökség dolgozói 
készítették társadalmi munká
ban.

Ketykó István

A szerkesztőség üzeni
.Üveges. János, ifj. Kovács Béla, 

Debrecen; Sztics Ferenc, Hatvan; 
Szepesi Józsefné, Várfalvi Gyula, 
Nagykanizsa; Sepsi Gyula, Kis
várral János, Pál István, Miskolc; 
Krajczár Antal, Dobóvár; Földi 
József, Szolnok; dr. Tarmer-János, 
Kazincbarcika; Németh Gyula, 
Ajka; Varga Albert, Gyékényes; 
Szabados Gábor, Mármarosi Pál, 
Budapest: leveleiket lapunk anya
gához felhasználjuk.

Szálai Jánosné, Kömye: levelét 
illetékes helyre továbbítottuk.

LAKÁSCSERE
Elcserélném másfél 6Z0ba. kis 

kertes, komfortos, garázslehe
tőséggel, külön épületben levő 
49' négyzetméteres lakásomat 
hasonló komfortú és - alapte
rületű, esetleg félkomfortos ta
nácsi lakásra1 Budapest bel
területén. Lakáscím: Audi End-
réné Budapest, IX. Külső Mes
ter u. 90. Megtekinthető az esti 
órákban. Érdeklődni lehet munka
időben a 340— 770/107 telefonon

Elcserélném Budapest, Kerepesi 
út 5. sz. IV. ép. fszt. 10. szám 
alatt levő 60 négyzetméteres két 
szoba komfortos, gázfűtéses laká
somat háromszobás hasonló nívó
jú tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het mindennap délután 17 óra 
után.

Elcserélném a városligeti villa
negyedben levő magasföldszintes, 
nagyméretű utcai, tanácsi egyszo
bás. közös mellékhelyiséggel, társ
bérletemet — egyedülálló személy- 
lyel "— egy-kétszobás komfortos, 
belterületi, főbérleti, vagy MAv 
bérlakásra. Nagy összegű térítést 
fizetek. Nagykátal közműves 330- 
as háztelket is adhatok. Érdeklőd
ni munkaidőben a 41—76/2; vagy 
a 316—921 telefonon.

Elcserélném Rákospalota MÁV 
lakótelepen levő 50 négyzetméte
res lakásomat hasonlóra, vagy na
gyobb tanácsira, illetve szövetke
zetire. megegyezéssel. Minden 
megoldás érdekel. Cím: Sátori Nó
ra, Budapest. XII., Pipiske u. 4. 
sz.

Elcserélném a Bp. Böszörményi 
útnál lévő 25 négyzetméteres gáz
fűtésű tanácsi garzonlakást és egy 
13 négyzetméteres MÁV főbérleti 
szobát, budai másfél vagy kétszo
bás összkomfortosra, megegyezés
sel. Cím: Schimmei Emma, Bp. 
VI. Rudas László u. 97. sz. I. 4/a. 
18 órától.

Elcserélném Budapesttől 27 ki
lométerre levő 67 négyzetméteres, 
komfortos plusz melléképülettel és 
konyhakertes, olcsó bérű lakáso
mat hasonlóra, vasutas dolgozó
val. Minden megoldás érdekel. Bó- 
dy Csaba. 2230. Gyömrő, MÁV 
nagy állom ás.

Elcserélném két és fél szobás, 
komfortos, családi házamat, 400 
négyszögöles telekkel másfél szo
bás öröklakásra Budapest terüle
tén, lehetőleg a XTV. vagy XV. ke
rületben. Telefon: 842—624 este 
17 óra után, vagy levélben: Száz
halombatta, József u. 22. sz. Bíró 
Sándor.

Meghalt id. Borbély Sándor
66 éves korában elhunyt id. 

Borbély Sándor, a Szocialista 
Hazáért Érdemrend tulajdono
sa, a MÁV Nyugdíj Hivatal 
nyugalmazott vezetője, a Fő
városi Tanács tagja.

Id. Borbély Sándor 1940 óta 
volt tagja a pártnak. Negy
venhét évig dolgozott, ebből 
negyven évig a MÁV-nál. Fia
talon került kapcsolatba a 
munkásmozgalommal. Tanítói 
olyan munkások voltak, akik
nek haladó gondolataik miatt 
később emigrálni kellett. A  
felszabadulás előtt röpcédulák 
és illegális sajtóterjesztés, 
munkaszolgálat, szökések,

harcok jellemezték az életét. 
1944-ben a Szovjetunióba me
nekült. Ott dolgozott 1948 vé
géig. Tagja lett az antifasisz
ta bizottságnak. 1948 novem
berében érkézett haza, és régi 
munkahelyén, az Északi . fő
műhelyben munkás lett, ké
sőbb ugyanott szakszervezeti 
titkár. 1957-ben a budapesti 
pártbizottság munkatársa lett. 
1964-ben bízták meg a MÁV 
Nyugdíj Hivatal vezetésével, 
amit nyugdíjba vonulásáig 
végzett.

Temetése novembér 30-án 
volt a Farkasréti temetőben.

Véradókat köszöntöttek 
a budapesti igazgatóságon

Dr. Erdődy Zoltán megnyitja az ünnepséget
(Óvári Árpád felv.)

A  budapesti vasútigazgatő- 
ság vöröskeresztes szervezete 
november 24-én tartotta meg 
véradó-vérkapó ünnépségét. A  
hagyományos összejövetelt dr. 
Erdődy Zoltán, a Budapesti 
Területi Egészségügyi Központ 
igazgató főorvosa nyitotta 
meg, majd Csernus Tiborné 
szervezőtitkár számolt be a 
szervezet ez évi eredményei
ről. Áz igazgatóság, Józsefvá
ros állomás, az Építési Főnök
ség és az Anyagvizsgáló Fő
nökség dolgozói közül az idén 
296-an 119,8 liter vért adtak 
— hangsúlyozta a szervező- 
titkár —. Ezen kívül 53 vö
röskeresztes aktivistát hívtak 
meg rendkívüli műtétekhez.

Ehhez kapcsolódik az ün

nepségnek az a megható moz
zanata, amikor Telek Anita 
tízéves tanuló és Zadrok Mó
nika kétéves kislány virág
csokorral köszöntötték véradó
jukat; életük megmentőit: Tá
las Pétert, az igazgatóság 
pénzügyi osztályának dolgozó
ját, és Farkas Gyöngyi ügy
intézőt ;

A  rendezvény végén- három 
kiváló véradót: Bánkuti Gyu
lát ezüst, Horváth Lászlót és 
Petró Andrásnét pedig bronz 
plakettel tüntették ki. Ezt kö
vetően Lórán Lenke, Kibédi 
Ervin, Hlatki László színmű
vészek, valamint Hegyest Je
nő tánczenekara szórakoztatta 
a résztvevőket

T iszta  szolgálati hely
Tiszta szolgálati hely címmel hirdetett versenyt a szegedi 

igazgatóság, melyre 58 szolgálati hely jelentkezett. A  legjobb 
eredményt elért munkahelyeket —  •Nagykőrös és Kiskörös 
állomást, valamint a vésztői csomópontot — emlékplakettel, 
Nyárlőrinc, Gyula, Csongrád, Pörböly, Nagyszénás, Dunave- 
cse, Helvécia, Izsák, Kiskundorozsma állomásokat, továbbá 
a szentesi vontatási főnökséget és az építési főnökség szegedi 
gépállomását oklevéllel és a vele járó pénzjutalommal dí
jazták.

Szombathely :

Új munkamódszert alkalmaznak 
az M62-es gépek futójavításánál

Sajátos megoldást alkalmaz
nak Szombathelyen az M62- 
es dizel-snozdonyok futójavítá
sának meggyorsítására. A  von
tatási főnökségen végzik el a 
fődinamó és a fcgápcsoport 
kiemelését. Ütána a fontos 
gépelemeket a járműjavítóba 
szállítják. Itt szakavatott irá
nyítással — soron kívül — el
végzik a főgépdarabok javítá
sát így egy-egy dizel-moz- 
dony javításának ideje közel 
három héttel rövidül. Ezzel a

módszerrel az őszi idény meg
kezdése előtt öt vontatójármű 
javítási munkálatainak az át
futási idejét csökkentették.

A  Takács János vezetésével 
dolgozó Petőfi Sándor szocia
lista brigád tagjai több sza
bad szombatjukat és vasár
napjukat töltötték munkahe
lyükön annak érdekében, hogy 
a mozdonyok mielőbb a forga
lom rendelkezésére álljanak.

Sz. Jakab István

Segített a brigád, fűiének a kazánok
A  Tapolca közelében levő 

Lesencetomajon a Veszprém 
megyei tanács Il-es számú szo
ciális otthonának 146 lakója 
van. Az épület fűtéséhez szük
séges meleg vizet három ka
zán szolgáltatja. Tavasszal az 
egyik elromlott és javítását al
katrészhiány nehezítette.

A  tapolcai vontatási főnök
ség Bánki Donát szocialista 
brigádja sietett a szociális ott
hon vezetőinek segítségére.

Ideiglenesen kijavították a hi
bát, majd az új alkatrész meg
érkezése után kicserélték a 
rossz kazántagokat. A patro
náló brigád háromszáz óra 
társadalmi munkát végzett, 
amelynek értéke 6300 forint. 
A  kazánok most már teljes 
kapacitással üzemelhetnek.

Bognár Károly 
Tapolca

— Nemzetköz! gyermekév. 
Az elnyomott népek, a fejlődő 
országok gyermekeinek támo
gatására létesített gyermek
szolidaritási alap javára a kis
kunhalasi pályafenntartási fő
nökség dolgozói 10 390 forintot 
gyűjtöttek össze és fizettek be. 
A  dolgozók munkabérük egy 
százalékát ajánlották fel erre* 
a célra. Néhány pályamesteri 
szakasz dolgozói személyen
ként száz forintot fizettek be 
a szolidaritási alapra a nem
zetközi gyermekév alkalmá
ból.

, —  Napirenden a koncepció. 
Kisterenye állomás dolgozói 
részére a közelmúltban a köz
lekedési koncepcióról tartott 
tájékoztatót Szomszéd Gy. Ist
ván, Nógrád megye ország
gyűlési képviselője. A  tájékoz
tató után a képviselő vála
szolt a dolgozók kérdéseire.

—  Ifjúsági parlament. Ajka 
állomáson is sor került a fia
talok ifjúsági parlamentjére. 
A  beszámolót Osejtei Lajos 
állomásfőnök tartotta. Beszélt 
többek között a fiatalok poli
tikai, szakmai képzettségéről, 
a közművelődés és a közélet
be való bekapcsolódás lehető
ségeiről. A  fiatalok a ma 
gondjairól és a jövő terveiről 
mondták el véleményüket.

— Véradónap. Debrecen ál
lomás vöröskeresztes szerve
zete november 20-án rendkí
vüli véradónapot rendezett, 
amelyen száz dolgozó össze
sen 30 liter vért adott térítés- 
mentesen.

—  Kiállítás. Nagykanizsán, 
a vasutasok Kodály Zoltán 
Művelődési Házában a közel
múltban nyílt meg Vankóné 
Dudás Juli festőasszony kiál
lítása. A  megnyitó napján Ke- 
recsényi Edit, a nagykanizsai 
múzeum igazgatója ismertette 
a festő munkásságát, majd be
mutatták Moldován Domonkos 
Vankóné Dudás Juliról készüli 
filmjét.

— Kirándulás. Salgótarján 
állomás természetjáró-szak
osztálya a közelmúltban há
romnapos kirándulást szerve
zett Csehszlovákiába. A  szak
osztály tagjai megismerkedtek 
Besztercebánya, Zólyom és 
Körmöcbánya nevezetességei
vel.

— Tablók és brigádnaplók 
bemutatója. A  miskolci vonta
tási főnökség szocialista bri
gádjai a KM P megalakulásá
nak 60. évfordulója tisztele
tére brigádtabló és -napló ki
állítást rendeztek a villamos- 
műhely oktatótermében. A  be
mutatott 30 képes tabló hűen 
tükrözte a főnökség brigádjai
nak tevékenységét megalaku
lásuktól napjainkig.

— Fotószakkör. November
ben a szegedi igazgatóságon 
harminc dolgozó részvételével 
megalakult a fotószakkör. A 
korszerűen felszerelt fotó*x 
laborban a szakköri foglalko
zásokon kívül fotótanfolyamo1- 
szervezésére is van lehetősé" 
A  szakkör megalakulásává' 
egy időben fotókiállítást ren
deztek.

—  Brigádok a városért! A j
ka jövőre ünnepli várossá 
nyilvánításának 20. évforduló
ját. A  városi tanács ebben az 
évben városligetet és park
erdőt létesített az üzemek szo
cialista brigádjainak segítsé
gével. A z állomás dolgozói 17 
ezer forint értékű társadalma 
munkát végeztek, amelyről el
ismeréssel nyilatkozott a vá
rosi tanács is.

— Amfora-bemutató. Deb
recen állomás vasutasklubjá
ban helyszíni vásárlással egy
bekötött üveg- és porcelán
kiállítást rendezett az Amfora 
azzal a céllal, hogy karácsony 
előtt útmutatást adjon a lég
szebb ajándéktárgyak vásár
lásához.

— Társadalmi munka. A  
szentesi építési főnökség Ba
ross Gábor szocialista brigád 
ja is bekapcsolódott a „Tíz 
órát Szentes városért!” moz
galomba. A  brigád valameny- 
nyi tagja egy nap szabadságot 
vett ki'és a Lettín úti bölcsőde 
vakolását, nagytakarítását se-* 
gitették.
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Ünnepi
forgalom

YAz év utolsó nagy erőpró
bája előtt áll' a vasúti sze- 

SíéQyazáJiLítás. A karácsonyi és 
¿láz újévi kettős ünnep mindig 
Mrüiitekiiiirtő előkészítésit és 
fídtoésEÍtést kívánt a MÁV-tŐL.
A forgalom szervezésére, irá
nyítására és lebonyolítására I 
kiadott rendelkezést időben 
megkapták a vasútöigazgat ósá
gok és az álliomásoik. S mivel 
á'kBrácsany ezúttal háromna-l 
pos, az év  vége pedag kettős 
ünnep, igen nagy utasíorga-l 
lomra keld. felkészülni.

A forgalmi szakosztály de
cember 21-tői 27-ig menetrend 
szerint 67, szükség szerint pe
dig 107 személyszállító vonat 
közlekedését tervezte; decem
ber 29-től január 3-ig pedig 
inenetrend szerint 63 és szük-l 
ség szerint 75 vonat közlekedé-1 
sével számolt. A vasút összesen 
mintegy 317 többlet személy - 
vonat forgalomba állításával 
készült fel az ünnepi forgalom 
zavartalan lebonyolítására.

• Legtöbb vonat Miskolc, Deb
recen és Békéscsaba irányába 
jaduL

Az ünnepeket megelőző na
pokban nagytömegűben jelent
kező utasok zavartalan elszál
lítása csak jól szervezetten 
történhet. Ezért minden szak- 
«aoigáLa tmaik már az ünnepi 
jpatnélyforgiád om kezdetére tel
jesen ögszehangodt és gondosan 

szervező munkát 
kell végezni, hogy az utazási 
igényeket maradákfcáiüainiUíL ki 
lehessen elégíteni.

A  feladatok sikeres megol
dása érdekében az üzem- és 
életbiztonságot kiemelten kell\ 
kezelni és minden mást ennekl 
kell alárendelni. Arra kedJL tö
rekedni, hogy az ünnepi forga
lom idejére á lassú jelek szá
ma csökkenjen, hogy ezzel is 
biztosítani lehessen a vonatok 

tíiBnetnendszerű közlekedését.
\M elyek a legfontosabb ten- 
[ « valóik?
i- Minden pályaudvaron és 
I nagy ádlamáson el keli készí- 

*  térni a tervezett forgalomnak 
megfelelő feLállításá rendet és 
bejárati jegyzéket. EgyidejűlegI 
meg kell szervezni az ünnepi 
ügyeleti szolgálatot. Gondos-1 
kodná kell a szolgálatban levő 
dolgozóik k? "ogástalLan küiső 
¿ je le n é s é rő l. El kell érni, 
hogy az utasokkal közvetlenül 
érintkezők udvarias és előzé
keny magatartásukkal segítsék 
a zavartalan eligazodást. Eb
ben sokat tehetnek az ügyele
tes tisztek, a mozgó utasbrá- 
Hyitók, az információsok, a ka
pusok, a személy- és helyjegy
pénztárosok, a jegyvizsgálók és 
a vizsgáló főkalauzok. Gondos
kodni kell a menet- és helyje
gyek elővételben történő árusí
tásának propagálásáról, és 
;$égszervezéséről.
' Ama kéül törekedni, hogy a 
forgalom megkezdése előtt az 
utasterek, peronok, vágánykö
zök lehetőleg tiszták legyenek. 
Ezért a nagytakarítást még az 
ünnepek előtt e l kel! végezni. 
Mivel a hideg időjárás nem 
teszi lehetővé a személykocsik 
küilső mosását, a belő takarí
tásról fokozottabban kell gon
doskodni.

Az ünnepi forgalom lebo
nyolítása csak teljes szakvo
nali és társadalmi összefogás
sal lehet eredményes. Az uta
sok értékítélete pedig annak 
alapján alakúi ki, hogy ré
szükre milyen utazásé feltéte
leikről gondoskodott a vasút 
Fqkozott felelősség hárul tehát 
Valamennyi vasutasra.

A vasút novemberi teljesítménye:

25 millió 845 ezer utas 
és 10 millió 870 ezer tonna áru

A vasút novemberben 25 konrépából többet, tégíLából és 
millió 845 ezer utast szállított, cserépből, cementből és ce- 
amely a bázisidőszakhoz ké- menitgyáortmányoikból keveseb- 
pest 96,4, a tervhez viszonyít- bet szállított a vasút, mint az 
va pedig 94,1%-os teljesítést előző év  azonos időszakában, 
jelent. Az utaskilométer telje- A  ldemeiLkedő eredmények 
sítménynél a csökkenés mér- ellenére sem sikerült minden 
sékeLtebb. esetben a szállítási igényeket,

A  személyszállító vonatok az igénylés napjára maradék- 
menetrend szerinti közlekedése talonul kielégíteni, amat a ki 
96,3 százalék volt, a múlt évi- n-ern állított teherkocsik szé
lnél egy százalékkal job b  Az mának , bázishoz g viszonyított
_ _____ __í________ r  I f i  7  c -rá ’-Tialióllrrw* n ^ ira lrA H iá e ia

A népgazdaság és a vasút érdeke is 
a szolgáltatások színvonalának javítása

Aa elnökség és a bizalmi küldöttek első zsben értékelték 

a vasút és a MÁV gaadasági vemet ölnek munkájút

A MÁV 1978. évi tervének teljesítéséről 
és a jövő évi feladatokról tanácskozott 
december 7-én szakszervezetünk elnöksége 
és a bizalmi küldöttek együttes ülése. A 
Vasúti Főosztály konferenciatermében 
megtartott tanácskozáson részt vett és az 
elnökségben foglalt helyet Sólyom Ferenc, 
a SZOT titkára, Koszorús'Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára. Szűcs Zoltán, 
a MÁV vezérigazgatója, Balogh Pál, az

MSZMP Központi Bizottságának munka
társa, Kajcsa József és Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet titkára, Nagy Ká
roly, a Vasúti Főosztály pártbizottságának 
titkára, dr. Sárvári László, a KPM Főosz
tály vezetője, Gyócsi Jenő elnök, Feleky 
Pál és Nagy Istvánná alelnök.

Gyócsi Jenő elnöki megnyitója után el
sőnek Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazga
tója egészítette ki írásos beszámolóját.

egy késett vonatra eső késési 
idő a bázisbeH 33,4 percről 
30,8 percre csökkent. Ezzel 
szemben a nemzetközi gyors
vonatok menetrendszerűsége a 
bázishoz képest 2,5 száizedélkkial 
romlott.

A  vasút novemberben 11 
millió 870 ezer tonna árut szál
lított, amely a tavalyihoz 101,1 
a tervhez viszonyítva pedig 
101,7 százalékos teljesítésnek 
felel meg. Az elszállított áru-

16,7 százalékos növekedése is 
jelez.

Az áruszállítás minősége is 
javult, ezt mutatja a teherko-. 
esik térbeli kihasználásának 
5,6 százalékos növekedése, az 
idegien teherkocsik átlagos tar
tózkodási idejének 3 százalé
kos csökkenése.

A  teherkocsik átlagos fordu
ló ideje a bázis szintiét, ha kis 
mértékben is, de meghaladta. 
A  havi operatív tervben elő
irányzotthoz képest a forduló

mennyiség az export forga- ¿$5 kedvezően alakult. A  rossz
lomban a  bázishoz képest 18,4 
százalékkal csökkent, a belföl
di forgalom, valamint atz im
port- és tranzit szállítás 2,5, 
3,9 illetve 0,5 százalékkal 
emelkedett.

Széniből, kőiből, kavicsból, 
műtrágyából tűzifából és cu-

időjárás elleniére, ha kismér
tékben is, de javult a tehervo
natok menetrendszerűsége. A 
korszerű tehervonati mozdo
nyok napi futása a villamos 
vontatásnál több, a dízel , von
tatásnál kevesebb volt, mint a 
bázisban.

Az Utasellátó felkészült 
az év végi forgalomra

Az idei ünnepi forgalomra tizenöt dolgozó irányította az
— az előző évekhez hasonló
an — felkészült az Utasellátó 
Vállalat is. Megerősített sze
mélyzettel, nagy áruválaszték
kal áll az utasok szolgálatába. 

A  pályaudvarok raktá
rai bőséges készletekkel 

rendelkeznek.

ünnepi
munkát.

felkészüléssel járó

Háromszázhúsz pavilon 
ellátásáról kellett gondos

kodniuk.
Nagymennyiségű osztrák gáz
öngyújtó, borotvakészülék és 

Van bőven csomagolt szend- -penge is kapható. Szépek, iz- 
vics, csemege debreceni, virs- lésesek az NDK-ból érkezett 
li és déligyümölcs. Nagy az dobozolt babák, figura játékok, 
üdítőital-választék. f Hétféle két jó  á  papír- és írószerellátás, 
deciliteres és háromfajta egy- Kaphatók különféle harisnya- 
literes üdítőt árusítanak. nadrágok, zsebkendők és

A pályaudvari éttermek, egészségügyi cikkek. Az Utas
bisztrók és pavilonok is felké- ellátó tehát felkészülten vár
szülték a nagy forgalomra. A  ja a vásárlókat, bízik abban, 
vállalat iparcikk-raktárában hogy kielégíti az -igényeket.

Bevezetőjében utalt azokra 
á nehézségekre, amelyek év
közben gátolták a vasút terv
szerű, egyenletes munkáját, 
majd így folytatta:

— Mint ismeretes, a vasút 
ezévi tervében 308—310 millió 
Utas és mintegy 134,5 millió 
tonna áru elszállításával szá
moltunk. XJgy tűnik, hogy a 
tervet sikerül teljesíteni. Az 
utasszállítás csökkenése a 
gyenge forgalmú vasútvonalak 
utasforgalmának közútra te
relésével, a magáncélú sze
mélygépkocsik , vártnál na
gyobb arányú növekedésével, 
a nem kielégítő szeméiypénzj 
tári szolgálattal, valamint a 
menetjegy-ellenőrzés hiányos
ságaival függ össze.

A  személyszállítással kap
csolatban — bár az utazás 
minősége évről évre javul — 
sok kritika éri a vasutat, 
őszintén meg kell mondani: 
az állomások, várótermek, pe
ronok és a személykocsik tisz
taságát illetően jogos a bírá
lat. Ha figyelembe vesszük, 
hogy 1970-ben 370 m illió utast, 
az idén pedig csak 310 mil
liót szállítunk, akkor belát
hatjuk, hogy a nagyarányú 
csökkenés nem látszik meg az 
utazás kulturáltságán.

— Ami az áruszállítást fl-

Szűcs Zoltán vezérigazgató 
szóbeli kiegészítőjét mondja
készülnek a MÁV vezetői. A 
jövő évi intézkedési tervben 
136 m illió tonna áru elszállí
tását tűzik ki feladatuk 

Közismert, hogy a vasút 
munkáját nagymértékben be
folyásolja a fuvaroztatók ra
kodási készsége, a rakodási 
idők, betartása, az éjszakai és 
az ünnepnapi rakodások 
mennyisége. Ha ebben előbb
re akarunk lépni, mindenütt 
fokozottabb gondot kell fór-

gi feladatok ellátása mellett 
jobban összpontosítsunk a mi
nőségi mutatók javítására. Ez 
azt jelenti, hogy a népgazda
ság egészére jellemző általá
nos követelményeket a vas
úti személy- és áruszállításban 
is fokozottabban előtérbe kell 
helyezni. 'Még szervezettebben, 
gazdaságosabban kell fuva
rozni. Ehhez a vezetés és d 
végrehajtó szolgálat minden 
szintjén fegyelmezettebb mun
kára lesz szükség. Arra ké
rem a bizalmi küldötteket, 
hogy -a többi szakszervezeti 
aktivistával együtt legyenek 
ebben a segítségünkre — fe
jezte be szóbeli kiegészítőjét 
a MÁV vezérigazgatója.

Az elnöklő Gyócsi Jenő ez
után Molnár György titkár
nak adta át a szót, aki az 
együttes ülés elé terjesztette a 
Vasút gazdasági vezetőinek — 
a MÁV vezérigazgatójának és 
helyetteseinek — 1978. évi te
vékenységéről készült értéke
lést.

Az elnökség javaslatai alap
ján az együttes ülés úgy ítél
te meg, hogy a MÁV a lehe
tőségnek megfelelően teljesí
tette feladatát. A  vezérigaz
gató és helyettesei intézkedé
seikkel alapvetően jól segítet
ték a feladatok végrehajtását. 
Törekedtek a meglevő tarta
lékok feltárására, a vezető és 
irányító munka, a dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek javítására. Ezeket a tö
rekvéseket %z esetek többsétó-

, . I  , , , ,  I . dítani a fuvaroztatókkal meg
tett» levő kapcsolatok javítására.jesit3uk, esetleg túlteljesítjük Ez egyre inkább létkérdés, le

folytatta értékelését a MÁV szen a jé  kapcsolat kialakítá- 
yezérigazgatója. — Azt is meg sán múlhat a gyors k i. és be- 
kell azonban mondani, hogy ¿-akás, ami végezetül a kocsid
a tényleges áruszállítási igény fordul6 m  höh ¿hajíótt csők- . ,  .... -
nagyabb volt. Erre vall, hogy Mentését vonja maga után. De bén siker korbnazfa. Megálfá- 
az időben ki nem állított te- ^  csak egy a sok tennivaló pította az elnökség azt is, Hogy
S é l S e ^ v o U  l i  éL ú tt közül- Ennél is fontosabb a }6 munkakapcsolut alakult W 
évinek. Különösen sok gondot minőség javítása. Az ezzel a vasút vezetői és a szakszer-  
okozott az építőipari anyagok kapcsolatos tennivalókat Szűcs vezeti szervek között 
szállítása. Mindent egybevet- Zoltán így fogalmazta m eg: Molnár György ezután is-

— A  jövő évben arra kell mertette az elnökség javas la- 
törekednünk, hogy minden tát a gazdasági vezetők mun- 
szállításra felkínált áru el
szállítása, vagyis a mennyisé-  (Folytatás a 3. oldalán)

ve, elmondhatjuk, hogy a vas
út nyeresége eléri a tervezett 
szintet, ami azt jelenti, hogy 
a vasutasok a tavalyihoz ha
sonló részesedésre számíthat
nak.

A  vezérigazgató ezután rá
tért az 1979. évi feladatok is
mertetésére. Mint mondotta, 
a személyszállításnál körülbe
lül 300 millió utassal, tehát to
vábbi csökkenéssel, míg az 
áruszállításban minimális nö
vekedéssel, 135 millió tonna 
áru elszállításával számol a 
vasút. Ennek ellenére nagyobb 
volumenű áruszállításra is fel-

K ellem es karácsonyi ünnepeket, 

sikerekben gazdag, boldog ú j évet 

kívánunk m inden kedves olvasónknak!

Pullai Árpád látogatása 
a dunakeszi járműjavítóban

Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter 
december 8-án látogatást tett Dunakeszim Elkísérte 
Cservenka Férencné, a Pest megyei pártbizottság első 
titkára is.

A  vendégeket Rónai Árpád, a  városi pártbizottság 
titkára fogadta, majd ismertette legfiatalabb városunk 
gazdasági eredményeit, fejlesztési terveit. Délután Pul
lai Árpád meglátogatta a település legnagyobb gazda
sági egységét, a járműjavító üzemet is. Bakó Károly 
igazgató számólt be a több mint félévszázados üzem 
múltjáról és jelenéről. Elmondotta többek között, hogy 
az üzem — mint a négytengelyes vasúti személykocsi
park javításának és hazai gyártásának profilgazdája—, 
fontos szerepet tölt be a személyszállítás korszerűsíté
sében, a kocsipark állagának megóvásában. A  MÁV 
négytengelyes kocsijainak 72. százalékát a járműjavító 
kollektívája ' készítette, miközben a kocsik tervszerű 
megelőző karbantartásával biztosította a személyszállí
tás igényeinek kielégítését is. ...

A  miniszter közlekedési koncepcióival kapcsolatos 
kérdéseire az üzem vezetői vázolták az immár tíz 
éve tartó, mintegy félmilliárd forintos javítócsarnoki 
beruházás helyzetét, gondjait. Tájékoztatóit adtak az 
üzem javítási technológiájának korszerűsítéséről, a 
nagyarányú munkaerő fluktuációról, a szakmunkás
utánpótlás nevelésének gondjairól, a l nők és fiatalok 
szociális körülményeinek kedvező változáséiról. Az 
idei tervteljesítésről szólva Bakó Károly elmondotta, 
hogy a járműjavító létszámarányos tervét teljesíteni 
fogja.

Ezt követően a miniszter — az üzem gazdasági és 
társadalmi vezetőinek társaságában — megtekintette 
a járműjavító néhány műhelyét, és beszélgetett a mun
kapadoknál és a kocsikban dolgozó daraboló, kárpitos 
és asztalos brigádok tagjaival. Megelégedéssel nyugtáz
ta, hogy a „C” csarnoki beruházás során eddig elkészült 
létesítmények részleges üzembe helyezése megtörtént, 
s ott a munkakörülmények kielégítőek.

Ezután Pullai Árpád meglátogatta az üzem bölcső
déjét is, majd az üzem gazdasági és mozgalmi szervei
nek vezetői a  hagy munkás hagyományokkal rendelke
ző József Attila művelődési központba kísérték. A  mi
niszter Dunakeszin tett látogatása a városi pártbizott
ságon tartott megbeszélésekkel ért véget.

O. K.
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H ATVAN  ÉVE TÖRTÉNT

Megalakult a Magyarországi Vasutasok Szövetsége
Á  polgári demokratikus 

forradalom  győzelm e 1918-ban 
biztosította a  szervezkedési 
szabadságot, s ezzel megte
rem tette a  feltételeket a  vas
utas dolgozók legális szervez
kedéséhez is.

A  Magyar Vasutas körül tö
m örülő, és az osztályharc 
alapján illegálisan szervezett 
vasutasok a forradalom  győ
zelmének másnapján bejelen
tették a  Vasutas Szövetség 
megalakulását, és hozzáláttak 
a szakosztályok megszervezé
séhez. Az egységes, szocialista 
vasutas-szakszervezet azonban

ékkor is harcban született 
meg. Megalakulását először a 
Garami Ernő m iniszter és Vá- 
zsonyi Jenő M ÁV elnök támo
gatását élvező Vasutas Szindi
kátus akarta meggátolni. Ez a 
tucatnyi polgári jellegű vas
utas rétegszervezet szocialista
ellenes vezetőiből közvetlenül 
a forradalom  előtt alakult ve
zérlő bizottság igényt form ált 
a vasutasok képviseletére. De 
sem a szociáldem okrata mi
niszter, sem az új M ÁV-elnök 
nem akadályozhatta meg a 
Szindikátus gyors letűnését a 
színről.

Landler Jenő

a m ozdonyvezetők közgyűlésén
1918 novem berében sorra 

közgyűlést tartottak a vasutas 
rétegszervezetek: a Művezetők 
Országos Egyesülete, a Ma
gyar Szent Korona Országai
nak Vasutas Szövetsége, a 
M ozdonyfűtők és Vontatási 
Muiíkások Országos Otthona, 
a  M ozdonyvezetők Országos 
Szövetsége, a  Vonatkísérők 
Országos Otthona, a  Vasutas 
Tisztviselők Országos Szövet
sége, a  Pályafelvigyázók Or
szágos Szövetsége, a  Vasúti 
Raktárnokok és Szertárnokok 
Országos Egyesülete, a Vasúti 
Szaktisztviselők Országos 
Egyesülete, az Állam vasúti 
M érnökök Országos Szövetsé
ge, az Irodakezelők, Állom ás
elöljárók. Állom ásfelvigyázók 
és Kezelőnők Egyesülete, a 
Vasúti Szolgák Országos 
Egyesülete. Ezeken Landler 
Jenővel az élen részt vették 
és felszólaltak a  Vasutasok 
Szabad Szervezetének vezetőt 
A  küldöttértekezletek elítélték 
a  Szindikátust, s állást foglal
tak a vasutasok egységes, osz
tályharcos szakszervezete melr 
le tt  A  Vasutas Szindikátus 
novem ber 12-i terjedelm es be
szám olóját m ár teljes érdek
telenség fogadta.

A z egységes vasutas-szak
szervezet megteremtéséért, s 
a  Vasutas Szindikátus ellen 
folytatott harcban kezdemé
nyező szerepük volt a  Buda
pest Ferencvárosi Fűtőház 
m ozdonyvezetőinek, akik a 
szindikátus megalakulásáról 
szóló hír hallatára értekezlet
re hívták Budapest többi fű
tőházának képviselőit, s 30 - 
tagú bizottságot alakítottak a 
M ozdonyvezetők Szövetségé
nek szakszervezetté történő 
átszervezésére.

A  M ozdonyvezetők Szövet
ségének ezen a rendkívüli 
közgyűlésén, am elyet az Épí
tőmunkás Otthonban (Buda
pest VII., Aréna (m a: Dózsa 
György út) 68. sz.) tartottak — 
1917 augusztusától itt volt a 
Magyar Vasutas szerkesztősé
ge és kiadóhivatala —, Land
ler Jenő többek között eze
ket m ondotta: „A  mozdony- 
vezető ipari munkás és ez 
képzettséget jelent. Az ipari 
képzettség többet jelent, mini 
az iskolai képzettség. Hiába 
tud valaki öt nyelvet, hiába 
tud valaki valamely tudo
mányt, ha fel nem ismeri a 
maga osztályhelyzetét és nem 
tudja megválogatni azokat az 
eszközöket, amelyek boldogu
lásához vezetn ek . . .  A  m oz
donyvezető ipari munkás.

Azonban a m ozdonyvezető 
osztályhelyzete a  M ÁV-nál 
egy kicsit elhom ályosult. Ö 
adott neki egy nevet: MÁV  
masiniszta! Mintha valakit ki
neveztek volna főm arsallá. Ez 
valam i elképzelhetetlen nagy 
dolog v o lt ... Csalogatták a 
népet: gyere a M ÁV-hoz, ott 
valam i csoda életed lesz. így 
terjedt el az a nézet, hogy 
nincs nagyszerűbb dolog, mint 
masinisztának le n n i... De
még az ipari munkással sem 
bántak úgy, m int a masinisz
tával. Igen alacsony bérek, 
rettenetes munkaidő és min
den időben a legrettenetesebb 
szolgálat. De azért büszke
volt a m asin iszta ...

Vannak külön speciális sé
relm ek, speciális érdekek, de 
azt be kell látni, hogy a  moz
donyvezető a  M ÁV-nak éppen 
olyan páriája, m int a  többi 
alkalmazott. És ha komolyan 
akarnak segíteni a  helyzetü
kön, akkor a  többiekkel kell 
dolgozniok. Tudniok kell, hogy 
mindegy a  vasútnál: pálya
munkás, vonatvezető, tisztvi
selő, számosztálybeli, mind
egyiknek ugyanaz az érde
k e . . .  Ezt kell elsősorban 
megérteni. És ha ezt megér
tik, akkor megszűnik az a 
felfogás, hogy más az érdeke 
a fűtőnek, mint a masinisztá
nak. Ezt mesterségesen csinál
ta a  MÁV, hogy egymásra ne

találjanak. Az elvi alap tehát 
kell, hogy az legyen, hogy a 
vasútnál mindenki átérezze, 
hogy egy m indnyájáért és 
mindnyájan egyért. Az összes 
vasutasok szövetsége lehet az 
ósztályharc alapján állva, 
am elyre helyezkedniük
k e ll. . . ”

Becsüljék m eg a fizikai munkát
A  Magyarországi Vasutasok 

Szövetsége 1918. november 
24-én tartotta alakuló közgyű
lését. A z ideiglenes szervező 
bizottságot —  amelynek elnö
ke Landler Jenő lett —  megr 
bízta a  Szövetség alapszabály
zatának kidolgozásával, a 
vasutasok bérköveteléseinek 
összeállításával, a szervezetek 
kiépítésével és az első orszá
gos kongresszus előkészítésé
vel.

Landler Jenő felism erte és 
hangsúlyozta: a vasutasegység 
létrehozásához nem elégséges 
elhatározni az egységes szö
vetség megteremtését, hanem

szabadott vizsgálni, hogy igaz 
szándék, harcos elhatározás 
vitte-e a  kelta táborba. Ha 
igen, akkor a  legöregebb har
cossal egyenértékű megbecsü
lés volt a  része. . .  Bizalom 
fejében bizalom , ez az, amit 
én kérek a  vasúti munkásság
tól a  többi kategóriák részé
r e . . .  Van azonban egy ko
m oly kérésem az új elvtársak
hoz is. Becsüljék meg a fizi
kai munkást. Azt a munkást, 
amelyik nem kinevezett, nem 
rendszeresített, nem uniformi- 
rozott, nem pertlis, nem csil
lagos, csak munkás. . .  Be
csüljék meg azt a vasúti mun-, 
kást, aki egyedül küzdött ko
molyan, bátran a vasutasság 
érdekeiért évtizedek óta.**

A  közel 200 helyi szervezet 
és 1,4 szakosztály megszerve
zése nagy feladatot jelentett. 
A  Szövetség hivatalos elism er
tetése sem ment könnyen. A 
MÁV Hivatalos Lapjában de
cem ber 24-én em líti először 
Vázsonyi elnök rendelete, 
hogy a  szem élyzet panaszai 
vagy a  rendes szolgálati úton, 
vagy a Magyarországi Vasuta
sok Szövetsége útján juttatha
tók e l hozzá

A  közlekedésügyi miniszter 
„pártatlan”  vezetése és a 
M ÁV-elnök irányvonala báto-. 
rította és aktivizálta a vasút 
vezetésében levő ellenforra
dalmárokat. Töm örítésüket a 
M ÁV Igazgatóság titkárságá
nak tagjai vállalták maguk
ra.

December 8-án m egalakítot
ták a  Magyar Vasúti Jogászok 
Egyesületét. A  gyűlés 50—60 
résztvevője az egyesület tisz
teletbeli elnökévé Hegyeshal-  
my Lajos nyugalmazott M ÁV- 
elnökhelyettest, Tisza István 
rendszerének ismert kreatú
ráját választotta.

A  szocialista vasutas-szak
szervezet egységének meg
bontására' törekedtek a  külön
böző polgári pártok is. Egyes 
helyeken az állom ásfőnökök 
arra akarták kényszeríteni a 
vasutasokat, hogy belépjenek 
az Országos Radikális Pártba.

összevisszaság felszámolását 
sürgette, hangsúlyozna: „ A b
ban a pillanatban, amikor 
fejetlenség lesz, a kormány a 
rendcsinálás jelszavával jön, 
és akkor egyetlen válaiza le
het csak a vasutasságnak, az 
összetartás.**

A  kongresszus tanácskozásá
nak hangulatát, s különösen 
Landler Jenő zárszavát dön
tően befolyásolta a január 
5-i németországi általános po
litikai tömegsztrájkra támasz
kodó Spartacus-felkelés. A 
vasutasegység fontosságáról 
beszélve, Adyt idézve buzdí
tott harcra a  régi rend képvi
selői és szervezkedő ellenfor
radalom ellen : „A  mai világ 
nem gyáva, pulya embereknek 
való, csak olyanoknak, akik 
bátrabbak és különbek a töb
bieknél és a bátornál az kü
lönb, aki bátrabb. Ha a reak
ció lesz bátrabb, akkor újból 
diadalra jut, és az egész vas- 
utasságot befogja diadalszeke

rébe, a vasutassággal eljárafc 
ja  m ajd a  haláltáncot. De ha 
a vasutasság lész bátrabb, 
akkor nem fogunk vitatkozni 
velük, hanem elsöpörjük őket. 
Ha kell, harcolni fog u n k ... 
Azzal búcsúzott a  kongresszus 
küldötteitől: lehet, hogy csak 
a barikádokon fognak talál
kozni, de biztos abban, hogy 
ott is mindenki tudni fogja a 
kötelességétt

A  vasutas-szakszervezet po
litikai állásfoglalása lehetővé 
tette, hogy a kommunista vas
utasok a Szövetségben tevé
kenykedjenek. A  Kommunista 
Vasutasok Szervező Bizottsága 
decem ber 29-i megalakulása
kor hangsúlyozta, hogy a 
vasutas-szakszervezet egységét 
meg kell őrizni: „A  szakszer
vezet épp az államvasúti al
kalmazottaknál, akik nem
csak politikailag, de gazdasá
gilag is szemben állnak a 
burzsoá állammal, kétszere
sen fontos fegyver, amelynek 
épségére vigyázni kell.*

Ebben a házban volt a vasutas
szakszervezet központja 1918— 

1919-ben

Másutt, m int például a  Nyu-' 
gat-Magyarországon megélén
külő keresztényszocialista 
szervezkedés, a  nacionalizmus 
és az antiszemitizmus felszí
tása gátolta a  Szövetség szer
vezését. A  Magyar Vasutas 
decem ber végén a Szemle ro
vatban megírta, hogy a  polgá
ri pártok és politikusok moz
golódása a  politikai élet szín
padán „előjele annak a nagy 
tusának, melyet a dolgozók 
Magyarországa és a kiváltsá
gosok Magyarországa egymás
sal vívni fo g . . .

Mireánk harc vár 

a forradalom ban
A  Szövetség vezetősége nem 

kifogásolta a  Szervező Bizott
ság vasutasok körében végzett 
felvilágosító és szervező mun
káját. Ennek jelentőségét ak
kor értékelhetjük igazán, ha 
tudjuk, hogy a vasas-szakszer
vezet vezetői 1919. január 3-

a munkásokban és a forral 
dalom ban!”  Ez a forradalom  
kikerülhetetlen, ez fogja  a 
munkásság kezébe adni a ha-? 
talmat, s „ez adja m ajd a 
vasutatok összességének a ke
zébe a vasutakat! Nekünk 
színt kell vallanunk! A  vas

M egalakul a Kommunista 

Vasutasok Szervező Bizottsága
A z élet napirendre tűzte a 

forradalm árok új szervezeté
nek létrehozását. Ahhoz, hogy 
a  város és a falu proletárjai 
teljesíthessék a kor paran
csát, szükség volt annak fel
ismerésére, hogy továbbjutni 
csak úgy lehet, ha létrejön a 
kommunista párt, amely nyíl
tan hirdeti, hogy célja  a  mun
káshatalom megteremtése és 
vállalja  az osztály felkészíté
sét a  proletárforradalom  
megvívására. 1918. november 
24-én Kelen József villam os- 
vasúti mérnök Városm ajor ut
cai lakásán megalakult a  ma
gyar munkásosztály forradal
mi élcsapata, a Kommunisták 
Magyarországi Pártja (KMP), 
az a párt, amelynek az 
MSZMP —  szocializm ust épí
tő  népünk vezető ereje —  az 
örököse.

A  pártszervező munkában 
fontos szerepük volt az élen
járó vasúti munkásoknak. A 
párt megalakulása után alig 
néhány héttel, 1918. december 
29-én a  MÁV összes munkás 
és tisztviselő kategóriáinak 
képviselői megalakították az 
államvasutak alkalmazottai
nak kommunista csoport
ját, s megválasztották a 
Kommunista Vasutasok Szer
vező Bizottságát, m ely széles 
körű felvilágosító és nevelő 
munkát végzett, röplapokat 
adott ki, gyűléseket szerve
zett Fazekas József lakatos 
(Északi Főműhely) és dr. 
Rajczi Rezső hivatalnok (MÁV 
Igazgatóság) részt vett a  KMP 
második, illegális Központi 
Bizottságának munkájában is.

A  vasutas-szakszervezet vezetőinek egy csoportja

A z első kongresszus

feltétlenül biztosítani kell a 
kölcsönös bizalm at a több év
tizedes szocialista m últtal ren
delkező vasúti munkások és a 
szocialista szervezkedéshez 
újonnan csatlakozó kinevezett 
vasutas dolgozók között. A  
vasutasok című — a Magyar 
Vasutas 1918. decem ber 10-i 
számában m egjelent —  írásá
ban azt kérte a  vasúti mun
kásoktól, hogy fogadják b i
zalommal az új elvtársakat: 
„A  régi kelta hősi népmondák 
szerint az ifjú  harcost nem 
szabadott megkérdezni, hogy 
honnan jött, mi volt a hazá
ja , mi a  származása. Csak azt

1919. január 6—7-én került 
sor a  Magyarországi Vasuta
sok Szövetsége első kongresz- 
szusára, amelyen 389 küldött 
80 ezer vasutast képviselt. 
Landler Jenő megnyitó beszé
dében öröm m el konstatálta, 
hogy „soha még ilyen tarka, 
színes proletárkép nem tárult 
elénk, mint ma a vörös lobo
gó alatt. Munkástól a mérnö
kig, a pályaőrtől a felügyelőig 
itt van a vasutasok egész se
rege. A  nyílt nyom ortól a 
leplezett nyom orig képviselve 
van itt mindenki. Tudjuk, 
hogy a pályaőr épp olyan pro
letár, m int a  felügyelő, a 
munkás épp olyan, mint a 
főmérnök. Ez a  kép a  legvilá
gosabb bizonyítéka annak, 
mennyire kizsákmányolt volt 
a szellemi és fizikai munkás”.

A  kongresszus megtárgyal
ta a  Szövetség előtt álló leg
fontosabb feladatokat és meg
választotta a szövetség veze
tőségét. Elnök: Landler Jenő, 
alelnök: Szőcs Áron  lakatos, 
MÁV Istvántelki Főműhely és

Heiszlein József hivatalnok, 
M ÁV Igazgatóság. A  Szövet
ség központi titkárai: Hevesi 
József esztergályos, MÁV 
Északi Főm űhely; Pintér Já
nos esztergályos, M ÁV István
telki Főm űhely; Miliők Sán
dor hivatalnok, Déli Vasút 
Weisshaus Aladár hivatalnok, 
Déli Vasút; Pósz Jenő aszta
los, a Magyar Vasutas szer
kesztője.

A  vasutas-szakszervezet- ja 
nuári kongresszusán a figye
lem középpontjában a külön
böző kategóriák fizetésrende
zése állt. Landler tudatosítot
ta : ennek megvalósulása attól 
függ, hogyan alakul az ország 
politikai élete, s milyen kor
mány lesz. A  tudósítás szerint 
„nem  akar ígéreteket tenni, 
és kijelenti, hogy ha a mai 
kormány marad, akkor talán, 
ha a  kormányzás jobbra 
megy, akkor esetleg küzdel
mekkel, de ha szociális kor
mány lesz, akkor minden 
esetre el lesz fogadva a fize
tésrendezéssel kapcsolatban 
jelentkező széthúzásról« s az

tói a  tettlegességtől sem v i s 
szariadva harcoltak a  kom
munista vasasok ellen. A  va
sas-szakszervezet központi ve
zetősége, miután január 28-án 
kizárta a  kommunistákat a 
szakszervezetből, a  Budapesti 
Munkástanáccsal határozatban 
mondotta k i: a  kommunista 
párt tagjai a szociáldemokra
ta pártból kizáratnak, és ha 
rendbontók, a szakszervezet
ből is, a  Munkástanácsnak pe
dig nem lehetnek tagjai.

A  Kommunista Vasutasok 
Szervező Bizottsága által ja
nuárban kibocsátott és ter
jesztett Vasutas Testvérek! cí
mű röpirat sem támadta a 
Szövetséget, ellenkezőleg, an
nak védelm ében lépett fel. 
Rámutatott arra, hogy abból 
az anarchiából és nyom orból, 
m elybe a háború taszította az 
emberiséget, „csak a munkás
ság, a proletárság képes az 
emberiséget kivezetni**, s csak 
akkor, „ha a hatalmat a ke
zébe veszi!** Erre kell most 
szervezkedni. „Nekünk már 
megvan a szervezetünk, a Ma
gyarországi Vasutasok Szövet
sége, ezt megbontani, ezt meg
gyöngíteni nem szabad! Hi
szen ez a szövetség az osztály
harc alapján áll, benne a ki- 
uzsorázott vasutasok töm örül
nek harcba munkaadójukkal, 
a tőkés államhatalommal 
szem ben!”  De őrködni, vigyáz
ni kell, „nehogy a szövetség 
az osztályharc útjáról letérjen. 
Nehogy a főnökök, a maga
sabb állású tisztviselők pol
gári gondolkodású tömege 
uralkodjék benne, akik csak 
külsőleg szocialisták...** Csat
lakozni kell a  kommunista 
párthoz, mert „ez a  párt hisz

utak fontos szerepe nem en
gedi, hogy semlegesek marad
junk: mi reánk harc vár á 
forradalomban!** A  röpirat 
végül arra hívta fe l olvasóit; 
hogy személyesen vagy írás
ban jelentkezzenek a Viseg
rádi utca 15. sz. alatt, a Kom
munista Vasutasok Szervező 
Bizottságánál.

A  Vasutas Szövetség meg
választott kommunista tiszt
ségviselőit a  Munkástanács 
januári határozata után sem 
távolították el tisztségükből, a 
kommunisták továbbra is a 
szakszervezetben tevékeny
kedtek. Á lljon  itt néhány pél
da.

Landler jelenlétében alakult 
meg 1918. december 15-én a 
MÁV Igazgatóság (ma: Vezér- 
igazgatóság) helyi csoportja, 
mely hamarosan 2000 tagot 
töm örített A  megválasztott 
vezetőség rendes tagja lett 
dr. Rajczi Rezső, aki decem
ber 22-én felszólalt a tiszti
kar alakuló ülésén. Január 
11-én  a  csoport vezetőségi és 
összbizalmi testületének ülé
sén felkérték a jegyzőkönyv 
hitelesítésére, s felszólalt a 
vezetőség február 18—i ülésén 
is. Hámán Katót 1919. január 
5-én választották a Szövetség 
Irodakezelők, Állom ásfölvi- 
gyázók, Állom áselöljárók, Ke* 
zelőnők és Távírászok Szak
osztályának vezetőségi tagjá
vá. A  nagykanizsai, a pécsi, a  
szolnoki helyi csoport veze
tőségében szintén ott voltak 
a kommunista vasutasok.

Mindez előnyösen befolyá
solta a vasutas-szakszervezet 
részvételét a munkáshatalom 
kivívásáért . folytatott küzde
lemben.

Gadanecz Béla
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A népgazdaság és % vasút érdeke is 
a szolgáltatások színvonalának javítása

| (Folytatás az 1. oldatról)

pstüusának további javítá
sára Mint említette, a veze
tés gyakran ölt operatív jel
leget és nem m egfelelő a köz
ponti rendelkezések végrehaj
tásának ellenőrzése, számon
kérése. Sajnálatos, hogy egyes 
helyeken létszámhiány miatt 
Időnként megsértik a kollek
tív szerződés előírásait.
[ A MÁV vezetőinek munká

jú járói az ülés vitájában fel- 
I  szólaló bizalmi küldöttek is 
| elismeréssel szóltak.

A gazdasági vehetők véle
ményezése után Kajcsa József 
titkár tartotta meg korrefe
rátumát.

— Az élteit tizenegy hónap 
tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy minden okunk megvolt 
s nagyon nehéznek, bonyo
lultnak. ígérkező feladatokra 
való felkészülésre és arra, 
hogy a szákszervezet érdek
képviseleti tevékenységében a 
termelést segítő munkát elő
térbe helyezzük — mondotta 
bevezetőjében. —  Tudtuk, 
hogy rendkívül nehéz feladat 
előtt állunk. Ezért az volt a

Mokkái György titkár előter
jeszti aa «örökség javaslatát

sálunk) hogy az 1978. évi nép
gazdasági terv teljesítését elő
segítsük, hogy a termelés fo - 
lyardatában a vasúti közleke
dés miatt zavarok, fennaka
dások ne legyenek, hogy min
den felkínált árut elszállít
sunk és bizonyos minőségi ja
vulást is elérjünk. 

i Célkitűzéseink megvalósítá
sához egyrészt ismertük a 
műszaki-technikai fejlesztés 
terén rendelkezésre álló lehe

tőségeinket, s tudtuk, hogy a 
I fejlesztés mértéke — figyelem - 
¡be véve a korábbi évek lema
radásait —, nem áll arányban 
a megnövekedett feladatokkal, 
másrészt ismertük a munka- 

> erőhelyzetet, amelynek javu
lására nem számíthattunk. 
Amire ' számíthattunk, amire 
a fő figyelmet kellett fordíta
ni, az a szervező, irányító 
munka színvonalának, haté
konyságának emelése és szé
les körű politikai munka 

; eredményeként a dolgozók 
megértő támogatásának m eg-| 
nyerése, a meglevő tartalé
kaink igénybevétele, a felada
tokat és feltételeket jobban 
összhangba hozó munka- és 
Üzemszervezés volt.

Abban, hogy az adott mű
szaki-technikai felkészültség 
a munkaerőgondok mellett to
vábbi teljesítménynövekedést 
sikerült elérni, jelentős szere
pe van a különböző munka- 
és üzemszervezési intézkedé
seknek. Gondolok itt a külön
böző technológiák, munkálta
tás! rendek korszerűsítésére, 

L . teljesítménykövetelmény! 
rendszer szélesítésére, az anya
gi érdekeltségi rendszer fe j
lesztésére, a műszakpótlék be
vezetésére stb. Ügy vélem  
azonban, hogy ha a vezetés 
helyesen, reálisan akarja meg
ítélni az eredmények forrását, 
nem hagyhatja figyelmen kí
vül azt a hatást, amit az üze
mi demokratizmus erősödése 

| eredményezett. A  különböző 
demokratikus fórumokon azt 
tapasztaljuk, hogy egyre in
kább fokozódik a dolgozók ér- 

| deklödése és hozzáértése az 
egyéni érdekeiket befolyásoló 

| közösségi érdekek iránt.
A  vezetők és a végrehajtó- 

l szolgálat területén dolgozók

Kajcsa József titkár korrefe
rátumát tartja

között érezhető közeledést ta
pasztalunk a népgazdaság 
helyzetének, a vasút szerepé
nek és feladatának a dolgo
zók életkörülményeinek meg
ítélésében is. Mi más volna a 
magyarázat arra, hogy a vas
utas dolgozók, többségükben 
néha rendkívül nehéz munka
helyi körülmények között, 
sokszor heti pihenőnapjuk ki
adása nélkül, növekvő túlórá
zás mellett, megfeszített mun
kával teljesítik kötelességüket.

A  központi vezetőség tit
kára a végzett munka rövid 
értékelése után a következő 
év legfontosabb szakszerve
zeti feladataival foglalkozott.

— Népgazdasági szinten a 
lakosság részéről egyre foko
zódó igény a szolgáltatási szín
vonal emelése — hangsúlyoz
ta. — A  vasút közismerten a 
legnagyobb szolgáltató üzem. 
Alig van állampolgár, aki e 
szolgáltatásokat rendszeresen 
ne venné igénybe, nem is be
szélve a nemzetközi turista- 
f  orgalom bem résztvevőkről. Az 
utazóközönség részéürőV hosszú 
idő óta sok panasz hangzik el 
személyszállításunk kulturá- 
latlansága miatt Mi rendre 
fogadkozunk, intézkedéseket 
ígérünk. Bizonyos eredmé
nyek vannak is, de ezzel sem 
mi, de még kevésbé az uta
zóközönség nem lehet elége
dett. Az eddiginél hatéko
nyabb intékedésekre és az in
tézkedések betartásának fo
kozott ellenőrzésére van szük
ség ahhoz, hogy a menetrend
szerűségben, a pályaudvarok, 
állomások, utasok által hasz
nált helyiségeiben, a vonato
kon rend és tisztaság legyen, 
hogy az utasokkal érintkező 
vasutas dolgozók fegyelmezett, 
udvarias magatartást tanúsít
sanak, hogy díjszabási rend
szerünk korszerűsítése tart
son lépést, feleljen meg a 
morális társadalmi Igények
nek.

Ismerjük belső gondjainkat, 
lehetőségeinket, ismerjük 
egyes utasok kifogásolható 
magatartását is. Mégis azt kell 
jeleznünk, hogy mi a szakszer
vezeti munkánkban erre a jö
vőben nagyobb gondot fordí
tunk és a gazdasági vezetők
kel szemben is türelmetle
nebb, határozottabb magatar
tást fogunk tanúsitant

Jelentős javulást kell elér
nünk meglevő eszközeink, be

rendezéseink kapacitásának 
kihasználása, a munkaerő
gazdálkodás javítása és általá
ban a gazdálkodás hatékony
ságának javítását illetően is. 
Államunk a lehetőségekhez 
mérten biztosítja azokat az 
erőforrásokat, s  melyek a vas
út részére a népgazdaság ará
nyos fejlesztéséhez szüksége
sek. Nincs lemaradás, és meg
felelőnek tartjuk a népgazda
sági szinten kialakult arányo
kat a vasutas dolgozók bér- 
és jövedelem-színvonalánál is.

Ilyen feltételek mellett nem 
adhatunk elfogadható magya
rázatot arra, hogy egy sor 
gazdasági mutatófiái romlás 
következett be és ha a szál
lítási tervet teljesítjük is, ez 
valószínű nem lesz elegendő a 
népgazdasági igények kielégí
téséhez. A  korábbi évekhez 
viszonyítva romlott a kocsi- 
forduló-idő, nőtt a géprevárá- 
sok, a feloszlatott vonatok, a 
ki-nem állított kocsik száma, 
és sorolhatnám tovább. Na
gyon sokrétű, átgondolt szer
vezési intézkedésre, politikai 
felvilágosító, mozgósító mun
kára van szükség, hogy 1979- 
ben a vasút a népgazdaság 
igényeinek megfeleljen, és a 
gazdálkodással szemben tá
masztott? követelményeknek is 
eleget tegyen.

A  vasutasszakszervezet előtt 
álló feladatok közül első he
lyen említette a népgazdaság 
módosításával kapcsolatos po
litikai felvilágosító munkát, 
majd így folytatta:

— Nem kiváltság, hanem fe
lelősség számunkra, hogy a 
vasút jó vagy rossz munkája 
a népgazdasági terv teljesíté
sét rendkívül érzékenyen - be
folyásolja. A várható szállítá
si teljesítményeket ugyan ter
vezzük, de végsősoron a vas
út munkáját nem mi, hanem 
a népgazdasági igények hatá
rozzák meg. Mindent el kell 
követnünk, hogy az esetle
ges többletigényeket is kielé
gítsük, mert a' népgazdasági 
érdek ezt kívánja.

Ami tőlünk függ és amiben 
sokat lehet és kell javítani, 
az a minőség, a gazdaságosság. 
Mi nem mondhatjuk azt sem, 
hogy a szállításnál a mennyi
séget a minőségnek rendeljük 
alá, csak azt, hogy a mennyi
ségi követelmények mellett 
erőteljesen kell javítani a mi
nőséget, a hatékonyságot, a 
gazdaságosságot, de ezt na
gyon konkrétan és határozot
tan.

—  Ahhoz, hogy a vasút előtt 
álló feladatok megoldására a 
munkaverseny tartalmi szín
vonalának emelésére a dol
gozókat eredményesen lehes
sen mozgósítani, az eddiginél 
több információra, tájékozta
tásra, adat- és érvgyűjtemény
re van szükség. Ezzel lehet el
érni, hogy a szocialista mun
kaversenyben részt vevő kol
lektívák figyelmét rugalmasan 
a fő  feladatokra irányítsuk és 
ahol lehet, a vállalások szá
zalékos teljesítményének érté
két is kimutathatóvá tegyük. 
Részletesen ki kell dolgozni, 
hogy milyen új elemeket kell 
beépíteni agitációs munkánk
ba, erkölcsi, anyagi ösztönzé
si rendszerünkbe, hogy ezek 
eredményesen ösztönözzenek 
az előttünk álló feladatok, a 
gazdaságpolitikai célkitűzések 
megoldására.

—- Amikor a dolgozóktól fe
gyelmezettebb munkát ké
rünk és a gazdasági vezetők
nek ebben támogatást ígérünk, 
amikor a népgazdasági hely
zettel, az anyagi juttatások 
mérséklésével szemben megér
tést kérünk, szükségesnek 
tartjuk hangsúlyozni, hogy a 
szociális körülmények javítá
sa terén változatlan az állás
pontunk. A lemaradások 
gyors ütemű felszámolására 
most nincs lehetőség. De a 
termelői beruházásokkal egy- 
időben történő szociális léte
sítmények megvalósításához 
továbbra is ragaszkodunk. 
Nem tűrhetjük, hogy a ren
delkezésre álló keretek fel- 
használása, a tervbe vett szo
ciális, kulturális és munkavé
delmi kivitelezések megvalósí
tása háttérbe szoruljon. Külö
nösen nem a vasútnál, ahol a 
szociális körülmények közis
merten elmaradottak.

A  szakszervezeti szervek 
feladatait taglalva összegezés
képpen hangsúlyozta, hogy 
legfontosabb érdekképviseleti 
tevékenységünknek továbbra 
is a termelést segítő munkát 
tekintjük. A  területi bizottsá
gok és a szakszervezeti bizott
ságok ennek jegyében készít
sék elő a soronkövetkező ter
melési tanácskozásokat.

A  napirendek vitájában fel
szólalt Sólyom Ferenc, a SZOT 
titkára, aki elöljáróban tolmá
csolta a SZOT vezető szer
veinek üdvözletét, majd Szűcs 
Zoltán vezérigazgató szóbeli 
kiegészítőjéhez és Kajcsa Jó
zsef korreferátumához kap-

Sólyom Ferenc, a SZOT 
titkára

csolódva szorgalmazta: a sze
mélyszállítás, ezen belül a 
munkásszállítás színvonalának 
javítását. Az áruszállítással 
kapcsolatban pedig arra hív
ta fel a figyelmet, hogy jobb 
együttműködés kialakításával 
a vasút vezetői érjék el a  fu- 
varoztatóiknál, hogy előtre- 
látóbban, körültekintőbben 
tervezzék meg a szállításokat.

A  SZOT-titkár befejezésül 
annak a reményének adott ki
fejezést, hogy a vasutasok, 
miként eddig, a jövőben is 
mindent megtesznek azért, 
hogy maradéktalanul kielégít
sék a népgazdaság szállítási 
igényeit.

Az elnökség és a bizalmi 
küldöttek együttes ülése elfo
gadta a beszámolókat és a be
terjesztett határozati javasla
tot.

A  bizalmi küldöttek egy csoportja (Iuaczkó Ildikó felvételei)

Iránytű
A z évzárásoknak, az új esztendő megalapozásának 

már-már kialakult hagyományrendszere van, s 
ennek jó  ideje indító — egyszersmind kimagasló 

— mozzanata az MSZMP Központi Bizottságának de
cemberi ülése, amely összegez és utat jelöl. Az idén ez 
— minden túlzás nélkül — azért is különleges jelentő
ségű, mert túl az ötödik ötéves tervidőszak félidején, 
a gazdaságfejlesztés jelenlegi szakaszában 1979 megha
tározó esztendő lesz. Ekkor öltenek valójában végleges 
alakot az ötödik ötéves terv eredményei, sőt, ennél is 
többről van szó: immár a hatodik ötéves tervidőszakot, 
a nyolcvanas éveket Alapozzuk.

Ám maradjunk a jelennél és a legközvetlenebb 
jövőnél: az immár mögöttünk tudott és az előttünk 
levő 12 hónapnál. Ami 1978-at illeti — idézzük a köz
leményt: „A  Központi Bizottság megállapította: az ipar, 
az építőipar és a mezőgazdaság termelése, a munka 
termelékenysége — várhatóan — a népgazdasági terv 
előirányzata szerint, a nemzeti jövedelem a tervezettet 
megközelítően n ő .. .  A  közlekedési vállalatok — ki
sebb fennakadásokkal — kielégítették az áruszállítási 
igényeket. A  személyszállítás a tervezettnek megfele
lően fejlődik.** Arról is szól viszont a közlemény — s 
e megállapítás mind hangsúlyosabb, mind megszívle
lendőbb —, hogy „a  termelés mennyiségi feladatainak 
az éves tervekhez közelálló teljesítése nem járt együtt 
a gazdasági egyensúly javulásával, a hatékonyság gyors 
emelkedésével, a termelési szerkezet szükséges válto
zásával . . .  Még erős a mennyiségi szemlélet, a gazda
ságosság szempontjai nemegyszer háttérbe szorulnak. 
Gazdaságpolitikai és gazdaságirányítási gyakorlatunk 
lassan igazodik a változó helyzet követelményeihez".

Mindebből kitetszik: ha az elmúlt évek tervei a 
gazdaságnövekedés élénkítését helyezték középpontba, 
most a javuló hatékonyság, a stabilabb egyensúly kav 
elsőbbséget. (Természetesen a növekedés így sem kerül 
— nem kerülhet — háttérbe: 1979-ben a nemzeti jöve
delem 3—4 százalékkal, az ipari termelés 4 százalékkal 
emelkedik a tervek szerint.) Több szó lesz tehát a 
mikéntről, az irányító főhatóságoknál csakúgy, mint a 
munkahelyeken, az üzemi demokrácia valamennyi fó
rumán.

Feltehetőleg akadnak, akik új rendeleteket-hatá- 
rozatokat remélnek. Kétségkívül lesznek módosulások, 
változnak például a gazdasági szabályozók — az élet 
parancsolja, hogy időről időre a változó körülmények
hez igazodjanak —, de elsődlegesen nem új határoza
tokra, központi döntésekre van szükség. A  tennivalók 
irányát nem, az idén, nem is tavaly, hanem esztendők
kel ezelőtt, a korábbi párt- és kormányhatározatok ki
jelölték, fc ehhez csatlakozott a SZOT, a szakszervezetek 
egyetértő cselekvési programja is. A  megfogalmazott 
és elfogadott határozatok következetes végrehajtása a 
soros— és tovább egyetlen esztendővel, hónappal sem 
halogatható — országos feladat. Országos: hiszen ön
magában egyetlen ágazat sem képes érdemibb lépés
váltásra., A  szállítók éppúgy ráutaltok partnereik szem- 
iéletmódosítására, mint az ipar vagy a mezőgazdaság- 
a fuvarozó vállalatok —  használjuk bátran e kifeje
zést — „minőségibb”  munkájára.

Tévútra vezető hiba lenne tehát, ha a következő 
esztendő feladatait összegező számokat kizárólag é\- 
vont szabályok és szabályozók, vagy holt objektumok 
— termékek és gépek — összegezésének tekintenénk. A  
tervszámúk, s a nem számszerűsíthető teendők minde
nekelőtt emberi erőfeszítéseket sűrítenek — az irányí
tás erőfeszítéseit csakúgy, mint a megvalósítók ener
giáját. Ezen — és elsősorban ezen — múlik, hogy ké
pesek leszünk-e finomítani módszereinken, s olyan 
irányba haladni tovább, amely valóban a gazdasági 
egyensúly javításához, majd megteremtéséhez, a min
dennapok hatékonyságához vezet. Ily módon válhat 
valóra ama társadalmi igény is, amelynek célja: az
életszínvonal érzékelhetőbb növelése.

Évről évre több utas 
a nemzetközi forgalomban

Értékelték az érdekükben tevékenykedő 
komplexbrigád munkáját

A nemzetközi utasforgalom 
lebonyolításában közreműködő 
.szervek — a BM Határőrség, 
a rendőrség* a MÁV, az 
IBUSZ, a Vám- és Pénzügyőr
ség, az Utasellátó —» képvise
lői által 14 évvel ezelőtt szo
cialista komplex-brigádszerző- 
dés idei értékelésére december 
8-án került sor a Keleti pá
lyaudvar kultúrtermében.

A megjelenteket — köztük 
Hajós Sándor vezérőrnagyot, 
a Határőrség országos pa
rancsnokának első helyettesét, 
Kiss Károly vasútigazgatót, 
Szalóki Lajos őrnagyot, a 
vám- és pénzügyőrség buda
pesti parancsnokhelyettesét, 
Béres Pált, a Keleti csomó
ponti pártbizottság szervező 
titkárát — Pál Gábor szb-tit- 
kár üdvözölte, majd Kiss Ká
roly megnyitó beszéde után 
Molnár Gábor állomásfőnök 
értékelte a komplexbrigád te
vékenységét.

— Az idén havi átlagban 
500-zal több kocsi közlekedett

a nemzetközi személyszállító 
vonatokon, mint a korábbi év 
hónapjaiban — mondotta. — 
A megnövekedett utasforga
lom méginkább megköveteli 
a különböző szervek dolgozói
nak együttműködését. A  kö
zös munka egyik eredménye, 
hogy a harmadik negyedév
ben 24 határsértőt fogtak el, 
és 83 vámszabálysértőt leplez
tek le a komplexbrigádtagok. 
Az év kilenc hónapjában 20 
millió forint értékű csempész
árut és 8 m illió forintnyi va
lutát koboztak eL

Szóba került az is, hogy 
Magyarország és Ausztria kö
zött 1979. január 1-től meg
szűnik a vízumkényszer, én
nek következtében a Wiener 
Walzer Express Budapest és 
Hegyeshalom között megállás 
nélkül közlekedik majd. A  kö
zös tennivalók meghatározását 
is elősegítette az értekezlet»

A  komplexbrigád 33 tagja 
részesült pénz-, illetve tárgy« 
jutalomban.

S. B.



4 MAGYAR VASUTAS

Az igazi tél még várat magára
M egérkezett a tél, a hőmérő higanyszála néha jó 

val fagypont alatt van. Ilyenkor lehet megállapítani, 
hogy elég alapos, körültekintő volt-e a MÁV téli fel
készülése. Nehezebb a váltók állítása, lassul a rendező
pályaudvarok munkája, nagyobb vonóerőt kell k ifejte
ni a mozdonyoknak. A z utasok számára is sok kelle
metlenséget okoz, ha. rossz a  vasúti kocsi fűtése, ha 
síkosak, csúszósak a peronok.

A  vasutasoknak ilyenkor sok rendkívüli tennivaló
ja  van, és munkakörülményeik is mostohábbak. A z or
szág csaknem kilencezer kilom éter hosszú vasúti vonal- 
hálózatból mindössze 498 kilométeren fenyeget az a 
veszély, hogy hófúvás miatt közlekedési akadály leh et  
A  veszélyeztetett szakaszokon fából készült sövénye
ket em eltek a pályák mentén. Ebben az évben mind
össze 26 kilom éteres szakaszt nem véd hósövény, mert 
& nehéz terepviszonyok miatt nem lehetett kitelepíteni.

A  váltók hó- és jégm entesítésére kilenc hőlégsu- 
garas olvasztó gép  áll készenlétben. Ezek vasúti pálya
kocsira szerelt repülőgépm otorok, am elyek gyorsan és 
biztonságosan olvasztják le a legvastagabb jégpáncélt 
is a váltókról.

A  MÁV Vezérigazgatóságán elmondották, hogy az 
idén 170-nel csökkent ismét a pályamunkások száma, 
ezért nagyobb havazás, hófúvás esetén szükség lehet a 
honvédségi alakulatok segítségére is. Bevetésre készen 
állnak a hóekével ellátott kétéltű, közúti-vasúti járm ű
vek, am elyek szükség esetén országúton közelítik meg 
a vasúti hótorlasz helyét, m ajd ott az alvázról leeresz
tik a vasúti kerekeket és síneken gurulhat tovább. A 
nagyobb vasúti csom ópontokon nagy teljesítm ényű Hen-  
schél hómarógépek és hóekék is üzemkészen állnak. 
Személyzetük éjjel-nappal készenlétben van.

A  M ÁV vezetői intézkedtek arra is, hogy az Utas
ellátó étterm ei, büféi m eleg étellel, forró itallal lássák 
el az utasokat, ha hófúvás miatt megbénulna a forga
lom.

A z igazi erőpróba még hátra van. Ezután lehet 
m ajd igazán bizonyítani, hogy zord időjárási körül
mények között milyen gyorsan győzi le  az em ber és a 
technika a természeti viszontagságokat.

B. L

K Ü Z D E L E M  A  H Ó V A L
A  decem ber 9-én lehullott hó és havas eső országszerte 

megnehezítette a  közúti közlekedést. A  vasút forgalm a v i
szonylag zavartalan volt. A  pályaudvarokon és állomásokon 
azonnal megkezdték a váltók tisztítását. A lábbi képeink M o- 
nor állomáson készültek.

A váltók gyors megtisztítása volt a cél, hogy zavartalanul 
kÖziekedht'j&enek a vonatok. A  váltókezelőknek ezen a napon 

a szokásosnál jóval több munkájuk volt.

A  havazás ellenére zavartalan volt az áruk k i- és berakása is

(Tenta György fotói)
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Î
BÉKÉSCSABAI VÁLTOZÁSOK

Már a kísérleti időszakban is 
jói vizsgázik a körzeti üzemfőnökség

A szegedi igazgatóság terü
letén eddig csak Békéscsabán 
alakítottak ki körzeti üzem . 
főnökséget. A  július 1-i indu
lást igen alapos és körülte-, 
kintő felm érés, szervezési 
munka előzte meg. A z előké
szítés során a munkabizott
ság részletesen meghatározta 
a végrehajtásra váró felada. 
tokát, egyeztette, közös neve
zőre hozta a szakszolgálatok 
munkáját és szabályozta a 
hatáskörüket. A  kezdés óta 
eltelt öt hónap alatt sok min
den megváltozott Békéscsa
bán. A  változásokról és az ed
digi tapasztalatokról Valkó 
Pál, a  körzeti üzemfőnökség 
vezetője így beszél:

Helyes a  koncepció
— Elsődleges feladatunk az 

üzemfőnökség működéséhez 
szükséges feltételek  megte
remtése volt. Működési terü
letünk jócskán megnőtt, mi
vel hozzánk tartozik Békéscsa
ba forgalmi, kereskedelmi és 
vontatási szolgálata, és ideke
rültek a Gyoma—Lökösháza 
és a Békéscsaba—Kötegyán 
vonalszakasz állomásai is. Je
lenleg . kísérleti jelleggel üze
melünk, ami lehetőséget ad 
munkánk további finomításá
ra. E tapasztalatokat felhasz
náljuk majd a második lép
csőnél. amit a kísérleti év  le
telte után tervezünk megva
lósítani. Ekkor hozzánk kerül 
a Gyoma—Tiszatenyő, a Gyo

ma—Szeghalom—Körössza
kái és a Vésztő—Kötegyán vo
nalszakasz is. A  ,szervezeti 
változással önállóságunk, fe
lelősségünk megnőtt. Ez arra 
kötelez bennünket, hogy töb
bet és jobban dolgozzunk.

—  A z átállás jelentett-e ne
hézséget?

— Mint minden újnál,.m ost 
is szinte nappata. kellett újabb 
és újabb problém ákkal m eg
birkóznunk. A z eltelt hóna
pok eredm ényeiből még nem 
lehet végső következtetést le
vonni, de az már most is lát
ható, hogy az üzemfönökségi 
koncepció Békéscsabán jól 
vizsgázott, s van jövője  e 
szervezeti formának.

A  békéscsabai körzeti üzem- 
főnökség területén több mint 
kétezren dolgoznak, jelentős 
vasútüzemi feladatokat olda
nak meg. Munkájukkal nem 
csak szűkebb körzetük, ha
nem az igazgatóság eredmé
nyeit is befolyásolják. Ezért 
is fontos a szem ély- és áru- 
szállítási feladatok teljesítése. 
Személyszállítási munkájuk 
során Békéscsaba körzetében 
jelentős hivatásforgalmat lát
nak el, elsősorban a  munká
ba és az iskolába járók uta
zását kell biztosítaniuk. Fel
adatuk teljesítését eddig za
varták a Békéscsaba—Szolnok 
vonalon folyó pályaépítési 
munkák, am ik gyakorivá tet
ték az átszállásos közlekedést, 
a 10, 20, 40 kilom éteres se
bességkorlátozást. Ennek elle
nére októberben már a terve
zettnél pontosabban közle
kedtek a vonatok.

Okosabb gazdálkodás
A z áruszállítást illetően az 

őszi csúcsforgalom  enyhébb, 
egyenletesebb, mint máskor. 
Ennék oka, a tranzitforgalom  
nagymértékű visszaesése. Ez 
a tehervonatok átlagos terhe
lésére, összeállítására is ked
vezőtlenül hatott. Gyakran 
vártak vonatok elegyre, ese
tenként a közlekedésük is el
maradt. Október elejétől vál
tozás következett be, megélén
kült a tranzitforgalom, s bel
földre is egyre több árut ad
nak fel. Teljesítm ényi muta
tóik közül az árutonna tervük, 
a tehervonatok menetrend 
szerinti indítása, a  korszerű 
vontatójárm űvek üzemkészsé
ge, a vontatási Utazószemély
zet termelékenysége jobb  a 
tervezettnél. Jól gazdálkod
tak az idegen kocsikkal, csök
kent azok állomási tartózko
dása is.

A z üzemfőnökség létrejötté
vel egy vezetője lett a terü
letnek, ezzel hatékonyabbá, 
gyorsabbá váltak a gazdasá

gos munkát segítő intézkedé
sek. Megszűntek a felesleges 
átfedések, a meddő viták. Le
hetővé vált az is, hogy a 
munkaerővel jobban gazdál
kodjanak, a dolgozókat ott 
foglalkoztassák, ahol arra a 
legnagyobb szükség van.

A z élm últ hónapokban Bé
késcsabán gondot okozott a 
hiányzó kocsirendezők pótlá
sa. A  túlórák elkerülése és a 
pihenőidők biztosítása érde
kében Gyoma állomásról cso
portosítottak át kocsirende
zőket. Hasonló meggondolás
ból fizikai órabéreseket, táv
gépíró-kezelőket irányítottak 
ás Lökösházáról. A  Bb-m otor- 
kocsik fűtőkazán-kezelőinek 
hiányát pedig nyugdíjas von
tatási utazókkal pótolták. 
Most a Curticin dolgozó fiz i
kai órabéresek gazdaságosabb 
foglalkoztatásáról tárgyalnak.

Valkó Pál elm ondotta azt 
is, hogy a frekventált munka
körök munkaerő-utánpótlá
sának biztosítására, az ott 
dolgozók megtartására külön 
intézkedési tervet dolgoztak 
ki. Eredményeként július 1- 
tői szeptember közepéig 37 új 
dolgozót véttek fel, főleg  a 
hiányzók helyére. Ugyancsak 
intézkedési tervet készítettek 
a szem élykocsik téli forga
lomra való felkészítésére, a 
4—6 hetes karbantartási és 
időszakos nagytisztítási mun
kák összehangolására. A  von
tatási telep dolgozóinak ko
rábbi újítása nyomán pedig 
könnyebbé válhat a villam os
mozdonyok és a  m otorkocsik 
külső tisztítása. A  kísérleti 
időszakban a  mosóberendezés 
negyedóra alatt végezte él a 
munkát, ami korábban kézzel 
4—6 óráig tartott. A z újítás 
végleges bevezetése a  közel
jövőben várható.

Gondolnak a közeli felada
tok megoldására is. Békéscsa
bán új kocsijavító műhely 
épül, m elynek teljesítm énye 
háromszorosa lesz a mostani
nak. Külön munkabizottság 
segíti a zavartalan üzembe
helyezést, s szükséges lét
szám és az anyagok biztosí
tását. Tervezik az energetikus 
hatáskörét az üzemfőnökség 
egész területére kiterjeszteni, 
s a vontatási üzemelszámolók 
munkáját az üzemgazdasági 
csoporthoz kapcsolni.

Egyeztetik az érdekeket
Ahhoz, hogy a megváltozott 

körülmények között eredmé

nyesen és főként gazdaságo
san dolgozzanak, a kitűzött 
célokat megvalósítsák, széles 
körű támogatás szükséges. 
Hogyan állnak ezzel Békés
csabán?

—- A  vasúton kívülállóktól 
minden segítséget megkapunk 
— m ondja az üzemfőnök. — 
A  megyei, a városi párt-  és ta
nácsi szervek kezdettől fogva 
figyelemmel kísérik munkán
kat, segítik a feladatok meg
valósítását. Szállítófeleinkkel 
tovább erősödött a kapcsola
tunk, kölcsönösen felkeressük  
egymást, rendezzük a viíás 
kérdéseket Munkánkban jó  
segítőtársunk a VOLÁN, és a 
MÁV—VOLÁN komplexbri
gádok. Az őszi szállítási fel
adatok maradéktalan végre
hajtásában — együttműködési 
megállapodás alapján — tá
mogatja munkánkat a Szak- 
szervezetek Békés megyei Ta
nácsa is.

A z üzemfőnökség igen nagy 
segítséget kap munkájához az 
igazgatóság vezetőitől. Kap
csolatuk a hozzájuk nem tar
tozó szakszolgálatokkal is 
egyre eredményesebb, jól al
kalmazkodnak a megváltozott 
körülményekhez. Dolgozóik 
közül a fiatalabbak jobban al
kalmazkodnak az újhoz (ez a 
legutóbbi ifjúsági parlament 
hozzászólásaiból is kitűnt).

A z eredményekkel együtt 
illik  azokról a megoldásra vá
ró feladatokról is szólni, ame
lyek megvalósítása előbbre 
viheti -az üzemfőnökség za
vartalanabb működését. Ilyen 
például az egységes vezénylé
si rendszer kialakítása; a for

galmi és vontatási szakszol» I 
gálát mutatórendszerének ja* I 
vitásával az érdekazonosság 
m egteremtése. ösztönzőbb bé
rezés kialakítása; az anyag-  
és eszközgazdálkodás, a pénz
ügyi eszközök elszámolásrend
jének megfelelő kidolgozása|J 
a bértömeggel való önállóbb 
gazdálkodás megteremtése.

A  gépek és berendezések' 
még gazdaságosabb üzem elte-' 
tése, a javítási munkák gyor-* 
sítása érdekében célszerű len
ne az üzemfőnökség hatáskö
rét az anyagszerkezelési szak- 
szolgálatra is kiterjeszteni. 
Ugyancsak előbbre vinné a  
munkát, ha a  körzeti irányító 
tevékenységet ellátó dolgozók 
— m int például a mozdony* ■ 
és meneti rányítók, áruirányí
tók, kocsirendezők stb. —, mű
ködési területét, kapcsolat- 
rendszerét pontosítanék és 
egységesítenék.

Tovább kell lépni
A vasűtigazgatóság és az 

üzemfőnökség kapcsolatát sza
bályokba foglalták, de még 
nem mindenki tartja be eze
ket a szabályokat, és a „régi* 
stílusban kiadott egyes rendel
kezések sem szolgálják az 
üzemfőnökség erősödését.

A  békéscsabai tapasztalatok 
alapján a közeljövőben a sze
gedi igazgatóság területén 
újabb öt körzeti üzemfőnök-  
ség felállítását tervezik, ame
lyek körvonalai még elmosó* 
dottan, de már kezdenek kim 
rajzolódni.

Gellert József

A 30. évforduló tiszteletére

Verseny az Utasellátó Vállalatnál
A z Utasellátó Vállalat eb

ben az évben ünnepli meg
alakulásának 30. évfordu lóját 
Ebből az alkalom ból orszá
gos verseny keretében mérték 
össze • elm életi és gyakorlati 
tudásukat a  vállalat tíz igaz
gatóságának és a központnak 
öt tagú csapatai. A  versenyt a 
vállalat Arany János utcai 
kultúrtermében rendezték.

A  nyerteseknek dr. Kurucz 
Imre KISZ-titkár adta át az 
értékes jutalmakat. A z össze

sítés alapján az első díjat 
(jugoszláviai utazás) a székes- 
fehérvári igazgatóság csapata 
nyerte. Tagjai: Csöbör Jenö
né, Boka Tamás, Deák Zsu
zsanna, Faludi Gáboxné éa 
Vaszil Miklósné. A második 
d íj lengyelországi utazás v o lt 
A  mozgószolgálati igazgatóság 
csapata vette át. Harmadik a 
központ csapata lett. Tagjai 
ezer forint jutalomban része
sültek.

D Á V ID  J Ó Z S E F :

IRAKI SELYEM
A darabárus kocsiból 

utolsónak egy külön
leges csomagolású láda 

került ki a  raktárba. A  tar
goncások körülállták, m ajd a 
köpcös Kulcsár m egjegyezte: 

— Macának való portéka. 
—  M iért? Mi van benne? —- 

kérdezték többen is, és vára
kozva lesték a köpcöst, aki a 
legöregebb róka volt az áru
raktárban, s csak körül kellett 
szagolnia egy-egy ládát, és 
máris pontosan megmondta, 
mi van benne.

— Iraki selyem  — jelentet
te ki határozottan, és Béres 
Antira hunyorított, akiről 
mindenki úgy tudta a brigád
ban, hogy a pénzét Macához 
hordja.

— Eltolnád neki, mi? — 
kérdezte a nagy méláktól Kul
csár, aki heherészve bóloga
tott, aztán mozdultak vala- 
menyien a munkájuk után. 
Hadadi Jóska is, aki csendes, 
magának való vén legény 
volt. Sokszor céltáblája a  ban
da vaskos tréfáinak. Különö
sen, ha nőkről volt szó. Ha
dadi mégis jó l érezte magát 
köztük. Nem volt barátja, tár
sasága. A  legények közül ki
vénült, a nős embereknek más 
világuk volt, s így munkaidő

után otthon ücsörgött öreg 
édesanyjával. Pár évvel ez
előtt a tanyáért kapott pénzen 
kertes házat vettek a város 
peremén. Testvérei már ko
rábban elszármaztak. Akkor 
még úgy volt, hogy Ő marad 
a földnél, m egváltja a  töb
biektől a tanyarészt és gaz
dálkodik. Az elgondolást 
azonban keresztül húzta a pa
raszti élet nagy forradalm i 
változása, am itől ő m egijedt 
és el is menekült. Szakmát 
tanulni már elkésett. A  M ÁV- 
nál viszont szívesen fogadták. 
Ha tanul, már vihette volna 
Is valamire, de Hadadi Jóska 
megmaradt raktári munkás
nak. Felettesei megbecsülték, 
mert munkáját tisztességgel 
elvégezte és esze ágában sem 
volt soha, hogy ráácsingózzon 
valamilyen árura Pedig vol
tak kísértések. De tapasztal
ta, hogy a dézsmálók útja
— előbb-utóbb —  a börtönbe 
vezetett.

Ö meg volt elégedve a ke
resetével. Nem voltak külö
nösebb vágyai sem, csak néha
— amikor szabad napján — 
tovább heverészett az ágyban, 
valami sóvárgás féle fogta el 
egy elképzelt asszony után. 
Utóbb egyre többször rajta

kapta magát azon, hogy a 
brigádban oly sokat emlege
tett Macára gondol.

Ügy beszélték, hogy ez a 
bizonyos nőszemély, aki Ha- 
dadiéktól a harmadik utcában 
lakik, némi ellenszolgáltatá
sért akárkit beenged az a j
taján. Béres Anti persze ta
gadja, hogy a kikapós özvegy 
bárkinek ajtót nyitna.

Hadadi egyszer azért — egy 
fizetés utáni napon — amikor 
alaposan beivott — elm erész- | 
kedett a nő ablaka alá, de 
arra már nem volt bátorsága : 
még részegen sem, hogy be
kopogjon.

De most itt ez az iraki se
lyem. Ha csakugyan iraki. De- 
hát mindegy az, bármilyen — 
m orfondírozott magában Ha
dadi Jóska — a selyemért 
Maca — ahogy mondják — 
odavan. Kulcsár —-  ha hinni 
lehet ennek a rókának — egy 
sálért két éjszaka is a nőnél 
aludt.

— Uramisten! — melegedett 
a fülcim pája az öreglegény- j 
nek, s amikor feltűnés nélkül | 
tehette, többször is körülta- j 
pogatta a különös csom agoló- | 
sú ládát. Sehol sem talált raj
ta bontható rést, dehát ezen 
lehet segíteni — gondolta —
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Havonta 15—20 irányvonat 
indul Dorog állomásról

Az idén, Január !-e  óta,
I mint körzeti állomásfőnökség 
j í működik Dorog állomás. Ho-
II  gyan hatott ez a változás a 
B ̂ körzetre és a dorogi vasuta- 
11 sok munkájára? — kérdeztük 
I Neuschl Gyula kereskedelmi
I |álk>másfőnök-helyettestől.
II A budapesti vonalon
11 Solymárig, a komáromin
i Neszmélyig 11 állomás tartó- 
I zik hozzánk —  felelte. — En-
I nek a körzetnek, sajnos, álap-
II vető jellemzője a munkaerő-
I hiány. Gondjaink tehát elég- 
% gé nagyok. Ezért szervezési
II intézkedéseink elsősorban ar- 
|! ra irányultak, hogy létszámot 
11 szabadítsunk fel, amivel a ne-
I héz helyzetben levő kisállomá-
II sokat segítjük. Ez Dorog ál- 
|| lomás rovására csak kis mér- 
|[tékben sikerült.
||: — Dorognak milyen a lét- 
| Iszámhelyzete?
|| —  Sajnos, mi sem állunk 
|| jobban, mint azok az állomá- 
11 sok, ahová segítséget adtunk 
|| —  mondotta. — Nálunk 124 a 
11 szükséges létszám, a tényle- 
11 ges azonban csak 85—88 kö- 
11 rül van. Főként kocsirendezők 
11 és váltókezelők hiányoznak.
11A  szükséges 24 kocsirendező 
11 helyett mindössze hat dolgo- 
I zik nálunk, de rajtuk kívül 
| még öten vannak Celldöntölk- 
I ről és Szombathelyről kiren- 
| délt vasutasok.

— Most két úifelvétele« ko- 
| csirendezönk áll kiképzés 
11 alatt — jegyezte meg Neuschl • 
1 Gyula. — Hat éven át ugyan-) 

is nem tudtunk senkit felven- 
| ni erre a fizikai munkára.

A,, létszám fogy, ugyanakkor 
[ a  szállítási, feladatok évről év- 
I r$. nőnek. Az elmúlt években 
| á dorogi „A ”  és „B”  brikett- 
I gyár, a mészmű, a Kőbányai 

K Gyógyszerárugyár, a Fémmun- 
I  kás Vállalat gyáregysége és a 
| többi dorogi üzem is növelte 
■  termelését. A  kilenc iparvá- 
i . gány folyamatos kiszolgálása

1
% sokszor rendkívüli helytállást 
r ldván a dorogi vasutasoktól.

Hiszen, csak nehezíti a helyze- 
i tét, hogy l + l  fővel nem kí- 
| sérhető az iparvágányos tar- 
I talék. Az iparvágányok ugyan
ja is több helyen szelnek át köz- 
; u tal

— Rendszerint a kirendel- 
i tek segítik ki túlórában az 
í „iparmeneteket**, de azt már 
í meg sem merem mondani.
. mennyi a havi túlórájuk. . .  —
[ folytatta a kereskedelmi állo- 

másfőnök-helyettes. —  Az is 
! élőfordul, hogy a forgalmi 
i szolgálattevőnek, vagy vala- 

J melyik váltókezelőnek kell se- 
I  gíteni abban, hogy zavartala-||

és aprólékosan előkészített 
| mindent arra, hogy lehetőleg 
! zajtalanul és gyorsan be tud
jon nyúlni a  ládába. 
l Mire ez sikerüli akkor meg 
| már a nő utáni vágynál is 
| jobban eluralkodott rajta a 
i lelkiismereti érzés. Mert so- 
- ha nem volt neki baja a tör- 
I vénnyel. Van pénze, és bár-

I mennyire drága is lehet az az 
e iraki selyem, hát egy ruhára, 
j vagy akár kettőre valót is 
I meg tud ő venni. Előbb azon- 
I bán mégiscsak szót kellene 
• váltani az aszoiinyal. Hátha 

egy ország selyméért sem 
I nyitja ki neki az a jtót Így a 

láda dézsmálása már ki is 
[ ment a fejéből.

Munkából hazafelé menet, 
benézett néhány üzletbe, hát- 

| ha összetalálkozik a menyecs- 
{ kével, de nem sikerült Egy 
í fodrászüzletbe is betért per- 
j sze ide azzal a céllat hogy 
\ hajat vága*, s mit lát a női 
1 oldalon: amit ugyan függöny 

választott el, de a résen át jól 
kivehette, hogy Maca ül az 

r- egyik búra alatt.
Elöntötte a melegség. Le- 

I \ ü lt de azon tanakodott hogy 
I ne forduljon-e mindjárt ki, 
| [ mert amíg rákerül a sor, az 
|| asszony esetleg elmegy, s oda 

a találkozási lehetőség. De 
l| amíg tanakodott, már sorra is 
11 került.

H ajvágást mosást, sőt bo- 
I I  rotválást is rendelt noha ez 
| É utóbbi műveletet máskor ott-
11 hon maga végzi. Aztán arc- 
|i szeszre is volt igénye. Sajnál-

nul eljuttassuk az üres kocsi
kat a mészkőhegyi iparvá
gányra.

Dorog állomás szállítási ter
ve 590 ezer árutonna továbbí
tását irányozza elő. Ebből az 
év első 11 hónapjában már 
546 ezer tonnát teljesítettek. S 
havonként 15—-20 irányvona
tot indítottak, főként szénbri
kettel megrakottan, a szolnoki 
térségbe. De indítottak irány
vonatokat mészkő rakománnyal 
is Selypre és az ácsi cukor
gyárba.

A  Dorogra érkező szállítmá
nyok közül a Haldex szén — 
lengyelországi import — a leg
jelentősebb. December első 
dekádjában a brikettgyár nem 
győzte ezek kirakását, mert a 
porszén megázott és befagyott 
a kocsikba. Amikor ott jár
tunk, éppen 30 kocsi állt len
gyel szénnel megrakottan. A  
brikettgyáriakkal egyébként 
szocialista szerződés alapján 
valósított meg szoros együtt
működést az állomás. Kölcsö
nösen segítik egymást, s jó 
részt ennek az együttműkö
désnek köszönhető, hogy egész 
évben ütemes volt a brikett
szállítás.

Nem ilyen „felhőtlen”  az 
együttműködésük a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár dorogi üze
mével. Az őket tehelő magas 
kocsiálláspénz tanúsítja: rak

tárként hassmálják a vasúti 
tartálykocsikat Van olyan 
szállítmányuk, amely hónapo
kig áll az állomáson, mert tá
rolóhely hiányában nem tud
ják hová lefejteni a vegyszert. 
Rendszeressé vált, hogy kérik 
ezeknek a kocsiknak a beállí
tását az üzemhez. Ilyenkor 
mindig csak annyi vegyszert 
lesznek ki a tartályokból, 
amennyire a napi gyártáshoz 
szükség van.

Létszámgondjai Dorog ál
lomás kereskedelmi szolgála
tának is vannak. 18 helyett 
csak hat raktárnokkal rendel
keznek. Szerencsére, nyugdí
jasaik közül Németh László, 
Mihály András, Balázs János- 
né, Szilas Ferencné és Vékony 
Irma az évente megengedett 
óraszám erejéig most is vál
lalják a rak tárnoki munkát. 
Belédi István, Pócsi Lajos és 
Tóth Gyula nyugdíjas vasuta
sok pedig rendszeresen áru
pénztárost vagy kereskedelmi 
hivatalnokot helyettesítenek. 
Segítségükkel győzik a keres
kedelmi feladatok ellátását.

—  Sőt, még arra is futotta 
az erőnkből — jegyezte meg 
Neuschl Gyula —, hogy az 
igényelt mérlegelések, darab
számlálások elvégzésével ál
lomásunk mellékteljesítmé
nyeit is növeljük az idén.

L. J.

Hol itt a logika?
Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, aki szóvá teszi a 

menetrendben fellelhető ésszerűtlenségeket. Állításomat sze
retném példákkal is igazolni.

Este nagyon rossz a csatlakozás Görögszállás állomáson 
Ohatpusztaköcs—Tiszalök felől Nyíregyházára. A z utolsó, a 
6028. számú vonat Tiszalök felől 21 óra 11 perckor érkezik 
Görögszállásra. Itt az utasoknak át kell szállni a Miskolc 
felől érkező személyvonatra, hogy Nyíregyházára eljuthassa
nak* A .csatlakozó 2338. számú vonat azonban csak. 23 óra 02 
perckor indul Görögszállásról és 23 óra 21 perckor érkezik 
Nyíregyházára. Ez azt jelenti, hogy az utasoknak csaknem 
két órát kell feleslegesen várakozniok, Nyíregyházáról pedig 
már sehová sem tudnak utazni, mert Debrecen, Záhony, Vá-  
sárosnamény és Mátészalka irányába 22 óra 30 perckor el
mennek az utolsó vonatok. Marad a bosszúság, és a hajnalig 
tartó kényszerű várakozás.

Érthetetlen, mi több bosszantó ez a logikátlan menet
rendszerkesztés. Annál is inkább, mivel a tiszalöki 6028-as 
számú vonat 18 perccel előbb indul el Görögszállásról, 
a 2338-as számú 20 óra 53 perckor érkező előtt. Ha ezt a vo
natot Szerencsről 20 perccel később indítanák, akkor nem 
kellene Görögszálláson órákat várni.

A  nyíregyházi vontatási főnökség a javaslatát tavaly, 
még a menetrendszerkesztés előtt megtette. Mégis minden 
maradt a régiben. Ügy látszik, egy teljes év neon volt elég 
az ésszerűtlenség korrigálására.

Némedi Varga Gyula 
motorvezető

ta, hogy nincs rajta rendesebb 
ruha, és a zsebében még egy 
százas. Ha az asszony szóba- 
áll vele, meghívhatná egy kis 
itókára. Bár így is maradt 55 
forintja.

Amikor kifelé ment a fod
rászüzletből, megint beku
kucskált a függöny résén, és 
látta, hogy a bura már leke
rült Maca fejéről és fésülik.

Kint az utcán nem sokáig 
kellett várakoznia. Ahogy az 
özvegy kilépett az ajtón, ő 
is elindult. De mintha idáig 
kergették volna, szíve alig 
fért a mellkasába.

Tisztes távolból követte. 
Amikor a nő a kapunál meg
állt, Hadadi Jóska is lecöve- 
kelt. Maca elmosolyodott, s a 
vén legénynek ez elég báto
rítás volt ahhoz, hogy köze
lebb lépjen.

— Ugye nem haragszik? — 
dadogta.

— Miért haragudnék — vil
logtatta fogsorát az asszony.

— Mert szeretnék kérdezni 
valamit.

— Hát tessék — biztatta a 
nő, aki szemmel láthatóan 
élvezte a férfi bátortalansá
gát.

— Hát csak azt szeretném 
kérdezni, hogy kell-e magá
nak selyem?

Maca hangosan elnevette 
magát. Hadadi megijedt, s 
hogy a nő be ne szaladjon a 
házba, gyorsan hozzátette:

— De iraki selyem á m ...
—  No, ne mondja! — adta

a naiv csodálkozást a nő —, 
aztán mennyiért adja?

Hadadi úgy érezte, hogy 
lángok nyaldossák körül. Han
gosan fújt, majd topogni kez
dett, mert hát most mit 
mondjon?

A  rafinált Maca azonban 
már jól sejtette, hogy a vén 
legény miben sántikál. Tekin
tetével alaposan végigmére
gette emberét, és szinte pa- 
rancsolóan mondta:

— Hát akkor jöjjön  be. Az
tán majd megegyezünk.

Hogy az egyezség miként 
jött létre, azt eltakarta a kis 
városkára boruló éjszaka.

Hadadi Jóska reggel azt 
mondta Macának:

— Hallod?! — Feleségül is 
elvennélek én téged, ha ki 
tudnál jönni az anyámmal.

— Miért ne tudnék kijönni 
bárkivel, ha egy ilyen melá- 
kot, mint te, meg tudtam sze
retni.

— Hát szeretsz?
— Ó, te mamlasz — csim

paszkodott Hadadi nyakába — 
menj, és kérd el magad mára 
a munkából.

— Minek?
— Jaj, de sokat tudsz be

szélni! — adta a * 1 11 bosszúsat 
Maca — hát, hogy elmenjünk 
a tanácsra.

Hadadi habozás nélkül el
indult Az utca végén egy pil
lanatra megállt, mintha vala
mit még kellett volna beszél
ni az asszonnyal, de aztán to
vábblépett, és egy hirtelen 
eszébe jutott nótát kezdett
f  ütyörészni. . .

A gazdasági vezetők felelőssége 
az üzemi demokrácia gyakorlásában

írta : Gulyás János vezérigazgató-helyettes

R övidesen egy éve lesz, hogy érvény
be lépett az üzemi demokrácia fó
rumrendszerének működésével 

kapcsolatos szabályozás. Az eltelt időszak 
tapasztalata már módot ad néhány általá
nos és konkrét következtetés levonására.

Mindenekelőtt megállapítható, hogy a 
pártszervek elvi-politikai irányításával 
egységesebb felfogás és cselekvés alakult 
ki. Javult az együttműködés és a munka- 
megosztás a végrehajtásban érintett szer
vek között. Erősödött a folyamatban a 
szakszervezeti mozgalom — főként a bi
zalmiak szerepe és felelőssége.

Erősödött a dolgozóknak a döntésben 
való részvétele, növekedett a demokratiz
mus közvetlensége. Egészséges folyamat 
indult el a fórumok munkájának össz
hangjában, a párhuzamosságok, a formali
tások csökkentésében. Fokozódott a dolgo
zók társadalmi és termelési aktivitása. 
Konkrétabb, érdemibb javaslatok, kritiku
sabb vélemények hangzottak el a fórumo
kon, s ez legtöbbször párosult a nagyobb 
felelősségérzettel, a gazdasági feladatok 
végrehajtásának hatékonyabb támogatásá
val.

A végrehajtásban, az alapvetően kedve
ző összkép mellett megállapítható, hogy a 
kitűzött célokhoz mérve, az eredmények 
még csak kezdetiek. Egyértelművé vált,
hogy a szakszervezeti bizalmiaknak még
nagyobb megértésre és támogatásra van 
szükségük.

A következetesebb érvényesülést hátrál
tatja, hogy jelentősen hat még a megszo
k o ttig . Sokan a régi munkamódszerek 
keretei között próbálják érvényesíteni a 
megnövekedett követelményeket, holott 
ezek a munkastílus, a szemlélet fejleszté
se, a bevált módszerek mellett új elemek 
beiktatását, a jogok és a kötelezettségek 
magasabb összhangját és együttes érvé
nyesítését is igénylik.

Az üzemi demokrácia gyakorlásának 
feltételeiről a gazdasági vezetőknek kell 
gondoskodniuk. A  szabályzat ennek meg
felelően a gazdasági vezetők kötelességévé 
teszi annak biztosítását, hogy a dolgozók 
kellő időben tájékoztatást kapjanak a 
munkahely előtt álló legfontosabb fel
adatokról, ezzel is elősegítve, hogy felké
szülten vehessenek részt a helyi elhatáro
zások kialakításában, végrehajtásában.

Ennek egyik feltétele az is, hogy 
megfelelő tájékozottsággal és ha
táskörrel rendelkező gazdasági ve

zetők rendszeresen vegyenek részt a fóru
mokon. A  részvételen és a válaszokon túl 
is tegyenek meg minden lehető intézke
dést a dolgozók kezdeményezésének ki
bontakoztatása érdekében.

Az érdemleges határozat előfeltétele a 
megfontolt előterjesztés és a reálisan 
számbavehető megoldási változatokat tar
talmazó javaslat. Itt kell szólni arról, 
hogy termékeny vitára csak akkor számít
hatunk, ha a dolgozóknak kellő idejük jut 
a tanácskozásra váló felkészüléshez.

Az üzemi demokrácia folyamatos érvé
nyesülését segíti, ha nem maradnak válasz 
nélkül a tanácskozásokon felmerült azok 
a javaslatok sem, amelyek elfogadására 
nincs lehetőség. A  külön vizsgálatot igény
lő észrevételekre, javaslatokra 15 napon 
belül írásban keli válaszolni.

Az eddig leírtakat figyelembe véve a 
három legjelentősebb fórum tapasztalatai
ról lesz szó a következőkben. Nevezetesen 
a termelési tanácskozásokról, az együttes 
értekezletekről és a szocialista brigádveze
tők tanácskozásairól.

Az üzemi demokrácia érvényesülésének 
legszélesebb fóruma a termelési tanácsko
zás. Ezeken biztosítható a dolgozók szinte 
teljeskörű bevonása a szolgálati helyek 
vezetésébe, a vezetés ellenőrzésébe, a cse
lekvési egység kialakításába.

Hatásköre lényegében a termelési fel
adatokkal, a versenyvállalásokkal, a ver
seny keretében az egyes kitüntetések ado
mányozásával, a szolgálati helyet, illetve a 
dolgozókat érintő jelentősebb kérdésekkel 
kapcsolatos döntések meghozatala.

Ez tulajdonképpen a legrégibb idő óta 
alkalmazott fórum. Amíg korábban ne
gyedévenként kellett szervezni, addig a je 
lenlegi rendelkezés kötelezően évenként 
kétszeri összehívását írja elő.

Az 1978. évi tapasztalatok szerint a ta
nácskozások, beszámolók tartalmilag ja
vultak. Mindjobban a szolgálati hely 
konkrét feladataira irányulnak. Többet 
kellene azonban szólni a végrehajtás mi
kéntjéről. így várható el a dolgozók akti
vitásának még további növekedése.

agyon lényeges, hogy feltétlenül ra
gaszkodjanak a szakszervezeti és 
gazdasági szervek ahhoz, hogy csak 

azok a kérdések, témák kerüljenek a ter
melési tanácskozás elé, amelyek a hatás
körébe tartoznak. Egyes helyeken ugyanis 
elsősorban a kollektív szerződés végrehaj
tása, a szociális tervek teljesítésének érté
kelése került a vita középpontjába, jólle

het ezek a kérdések más fórum hatásköré
be tartoznak.

Bár növekedett az aktivitás, mégsem 
mondhatjuk, hogy a dolgozók többségét 
be tudtuk kapcsolni a döntések előkészíté
sébe. Ennek több oka is van. Mindenek
előtt még kísért a régi megszokott stílus, 
amikoris ezek a tanácskozások érdemi vita 
helyett jóformán csak a tájékoztatást lát
ták el.

A  dolgozók nem kapnak megfelelő idő
ben tájékoztatást a tárgyalandó témáról. 
Ritkán terjesztenek elő alternatív javas
latokat. Hosszú időt vesz igénybe a válasz
adás, főként a felsőbb szervek hatáskörébe 
tartozó kérdésekre. A  negatívumok termé
szetszerűleg csökkentik a résztvevők szá
mát és aktivitását egyaránt.

Az a feladatunk, hogy a termelési ta
nácskozásokat tartalmas fórumokká vál
toztassuk. A  feladatok mechanikus felso
rolását váltsa fel a közérthető, konkrét 
feladatok ismertetése. Az előkészítéstől a 
válaszadásig, a határozatok megvalósításá
ig érezniük kell a dolgozóknak, hogy szá
mítanak véleményükre, észrevételeikre. 
Problémáikat meghallgatják, szavukat fi
gyelembe veszik, és a végrehajtás során 
számítanak hathatós részvételükre.

A szakszervezeti választott szervek és 
a bizalmiak együttes ülése az üze
mi demokráciának , új fóruma. 

Ezek lényegében a szakszervezeti szervek 
jogkörét gyakorolják. E fórumok szolgá
lati helyi, területi és országos szinten egy
aránt működnek. Az eddig megtartott 
ülések tapasztalatai általában kedvezőek. 
Olyan kérdésekben sikerült felkelteni a 
dolgozók érdeklődését, amelyekről koráb
ban információt is alig kaptak. Az orszá
gos és a területi szintű tanácskozások mel
lett a nagyobb szolgálati helyeken is elő
re, írásban eljuttatták a beszámolókat a 
résztvevőkhöz. így mód nyílt arra, hogy a 
bizalmiak csoportjuk tagjaival megvitas
sák azt. A kisebb szolgálati helyeken saj
nos nincs lehetőség a beszámoló leírására 
és sokszorosítására.

Az együttes ülések napirendjére tűzött 
kérdéseket a jelenlevők nagy felelősséggel 
vitatták és foglaltak állást. Nem jellemző, 
de több helyen már alternatív javaslatokat 
terjesztettek a testületek e lé ..

A  vitakészséget az a körülmény- is befo
lyásolta, hogy a tárgyalt témában a döntés 
melyik fórumot illeti meg; Ha alacso
nyabb szinten olyan kérdést tárgyaltak, 
amelyben felsőbb szerv már döntött, vagy 
nem tartozott hatáskörükbe, akkor vagy 
formális vita vágj/ érdektelenség volt ta
pasztalható.

A z együttes ülések hatáskörébe tar
tozik a gazdasági vezetők irányító 
tevékenységének az értékelése. E 

feladatnak legjobban a területi szintű ér
tekezletek feleitek m eg A  szolgálati he
lyeken vagy egyáltalán nem, vagy csak 
általában beszéltek a vezetői munkáról, 
esetleges óvatos bírálattal.

A  bizalmiak túlnyomórészt tájékoztatták 
a tagságot az együttes értekezlet állásfog
lalásairól. Ezek azonban csak felületes is
mertetések voltak.

A  fórumok eddigi működése arra figyel
meztet, hogy nagyobb gonddal kell ezeket 
előkészíteni. Valóban a hatáskörbe tartozó 
témák, alternatív javaslatok lehetnek for
rásai a termékeny vitának. Elengedhetet
len a fórumra készülődésen kívül is a 
bizalmiak rendszeres tájékoztatása, a vas
út előtt álló feladatokról, az eredmények
ről, a nehézségekről.

A szocialista brigádvezetők tanácskozá
sa a MÁV területén a korábbi években is 
rendszeres fórum volt. Nem volt azonban 
egyértelműen szabályozva a tanácskozás 
hatásköre. Az új szabályozás új tartalmat 
adott ,e fórumnak.

A  brigádvezetői tanácskozás hatáskörébe 
tartozik a versenyvállalások elfogadása, a 
munka- és üzemszervezésre, a munkaidő 
alap hatékonyabb felhasználására, az 
anyag- és energiatakarékosságra vonatko
zó intézkedési terv elfogadása. Ezekkel a 
témákkal a legtöbb helyen csak formáli
san foglalkoztak. Kisebb szolgálati helye
ken ilyen terveket nem is készítettek.

A tanácskozások tapasztalatait összevet
ve, megállapítható, hogy az üzemi demok
ráciának ez a fóruma életképes. Felelős
séggel tudnak dönteni a brigádvezetők a 
hatáskörükbe adott ügyekben.

M űködésük eredményességét termé
szetesen szinte meghatározza a 
szakszervezeti szervek és a gazda

sági vezetők hozzáállása. Arra kell követ
kezetesen törekedni, hogy a tanácskozások 
ne csak a jogok érvényesülésének, hanem 
a kötelességek meghatározásának fórumai 
is legyenek.

Az egy év tapasztalatait figyelembe vé
ve, 1979. január 1-től sor kerül a vasúti 
szabályozás kisebb módosítására. Elsősor
ban az átfedések megszüntetése, a döntési 
jogkörök egyértelmű elhatárolása a módo
sítás célja.
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Tudósítóink beszámolói az ifjúsági parlamentekről

A fiatalok felelősséggel szóltak közös dolgainkról
A vasúti szolgálati helyeken november 15: és decem

ber 15. kozott tartották meg az ifjúsági parlamenteket, 
tehát valamivei később, mint más üzemeknél, intézmé
nyeknél. A  „késés” oka az Őszi forgalom volt, hiszen a 
termelés, a gazdasági munka mindennél előbbre való. Ez 
egyébként a parlamenti beszámolókban és a hozzászólá
sokban is kifejezésre jutott.

De vegyük sorra, hogyan számoltak be minderről 
tudósítóink.

Példamutató helytállás Dunakeszin
Orosz Károly írja Dunake

sziről:
A  járműjavító üzem fiatal- 

íjainak parlamentjén m egje
lent Koszorús Ferenc, a vas
utas-szakszervezet főtitkára, 
Kardos Tibor, a MÁV-vezér- 
igazgatóság 10. szakosztályár 
nak vezetője, Rónai Árpád, az 
MSZMP Dunakeszi városi Bi
zottságának első titkára és Ró
nay Sándor, a MÁV Ipari 
Üzemek szakszervezeti bizott
ságának titkára.

Antal János megnyitó be
szédében üdvözölte a résztve
vőket, majd arról szólt, hogy 
s  mostani ifjúsági parlament
nek különös jelentőséget ad a 
KMP 60. évfordulójára, vala
mint a KIMSZ közelgő jubi
leumára emlékezés. Ezen túl
menően növeli a számvetés ér
tékét, az ifjúsági törvény vég
rehajtása mérlegelésének sú
lyát, hogy az üzem dolgozói
nak több mint egyharmada 30 
éven aluli, s munkájuk szá
mottevően befolyásolja az 
üzemre háruló feladatok tel
jesítését.

Az ifjúsági törvény végre
hajtásának helyzetéről Bakó 
Károly üzemigazgatő számolt 
be. Méltatta a fiatalok helyt
állását, különösképpen az if
júsági szocialista brigádok 
példamutatását, a KISZ moz
gósító szerepét, a KMP 60. év
fordulójára kezdeményezett 
forradalmi műszak sikerét. 
Név szerint említette többek 
között a Juhász Gyula nevét 
Viselő kollektívát, amely el- 
toyérte a KISZ KB Ifjúság! 
Nfvódíját. Ennek a  brigádhák 
tágjai szerkesztették azt a vil
lamos próbapadot, amelyet 
arany diplomával tüntettek ki 
*z  i Alkotó Ifjúság pályázat

moszkvai, nemzetközi kiállí
tásán. Hasonló- elismeréssel 
említette meg az üzem igaz
gatója a Makarenko ifjúságii 
szocialista brigádot, amelynek 
tagjai a MÁV-nál kezdemé
nyezett Tegyük szebbé óvo
dánkat! mozgalomban a  ver
seny első helyezettjei lettek.

A  fiatalok aktivitását jól ér
zékelteti az is, hogy a parla
mentet megelőző; gyáregységi 
ifjúsági ankétokon csaknem 
800 fiatal szólalt fel, őszintén 
feltárva a közös gondokat, 
nem titkolva a beilleszkedés 
nehézségeit sem. Mert még 
nem minden megy zökkenő- 
mentesen, és sokszor bizony 
a munkahelyi vezetők vagy 
éppen az idősebb dolgozók 
gördítenek akadályokat a 
gondok megoldása elé, akár 
„csak** úgy, hogy munkájuk 
végzésében nem 'mutatnak kö
vetendő példát. A  fiatalok 
megbecsülését egyébként jól 
érzékelteti, hogy az évi bér
emelés több mint felét a 
KISZ-korú dolgozók kapták.

A  hozzászólók alátámasztot
ták, illetve kiegészítették az 
igazgató beszámolóját. Szót 
kért Koszorús Ferenc főtit
kár is, s többek között kije
lentette:

A  gazdasági vezetők beszá
molójához szóban és írásban 
harmincán fűztek véleményt, 
illetve tettek fel kérdéseket 
Javasolták, hogy az üzem- 
anyag-megtakarítási prémium- 
feltételek teljesítésébe a sze
relőket is vonják be, hiszen 
aiz ő  jó, vagy rossz munká
juktól is függ a vontató jár
művek üzemanyag-fogyasztá
sa. A  szabadban dolgozó asz
talosuk, akik közreműködnek 
a kocsiszekrények javításában 
védőkesztyűt kértek. Mások 
kisgépek beszerzését sürget
ték. A  fiatalok ilyen és eh
hez hasonló panaszaik orvos
lására a válaszban bizonyos 
ígéretek elhangzottak, de jó 
lenne, ha maguk a fiatalok is 
többet tennének a problémáik 
megoldásáért — fejezte be le
velét a tudósító.

Ugyancsak Szegedről, az 
épület- és hídfenntartási fő
nökség fiataljainak parla
mentjéről kaptuk az alábbi tá
jékoztatást:

„Az írásos beszámolót a 
fiatalok jó előre kézhez kap
ták. Volt tehát idejük alapo
san áttanulmányozni, s véle
ményt mondani a leírtakról. 
Választ kaptak arra is, ho
gyan valósultak meg a leg
utóbbi parlamenten tett javas
latok.

1975 óta például — a ká

derutánpótlás! tervnek meg
felelően—  13 fiatalt állítottak 
vezetői posztra, s valameny- 
nyien megálltak helyüket. Az 
újonnan beállítottak szakmai, 
politikai, gyakorlati és elmé
leti felkészültsége általában 
alaposabb, mint elődeiké volt. 
A  beszámolóból kitűnt, hogy 
a főnökség vezetői megbecsü
lik a fiatalokat, elismerik 
munkájukat, amely ott kezdő
dik, hogy a KISZ-vezetőket 
egyenrangú partnernek tekin
tik. A  legutóbbi ifjúsági par
lament óta 32 fiatal részesült 
különböző kitüntetésben, ezen
kívül az az ifjúsági verseny
mozgalmakban harminchatén 
érdemelték ki a kiváló cím et 

Az írásbeli beszámolót Gu- 
lácsi Antal vezetoménnök szó
ban kiegészítette, majd 12 
hozzászólás hangzott éL Ezek 
többsége a munka további ja
vítását célozta. Az egyik ja
vaslat szerint például jó len
ne az épület- és hídfenntartá
si főnökségek között országos 
munkaversenyt meghirdetni. 
Egy másik vélemény szerint 
a kommunista műszakok le
hetőségeit, lendítőerejét és 
tudatformáló szerepét jobban 
ki kellene használni. A  hozzá
szólások mind megegyeztek 
abban, hogy a főnökségnél le
zajlott átszervezés óta a 
munka javult, s több vonatko
zásban tapasztalhatók a fej
lődés jelei.

- /

A bírálatokkal sem fukarkodtak

— A  dunakesziek sok si
kert értek el az ifjúsági tör
vény végrehajtásában, amiért 
elismerés illeti őket. Azt 
azonban a hozzászólók is ér
zékeltették, hogy sok még a 
tennivaló. Az üzem vezetői to 
vábbra is munkálkodjanak 
együtt a fiatalokkal, cseleked
jenek közösen> egymásért, 
hogy a következő ifjúsági fó
rumon még több sikerről ad
hassanak számot.

Megismerni egymás munkáját
Több mint háromszáz fia

talt képviseltek azok a kül
döttek, akik december 2-án 
tárgyalóasztalhoz ültek a MÁV 
Számítástechnikai Üzem Mé
száros utcai tanácstermében. 
A  többség vidékről érkezett, 
hiszen azok is képviseltették 
magukat az ifjúsági parlamen
ten, akik az üzem dolgozója
ként Szolnokon, Szegeden, 
Debrecenben, Záhonyban, 
Miskolcon, Szombathelyen és 
Pécsett dolgoznak — írja Kő- 
hidi László.

A küldötteiket Doróczi Má
ria* KlSZ-titkár köszöntötte, 
m ajd átadta a szót Fekete 
Andrásnak, az üzem «igazga
tóhelyettesének.

Tényként hangzott él, hogy 
a 600 főnyi létszámból 325 a 
harminc éven aluliak száma. 
Közülük minden negyedik fia
tal egyetemi, vagy főiskolai 
oklevelet szerzett, jelenleg  is 
sokan tanulnak. Különösen 
népszerű a nyelvtanulás, ami 
a számítástechnika külföldi 
szakismereteinek megszerzésé
hez nyújt konkrét segítségét 
A  beszámolóban sok szó esett 
a munkáiról, a helytállásról, 
majd a hozzászólások követ
keztek.

A  vitában a legaktívabbak a 
záhonyiak voltak, közülük 
hárman is felszólaltak. El
mondták, hogy üzemegysé
gük negyven dolgozójának arz 
átlagos életkora mindössze 24 
esztendő. Szeretnék, ha a  bu
dapesti központ és a vidéki 
üzemegységek kapcsolata szo
rosabb lenne. A z ifjúsági par
lament küldötteihez eljutta
tott intézkedési tervet eléggé 
általánosnak minősítették, s 
szerintük jobb lett volna, ha 
előzetesen véleményezhették 
volna azt a vidéki üzemegysé
gek fiataljai is.

Egy szegedi küldött azt szor
galmazta , hogy negyedéven
ként adjanak ki üzemi ver
senyhíradót, hogy a különbö
ző egységek dolgozói többet 
tudjanak egymás munkájáról. 
A fiatal műszakiak és közgaz
dászok tanácsának megala
kulásáról is hírt adtaik a hoz
zászólók, majd a szolnokiak 
küldötte Lenin szavaival fe
jezte be mondanivalóját: „Aki 
ma ném tud tanulni a mun
kától, az holnap nem tud dol
gozni a tudatlanságtól**.

A  számítástechnikai üzem 
fiataljai tisztában vannak ez
zel.

Boldizsár Gyula tudósítása 
Békéscsabáról érkezett, ahol 
a vasutas klubkönyvtár szépen 
díszített nagytermében tartot
ták meg a pályafenntartási 
főnökség Ifjúsági parlament
jét, mintegy ötven fiatal rész
vételével.

Udvari Sándor, a főnökség 
vezetője hű képet festett be
számolójában a sok tekintet
ben sikeres előrelépésrőL A  
törzshálózaton teljes egészé
ben korszerű gépekkel törté
nik a vasúti pályaszakaszok 
felújítása, karbantartása. Az 
átszervezés óta valamennyi fő
pályamesteri szakasz székhe
lyén megfelelő szociális léte
sítményt alakítottak ki. Há
rom pályamesteri szalzasz te
rületén már meleg étellel lát
ják el a nyílt vonalon dolgo
zó pályamunkásokat. Az  em
bereket nemcsak kiszállítják 
a munkahelyekre, hanem a 
vissza utaztatásuk is biztosí
tott a munka befejeztével. A

pályamunkások átlagos óra
bére 11,40-ről 15,40- re, az élő- 
munkásoké 15-ről 18,40-re
emelkedett, ezenkívül havi
teljesítményprémium is meg
illeti őket

Az ifjúság szocialista szelle
mű neveléséről, munkában 
való helytállásáról, egészségé
nek védelméről, művelődésé
ről, sportolási lehetőségeiről, a 
gazdasági vezetés, a  párt- és 
a társadalmi szervek együttes 
felelősségéről is részletesen 
szólt a beszámoló, majd a to
vábbi feladatokra vonatkozó 
intézkedési tervet ismertette a 
főnökség vezetője.

A  résztvevők közül többen 
elmondták véleményüket, s a 
bírálatokkal sem fukarkodtak. 
Az intézkedési tervet azonban 
változtatási javaslat nélkül 
valamennyien elfogadták, jó 
nak tartották. Ennek valóra 
váltása is záloga lesz a to
vábbá munka sikerének.

Közvetlen légkör, élénk vita

Harminc vélemény a beszámolóról
A szegedi vontatási főnök

ség ifjúsági parlamentjén — 
Gellert József tudósítása sze
rint — Fábián József a fő
nökség vezetőmémöke, tartott 
beszámolót az ifjúsági tör
vény végrehajtásáról, a tett 
intézkedésekről és az elért 
eredményekről. Ez utóbbiak 
közé sorolta a szakmunkásta
nulók helyzetének kedvező 
változását A  korábbi gyakor
lattal ellentétben: már nem 
kell Szentesre átjárniuk, mi
vel a képzést teljes egészé
ben helyileg megoldották. A 
főnökségnek jelenleg 25 szak

munkástanulója van, több 
mint a korábbi. időkben. A 
képzés színvonala emelkedett 
Jó eredménynek számit az is, 
hogy 1977-ben 24 érettségizett 
fiatalt vettek fel motarvezető- 
gyakornoknak, s nagyjából 
valamennyien megmaradtak a 
vasútnál.

A  fiatalokról való gondosko
dás egyik megnyilvánulása
ként tavaly heten kaptak la
kást, illetve hárman kamat
mentes kölcsönt családi ház 
építéséhez. Az idén 8 fiatal
nak nyújtott segítséget a vas
út lakásgondjaik megoldásá
hoz.

A  békéscsabai MÁV-szertár 
ifjúsági parlamentjéről is kap
tunk tudósítást. A  Hámán Ka
tó KISZ-alapszervezet ifjúsági 
felelőse ennek kapcsán írja, 
hogy KlSZ-alapszervezetük 
négy évvel ezelőtt ló  taggal 
alakult meg, s ma már 20 fő
vel működik. A számszerű nö
vekedésnél is jelentősebb 
azonban a KISZ-fiatalok hatá
sa környezetükre, amelyet a 
parlamenti beszámoló is elis
m ert Ezen kívül az ifjúsági 
szervezet titkára is méltatta 
az alapszervezet fiataljai által 
elért eredményeket Részt vet
tek minden politikai megmoz
dulásban, fél éven belül két 
kommunista műszakban. A 
hozzászólások során két fiatal 
számolt be az új munkahelyen 
szerzett kedvező tapasztalata
ikról, a beilleszkedés körül
ményeiről. A  tanácskozást a 
tudósító hasznosnak, előremu
tatónak értékelte, különös te
kintettel a közvetlen légkörre, 
az élénk vitára, a fiatalok lel
kesedésére.

Orosháza és a környező Mis 
állomások fiataljainak a par
lamentjéről is kaptunk beszá
m olót

Bodnár László állomásfőnök

tette, hogy az utazószemélyzet 
fiataljai közül csak néhányon 
jelenhettek meg a parlamen
ten szolgálatuk miatt. Nem 
is szólva arról, hogy többen 
kirendeltként teljesítettek 
szolgálatot a nagyobb buda
pesti pályaudvarokon. Helyt
állásukat Somogyvári Lajos, a 
körzeti üzemfőnökség vezető
je a beszámolóban is méltatta.

A  beszámolóban a fő  hang
súlyt az kapta, hogy a jövő
ben nagyobb gondot kell for
dítani az ifjúsági versenymoz
galmakra, a fiatalok mozgó
sítására, társadalmi, közéleti 
aktivitásuk növelésére. A  
megbecsülésről szólva So
mogyvári Lajos kijelentette:

— Üzemfőnökségünk terüle
tén megüresedett szolgálati la
kások nagy többségét fiatalok 
kapták meg az elmúlt évek
ben. Ez is elősegítette, hogy a 
nálunk dolgozó ifjú vasutasok 
valamennyi lakásgondját meg
oldottuk, illetve minőségi cse- 
regényét - szám szerint ti
zenhármat — ki tudtuk elégí
teni, igen nagy segítséget 
nyújtva ezáltal a családot ala
pított dolgozóknak.

A  hozzászólók közül Ocso-

vai István, a főnökség KISZ« 
bizottságának titkára az ifjú
sági szocialista, brigádok ala
kítását szorgalmazta, megem
lítve, hogy jelenleg mindössze 
egy ilyen közösség, a moca- 
donyjavító Petőfi brigád mű
ködik. Kis László alapszerve
zeti titkár, forgalmi szolgálat- 
tevő a fiatalok munkahelyi 
gondjairól beszélt: nincs öl
tözőszekrényük, ahol elhelyez
hetnék azokat a  védőruhákat, 
amelyekre rossz időjárás ese
tén gyakran szükségük lehet. 
Füle Sándomé, a főnökség 
számviteli vezetője a szak
vizsgákat követő anyagi el
ismerés módosítását és az 
ifjúsági alap összegének a 
felemelését javasolta. Csapó 
László, a budapesti igazgató
ság ifjúsági felelőse a fiatalok 
versenymozgalma inak jelenle
gi helyzetéről tájékoztatta a 
parlament résztvevőit. Váradi 
András, a várasd KlSZ-bizott- 
ság titkára örömmel nyugtáz
ta, hegy a fiatalokat nemcsak 
ezen a parlamenten, hanem 
minden más fórumon is 
egyenrangú partnernek tekin
tik az idősebbekkel. A  fiatar 
lók mindennapi becsületes 
munkájúkkal szolgáltak rá 
arra, hogy így legyen.

Az igazgató is hozzászólt
Rövid, de a lényeget kieme

lő tudósítást küldött a Hatvan 
—salgótarjáni pályafenntartási 
főnökség fiataljainak Hatvan 
állomáson megtartott tanács
kozásáról Rapi József — rá
mutatva többek között, hogy a 
fiatalok a közeljövőben létre
hozzák önálló KlSZ-szerveze- 
tüket, ami a korábbi átszerve
zés folytán, eddig nem volt —, 
Kovács István Miskolc-Tiszai 
pályaudvarról, valamint Né
meth Pál Szerencs állomásról. 
Az előbbi tudósítás egyik leg
lényegesebb adata, hogy Mis
kolc-Tiszáin 140 fiatal részvé
telével zajlott le az ifjúsági 
parlament, s  hogy Koncz Zol
tán állomásfőnök beszámolója, 
valamint Nagy Ferenc KISZ- 
titkár kiegészítője után Egri 
István, a MÁV vezérigazgató
ság 8. szakosztályának vezető

je  és dr. Pásztor Pál vasút- 
igazgató is „feliratkozott”  a 
hozzászólók listájára. Vala
mennyien nagy elismeréssel 
beszéltek a vasutas fiatalok 
helytállásáról, a közösen elért 
eredményekről.

Ami a szerencsi tanácsko
zást illeti, tudósítónkra Bon
csér László körzeti állomás
főnök beszámolójának egyik 
részlete tette a  legnagyobb be
nyomást. „A  dolgozók életko
ra nálunk nem adhat okot 
semmiféle megkülönböztetés
re.** —• mondotta az előadó. A  
törzsgá rdatagok megbecsülé
sében, akárcsak a jól dolgozó 
fiatalok munkájának elisme
résében ugyanez a gondolat 
fejeződik ki. Minden ered
mény közös munka gyümölcse 
s ez nem lehet másképpen a 
jövőben sem.

Reális Igények

vitaindító beszédében elmon
dotta, hogy az ifjúságpolitikai 
feladatok helyi meghatározá
sánál előtérbe helyezték az 
újfelvételes fiatalok kiképzé
sét, oktatását és továbbképzé
sét Ehhez nagy segítséget ad
tak a szocialista brigádokban 
tevékenykedő idősebb dolgo
zók. Nem rajtuk múlott, hogy 
a felvett 11 fiatal közül né
gyen kiléptek a vasúttól. 
Orosházán jelenleg 75 fiatal 
dolgozik, s az összlétszám 27 
százaléka harminc éven aluli. 
Munkájuk nagymértékben elő
segítette a szocialista brigádok 
vállalásainak teljesítését, az 
állomás kollektívája elé kitű
zött célok elérését. Részt vet
tek a kommunista műszakok
ban, a helyi nyolctantermes 
iskola építésében, ahol 1260 
órát teljesítettek társadalmi 
munkában. Ezen kívül egy 
napi munkabérüket ajánlották 
fel az Egy nap a városért 
mozgalom céljaira.

Az állomásfőnök beszámoló
ja után tizennégyen kérték 
szót és mondták el vélemé
nyüket, javaslataikat A par
lament résztvevői elfogadták 
a következő két év feladatait 
tartalmazó intézkedési tervet

Kevés olyan főnökség van, 
mint a MÁV Magasépítő, ahol 
a dolgozók csaknem egyhar
mada 30 éven aluli. Érthető, 
hogy megkülönböztetett figye
lem kísérte a december 5-én 
megtartott ifjúsági parlamen
tét, amelyen 260 fiatal képvi
seletében 54 küldött tárgyal
ta meg Török Jánosnak, a fő
nökség vezetőjének az elmúlt 
két évről szóló beszámolóját 
—  olvastuk Szász Ferenc tu
dósításában.

A beszámolóból kitűnt, hogy 
a főnökség gondosan foglalko
zik a pályakezdő fiatalok fe j
lődésével, előrehaladásával. 
Jelenleg 3 egyetemi, 8 főisko
lai, 39 középiskolai, 145 nyolc 
általános iskolai (ebből 117 
szakmunkás) és, sajnos, még 
mindig 39 nyolc általánosnál 
alacsonyabb végzettség sze
rint oszlanak meg a főnökség 
fiataljai. Az utóbbi két évben 
hat fiatal került vezető mun
kakörbe.

őszintén és bátran tárták fel 
problémáikat. A sort egy gye
sen levő kismama nyitotta 
meg, aki írásban küldte el 
hozzászólását, többek között 
javasolta: a főnökség kezde
ményezze, hogy a törzsgárda- 
tagságba számítsák be a dől- ! 
gozók szakközépiskolai tanul-  I 
mányi idejét.

Több hozzászóló foglalkozott 
a fiatalok lakásproblémájá
val. Elismerték: a  főnökség 
minden lehetőt megtesz, de 
kérték, hogy a jövőben foko
zottabban támogassák a ma
gánerőből építkezőket és 
nyújtsanak szélesebb körű tá
jékoztatást a lakásépítési le
hetőségekről, s a kölcsönök- 
rőL

A főnökségen 6 ifjúsági szo
cialista brigád dolgozik. Ki
emelkedik közülük az arany
koszorús Gagarin villanysze
relő brigád.

A felszólalók egy másik cso
portja a sportolási és művelő
dési lehetőségek bővítését kér
te. Többen kifogásolták, hogy 
a Szakma ifjú  mestere vetél
kedőt csak négy szakmában 
hirdették meg legutóbb, pedig 
a fiatalok érdeklődése meg
nőtt iránta.

A fiatalok keresete az utób
bi években a főnökség! átlag
nál nagyobb ütemben emel
kedett. A  szociális helyzet a 
legutóbbi parlament beszámo
lója szerint még kedvezőtlen 
volt, azóta sokat javult 1976 
—77-ben 1 millió 265 ezer fo
rintot fordítottak a munkás- 
szállás korszerűsítésére.

, Egyenrangú partnerként
Balassagyarmaton a körzeti minc éven aluli fiatal vett 

üzemíőnöikség fiataljainak ta- részt — írja Ketykó István. — 
nácskozásán, amelynek szín- A körzeti üzemfónökségnél 
helye a szakszervezeti kultúr- egyébként 174 fiatal dolgozik, 
otthon nagyterme volt, 66 har- A  létszámhiányt jó l érzékel-

Nagy Kálmán szb-titkár és 
Horányi Ágnes, a KlSZ-szer- 
vezet titkára egészítette ki a 
beszámolót majd megkezdőd
tek a hozzászólások. A  négy 
főépítésvezetőség, a nyolc épí
tésvezetőség és a főnökség 
egyéb részlegeinek küldöttei

A  felszólalásokra adott vá
laszában Török János igazga
tó egyebek között közölte, 
hogy műszaki fejlesztésre az 
idén 40 millió forintot kapott 
a MÁV magasépítési főnökség, 
ebből korszerű előkészítő se
gédüzemet létesítenek, beton
üzemmel és központi vashajlí
tó teleppel. Az igazgató végül 
átadta a KISZ-szervezetnek az 
ifjúsági alapból vásárolt mag
netofont, majd az ifjúsági ver
senyekben eredményt elértek
nek nyújtotta át a díjakat 
Kulcsár Mária kiváló ifjúsági' 
szakember minősítést kapott 
hárman: Bólya Endre, Kassik 
Pál és Pétervári János a 
Szakma ifjú mesterei cím bir
tokosai lettek.
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Szívhangok öt tételben
i „ Minden emberi szépség
forrása a napfény és az anya
tej. Anya nélkül nem szülét-  
[rlének sem költők, sem hő- 
¡tök/* (Puskin)

I I Szférák zenéje — huszonkét
II  cérnahangra. A  legcsodálato- 
i sabb kórus, am elyet valaha is

| Is hallottam : .az újszülötteké.
1 A legifjabb kardalos — Pelső- 
r'ezv Anna — három órás csu- 

11 pán; alig 180 perce, h ogy .az 
l| esztendő 1179. csecsem ői ekén t' 
| le je g y e z té k  a Budapesti MÁV 
| ' Kórház szülészetének naplójá-
I • ba. Á  többiek bizony időseb- 

| bek nála — ám a kort még 
| csak órákban-percekben szá

ll mól ják e kicsiny Helyiségben.
| Ács Krisztina, Irházi Kriszti

na, Lőrik Anikó, Roznyik 
Bernadett és Szatmári Zsolt is

| az elmúlt huszonnégy órában 
| válhatott e csodakórus teljes

II  értékű tagjává, amelynek kor- 
11 elnöke sem múlt el még egy 
I hetes.

I Simon Szabolés — m ár-m ár
I férfiú : kilenc napos — útra

| készen: édesanyja, Simon
|| György né karjában várja
I I  édesapát, a váci villam os vo

naliéi ügyel őség járőr-szerelő-
í  jét, hogy elbúcsúzván a kór- 
I háziaktól, útnak indulhassa- 
Inak. Haza (Idejekorán meg 
| kell tudni: az Elet váratlan 
| meglepetések sorozata . . .  apa 
| jön ugyan, de Újpestről tele- 
I fonált — a gépkocsi elakadt a 
\ hajnal óta hulló hóban.) Sza- 
[ bölcs korábbi helye az üjszti- 

11 lött-szobában viszont már új 
|| lakóra vár: két kismama va- 
11 júdik —- összeszorított fogak -
■  kai, még hangtalanul — a
U -szülőszobában: Esztergomi
1 Imréné és Svéd Dezsőné. Dr.
■  Mészáros Zoltán alorvos Esz- 
1 tergom iné m ellett áll, a m ag- 
| zat szívhangját hallgatja-szá-

l m ólja.
I B s  Százötvenet dobban a pará-
I [ nyi szív egyetlen perc alatt.
II A  főmadám — Cserháti Győ- 
I zőné -r* megnyugtatóan m oso-

lyog- a kismamára: most fűre- 
I  lemre erőre van szükség. A 
1  kilenc hónapos visszaszámlá- 
|  lás véget ért. Dr. Gyöngyössy 
1; Andor osztályvezető főorvos 
B  udvarias határozottsággal k i- 
I  tessékel a szülőszobából (ava- 
1  tatlannak immár ott nincs he- 
I  lye):

— Rövidesen újabb kisvas- 
jp utas születik!

i  ©
I  Elöljáróban a félszázados 
p  hagyományokról beszélgetünk.
■  A rról, hogy a M ÁV 1924-ben 
■ .létesített Betegségi Biztosító

I  Intézete, megalakulásától pél- 
dát mutatott az anya- és cse

ri «¡semővédelemre. Szülési, 
l Szoptatási és bába-segélyt 
| adott — lényegesen többet, 

mint akkortájt az OTI. Szülés 
i után hatheti teljes fizetés du- 

| kált a biztosítóttnaknak, s 
|í ezt tetézté a havi fizetés 80
II százalékát kitevő szülési se-
I gély, a 25 százalékos bába-se

gély és a napi bér felét elérő
I szoptatási segély.

I| , Ám  a „kisvasutasok”  csak 
l 30 esztendeje, 1948 óta láthat- 
t ják meg a világot itt, a saját

II  kórházukban. A z akkor húsz- 
|| éves M ÁV Kórház 1947 vé-
)| gén bővült ki a szülészettel, 
i  Talán pontos számmal is szol- 

gálhatnánk, de elégedjünk 
í| meg ennyivel: évente átlago- 
| san 1200~an születnek itt (a 
I rekordesztendő 1975 volt, 1500 
I babával), maholnap a negy- 
| venezredik %nevet jegyzik be 
| ama nagykönyvbe,

— Persze, ami a kezdtekben 
| korszerű és jó  volt, az idő- 

11 közben avulttá vált — mond
ja  Qyongyössy főorvos, aki 13 

í éve áll az osztály élén.
Hatalmas sóhaj — amely 

I az elmúlt hónapok, évek vé- 
| géhez közelgő kálváriájára 

utal —, az átépítés rövidesen 
| befejeződik. Először az újszü- 
I lőtt osztályt alakították ki, 

| majd az Idén a négyágyas 
| * szülőszobát korszerűsítették, 
i A kismamák háromágyas kór- 

1 1. termekben készülnek életük 
11 nagy eseményére, pihenik ki 
|| az — úgy vélem : férfi által 
1 1 leírhatatlan, elképzelhetetlen  

I órák szoroiigásait-kínjait.

Csökkent a korábbi zsúfolt
ság, s helyük van azoknak a
— korszerű szülésvezetéshéz 
kellő — gépeknek is, amelyek 
a közeli napokban érkeznek. 
(Addig is különféle szív- 
hangszámláló és fájásészlelő 
módszerekkel igyekeznek ele
jét venni az esetleges rendel
lenességeknek.)

o
Genius loci — a hely szel

leme, am ely sok mindent 
meghatároz. Főorvostól kis
mamáig erre utalnak mind
azok, akik azt vallják : ez a 
mi kórházunk, itt itthon va
gyunk. Talán ezért sem meg
lepő, hogy még az orvosok jó  
része is — itt, az osztályon 
például ,dr. Agg Károly főor
vos, dr. Viüax László főorvos, 
dr. Komlósy Hajnalka és dr. 
Mészáros Zoltán — vasutas- 
dinasztia tagja. Agg doktor 
édesapja az István telki Főmű
helyben dolgozott- (a fia  a 
M ÁV Tervező Intézetének 
műszaki rajzolója), a felesége 
pedig a rendelőintézet sze
mész főorvosa.

— Aki vasutas gyermeke, 
az többé-kevésbé maga is 
vasutas — ekként vélekedik.
— Ez pedig érzelmi többletet 
jelent. De sokan m ondják az 
istvántelkiek közül: „én  is
mertem az Agg bácsit**. S az 
együvé tartozás az orvos meg 
a . beteg kapcsolatát is meg
határozza . . .

Dr. Agg Károly viszont az
zal kérkedhet: vezetett már
olyan szülést, amelynek 
egyik főszereplőjét — a kis
mamát — húszvalahány esz
tendeje ugyancsak ő segítette 
a világra. (1955. január 1. óta 
munkahelye a M ÁV Kórház, 
de már medikusként — 1945- 
ben -T  a kórház nőgyógyá
szatának ösztöndíjasa lehetett. 
Éz pedig akkortájt rendkívül 
sokat jelentett: lakást és kosz- 
tot — a kórház épületében!)

Mészáros doktor gyermek
kori em lékképei között is. fe l
dereng e patinás épület: ha
beteg volt, gyógyittatni hozta 
ide édesapja . . .  szerencsére 
ritkán kényszerültek erre. De 
folytathatjuk a sört a főm a- 
dámmal is ; Cserháti • Győzőné 
1948 óta a MÁV Kórház dol
gozója, s szinte az egész csa
ládja vasutas. A  felm enők, a 
rokonok között volt-van moz
donyvezető, fűtő, főkalauz, 
vonatvezető (az édesapja vo
natkísérő volt). M eglepő-e, ha 
a női vasutasok, vagy a vas
utas-féleségek kettőzött biza
lommal tekintenek reá?

o
Tíz lépés előre, tíz lépés 

hátra — séta a folyosón. Bú

zás Zoltánná, a Számítástech
nikai Üzem géplyukasztó dol
gozója három és fél éve már 
megtette e lépéseket. Akkor 
Bernadettet segítették a világ
ra —  császármetszéssel. Az 
akkori beavatkozás ma is fo 
kozott figyelm et parancsol:

— Csak december 20-ra 
vártuk a babát, de érzem már 
a fájásokat. AlberÜrsán la
kunk; tanácsosabbnak tűnt 
korábban bejönni. Máskor is, 
ha bármi bajom van, ide, a 
rendelőintézetbe jövök  é l . . .

Bernadett érkezésekor itt 
volt az édesapa is. Vajon itt 
lesz-e most is?

— A  „kispapák** jelenlétét 
mindaddig nem szorgalmaz
zuk, amíg a rekonstrukció 
nem fejeződik be — így a fő 
orvos. — Nemet, természete
sen sénkiriek se mondunk, aki 
akar, bent tartózkodhat az 
„apaváróban” . Ám, ha éjnek 
évadján nincs itt az édesapa, 
a telefonszámát viszont ismer
jük, gyakran felhívjuk a szü
lőszobából: „ Mit gondol, K o
vács apuka, ki van a vonal
ban?** . . .  S odatartjuk a 
kagylót a síró újszülötthöz: 
„Kovács Péterke vagyok, 
édesapám, megérkeztem**I. . .  
A vonal túloldalán ilyenkor 
néha elcsuklik a hang.

Hogy milyenek vágyunk mi, 
apák, a teremtés — büszke — 
koronái? K özhely: ki ilyen, ki 
Olyan. A  kórház orvosai 
gyakran az apákkal is meg
hallgattatják a magzat szív
hangjait. Van, aki közönyösen 
csak ennyit m ond: „ Érdekes” . 
Mások viszont csókolgatni 
kezdik a kismamák, kezét, 
karját. A z is előfordul, hogy 
magnószalagra veszik, haza
viszik, m egőrzik eme születés 
előtti szívhangokat.

Nem szidja, nem dicséri az 
édesapákat dr. Némedy Edit,\ 
a gyermek belosztály adjunk-1 
tusé,;,¿tényt közöl , csupán,
Egyik előadója az anyák isko
lájának, am ely a terhesgondo
zás keretében az idén kezdő* 
dött. Elsődleges célja a féle
lem  nélküli szülés előkészíté
se. Némedy doktornő tanfo
lyamonként két előadást tart: 
apró tudnivalókkal, a vásárol-J 
ni valók felsorolásával ké
szíti fel a kismamákat az ú j
szülött fogadására (a nővérek 
egyidejűleg ápolási gyakorla
tot tartanak: pelenkáznak,
fürdetnek, fület-szem et tiszto
gatnak), legközelebb pedig az 
újszülöttet fenyegető betegsé
gekről szól, utalva az alapve
tő ellátási teendőkre a lázcsil
lapítástól az orvoshívásig. 
(Zárjeles m ondat: 'm ég a fe l
világosítás ellenére sem képes

sok szülő lázat csillapítani. 
Gyakran hoznak be magas 
lázzal apróságot a kórházba: 
„Ha elmúlt a láz, honnan 
tudná a doktornő, hogy mi a 
baj?!**...)

Szülőket említettünk, s n em ' 
csupán anyát. A  gyermekne-1 
velés — hangsúlyozza dr. N é
medy Edit — mindkettőjük 
feladata, csak ekkor lehet fel
hőtlen-szoros kapcsolat apa és 
gyermek között. Nos; az 
anyák iskoláján — örvendetes 
— apák is részt vesznek. Ám 
még örvendetesebb volna, ha 
a jelenleginél is többen hall
gatnák a szakorvosok meg
szívlelendő szavait.

©
Mert m ár. a néhány órás 

csecsem ő is érzékeli a világot. 
Ha nem így lenne, nem be
szélne hozzájuk Tóth Ágnes 
csecsemős nővér —  külön en
gedéllyel szülésznői tanfo
lyamra is já r; édesapjának a 
húga, a keresztanyja dolgozik 
a vasútnál —, nem emelné 
magához a legapróbbakat is, 
hogy enyhe ringatással, a pór 
Iya apró ütögetésével nyugtat
gassa őket. Különösen hajnal
ban, 3 óra tájt van erre mód
ja : e városszerte csöndes-nyu- 
godt időben sajátságos mó
don felerősödik az újszülött
szoba cérnahang-kara. Anna, 
Anikó, Bernadett, Krisztina, 
Zsolt, s mind a többiek — a 
„kisvasutasok” , legifjabb ál
lampolgáraink.

Ma m ég Tóth Ágnes — és a 
többi áldozatkész csecsemős 
nővér — nyugtátja-gondozza 
őket. De karácsonyra —  soha 
szebb karácsonyt! —  már 
Ácsék, Irháziék, Lőrikék, Roz- 
nyikék, Szatmáriék, Pelső- 
czyék (anya, apa, meg talán a 
nagymama is) végzik otthon

,végzik éveken,, évtizedeken  
keresztül — é csodálatos fel
adatot.

A z újszülött-szoba termé
szetesen akkor sem lesz üres; 
Mire e riport befejező sorai
nak gépbe kopogtatásához ér
tem, boldogan fellélegezhettek 
a nemrég még vajúdó kismar 
mák is. Tovább gyarapítván e 
furcsa nap lány-arányát, a 
„kisvasutasok”  sorába lépett 
Esztergomi Éva Erna és Svéd 
Györgyi ih; az előbbi éjfél 
után, az „ifjabb ” hajnalban, 
háromnegyed ötkor. Tíz deka 
híján 3 kiló volt mindkét 
leány.

Jelenthetem : jó l. vannak,
egészségesek!

Földes Tamás

„Mindig bíztam a mozgalomban"
EGY KITÜNTETETT FŐBIZALM I VALLOMÁSA

Tizenkilenc évesen kötött 
egy életre szóló szerződést 
a  vasúttal. 1946-ban került 
a Keletibe távirásznak. 
Nagyapja a dom bóvári p ft- 
nél szolgált, édesapja pedig 
vonatkísérőként dolgozott. 
Tőlük örökölte a vasút kü
lönös világának szeretetét, s 
azóta is ragaszkodik hozzá. 
Pere János ma is a vasút
nál dolgozik: Rákosszent- 
mihályon ipartelepi raktár
nak.

Zöm ök termetével, derűs 
m osolyával mindig ott van, 
ahol szükség van rá. Am i
kor munkájáról, életéről 
kell vallani, annál szeré
nyebb. Érthető, hiszen oly 
nehéz szavakba foglalni azt 
az életutat, melyén ő is ke
resztülment. Így azután 
szavainál az eredmények 
beszédesebbek, amelyekért 
az elismerés sem maradt el: 
1958-ban és 1969-ben Ki
váló dolgozó kitüntetést ka
pott, 1974-ben pedig Kiváló 
vasutas lett.

A mindennapi munkája

m ellett az első pillanattól 
részt vett a  szakszervezeti 
mozgalomban. Kocsárdi Ti
bor, az akkori üb-elnök 
vette fel a tagok sorába, s 
már fél év múlva bizalm i
ként tevékenykedett, majd 
egy év után termelési fele
lősnek yálasztották.

A  tényleges katonaidejét 
letöltve, hamarosan szak- 
szervezeti elnök, m ajd gaz
dasági felelős, később szb- 
titkár, s az idén főbizalmi 
lett. Dolgozott a társadalom- 
biztosítási tanácsnál is. Rá
kosszentmihály ra — jelen
legi munkahelyére — 1957- 
ben került.

— A  szakszervezeti moz
galom mindig vonzott, hi
szen szeretem az embereket 
— m ondja. — S tudom, 
nagy felelősség hárul ránk. 
Itt „lent” , az emberek kö
zött kell elsősorban megér
tetni a mozgalmi munka je 
lentőségét. Velük kell szót 
értenem. Fontos, hogy ők is 
tudják és érezzék, a moz
galom értük van, az ő ér

dekükért harcol, az ő érde
küket képviseli.

Rákosszentmihályon a 
szocialista brigádokat sem 
nélkülözik a szakszervezeti 
munkában. Már gyakorlattá 
vált, hogy* a brigád vezető
helyettes egyúttal szakszer
vezeti bizalm i is. A  nyug
díjba vonulókkal is sokat 
törődnek. A  legutóbbi át
szervezéskor mintegy 500 
nyugdíjas szakszervezeti’ ta
got tartottak nyilván.

— Vannak néhányan, 
akik csak a tagdíjat fizetik, 
s azt hiszik, hogy a szak- 
szervezethez csak akkor kell 
menni, ha valamire szüksé
gük van — jegyezte meg 
Pere János. — Mi arra tö
rekedtünk mindig, hogy az 
embereket bevonjuk a moz
galmi munkába.

ö  mindig jó  példával járt 
elöl, s munkája elismerése
ként november 3-án a vas
utas-szakszervezet köz
pontjában a Szakszervezeti 
Munkáért arany fokozatá
val tüntették ki.

Sz. M.

A vérüket adták
Lehet-e értékesebb ajándékot adni beteg embertársaink

nak ilyenkor karácsony táján, mint az életet, a gyógyulás 
reményét — a vért. A  budapesti igazgatóság vöröskereszt 
szervezete a közelmúltban, az ünnepek előti szervezte meg 
az év utolsó térítésmentes véradó napját. A  szokásosnál lé
nyegesen többen jelentek meg az orvosok előtt, az „ajándé
kozás** színhelyén. A  fényképezőgép ezeket a pillanatokat 
örökítette meg.

Vizsgálatra várakozik a  véradók egy csoportja

Munkában az egészségügyi dolgozók a kihelyezett labora- 
t*”  _  tóriumban

Az asszisztens felügyelete m ellett lassan csorog az életet
mentő vér

Sörrel, szendviccsel vendégelték meg az önkéntes véradókat
(óvári Árpád képriportja)

SZOCIALISTA BRIGÁDOK 
TÁRSADALMI MUNKÁJA

A  békéscsabai pft főnökség 
Gagarin, Petőfi és Kossuth 
brigádjai az elmúlt negyedév
ben is kiemelkedő társadalmi 
munkát végeztek.

A Gagarin brigád három hó
nap alatt elvégezte a sportte
lep rendezését és gyomtalaní
tását. Jutott idejük a kolozs
vári úti óvoda területén levő 
régi épület lebontására és a 
környezet rendbetételére. Bel
ső szerelési munkát is vállal

tak és m egjavították az el
rom lott szerszámokat is.

A -G agarin brigád 1966 óta 
másodszor nyerte el az arany
koszorús jelvényt. Munkáju
kat m indig kifogástalanul vég
zik. November 7-e tiszteleté
re kocsimosást vállaltak a  
KISZ-fiatalokkal együtt.

A  Petőfi és a Kossuth bri
gádok társadalmi munkában 
dolgoztak a pályaszegély épí
tésén.

b . Gy.
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Siklós János:

A  V E Z É R  M O N O L Ó G J A
Ügy mondom, kedves szar- m élyes magatartását is. ASd a tossAgra van szükség. Hamigsű- kétszer harmimdkeffctő —, hogy 

készítő úr, ahogyan érzem és m ozdonyon vezér, annak m in- lyozom  —  mindenütt. Senki „A z ám. Hazám.” Te megad- 
gondolom . Nem azért, mert den helyzetben vezérként kéül sem fogadott fö l prókátornak tad a havi kétszázat, de Te 
nyugdíjasként m ár nincsenek viselkednie. Elsősorban önm a- engemeit, de m égis szerénybe- még nem  kaptad meg m inden, 
kötelm eim , én akkor is azt gával szemben, mert az em ber Lenség nélkül m ondom : sok kitol, pedig nagyon rószorul- 
mondtam, am it gondoltam , m indenekelőtt önmaga bírája, m illiónyian vagyunk, akik a  nál.
am ikor m ég szolgálatot teljesí. bármi is legyen a  szakmája, haza boldogulását tartják árny- Lehet, hogy ön más meg
tettem . Ezt persze, nem  d i- hivatása. Csak ezen az alapon nyira, m int a közösségük, sze- gondolásból mond ellent: a 
csekvésnek szántam és nem —  saját értékét ismerő, gyen- m élyük jó  sorsát. Hasznos len - 11)em;aet|5Ö(2j politikában határo- 
panasznak, hogy jóformáin alig geségével számot vető tartás- ne, ha megmondanánk ponto- 2/otban erősödő egészségtelen 
vették észre negyvenévi miun- sál —  képes elviselni ¡köm yeze- sabban, hogy ott, ahol a k ö- nacionalista törekvések óvato- 
kámat. Soha nem fenyítettek tének igazságtalan, gyakorta zösség és az egyén szépen fogalmazásra intenek. Ú j.
—  nem  adtam okot rá —.igaz, kicsinyes, ostoba létét, sőt boldogul és a  haza összességé- ra ^  m ondom : meglehet.* De 
nem  is Igen dicsértek. Beosz- hellyel-közzel feletteseinek ben gyöngül, m ert m értéken nejCü,nk  nincsenek nacio- 
tásomiban m indig iparkodtam m egalázó nagyképűségét is. Ezt felül engedi —  fiai és leányai e lásta  szándékaink indíttatá- 
pontosan, jó l elvégezni a m un. én élettapasztalatból mondom, iránti nagylelkűségénél fogva gaftjk. Nincsenek területi kö-
kámat. Ezért pedig senkinek Nem is tudnám megsaámol- 
sem  já r ddsmerés, kitüntetés, n i, hány xnálilió tonna árut fu - 

Egyszer azért m eginogtam varoztam  e l egyik helyről a 
ebiben a hitemben, amikor d i- másikra, s  régebben egyik er
ősértek, kitüntették közülünk szágból a másikba. A zt sem  
miihasznóikait is, de később az- számoltam, hogy szolgálati

—, azok gyarapodását, ott 
előbb-utöbb az a fö ld  kerül 
skorbutos álapotba, am ely lé
tünket tartja fönn.

Abban, a  meggyőződésben 
szólok így, hogy nem ért félre.

vetéléseink, mi tisztelünk min
den népet, nemzetet, egyetlen 
nációra sem akarjuk ráerősza
kolná fölfogásunkat, vélem é
nyünket. Elvi alapon, utasít
juk e l a nacionalista indítta
tásokat és megnyilatkozásokat,után véglegessé vált a vétetné- éveim ben hány m illió em ber Figyelmesen olvasom  az ú j s á ___ J__J ____________________

nyem  helyessége. Temetésen élete, útja fölött őrködtem. El* gokat, hallgatom a rádiót, n é- nagyon sokat szenved-
voíDtam, s  a  koporsó előtt, vagy gondoltam  azért gyakran, hogy z « n  a teLevizáófc és azt veszem  tüínjk miatta és hát eLve- 
m ögött, vörös párnán vitték a a m agamfajta em ber tulajdon- ki a tájék^aitásbol, hogy nem gyakorlatunktól idegen
kitüntetéseket. S éltéit azután képpen így szolgálja a  hazája m indig beszélnek ott a valóság fö lfo g d  ez. A  népeket okta- 
egy-két hónap és senki sem boldogulását. Nem ékes szóval nyelvén. Hogy m egértsen: eok ^  szerencsétlenül egy-
beszéűt többet az elhunytról, nem is eszmék, ideák m egfő- még 025 Tn̂ SnyiÍ0^<xzés, más éI3en fordítja. Akkor is,
m eg a toiitüntetéseáről. M eg- galmazásával, hanem pontos, am ely általánosságokat, ezért ^  K ínából jön  és akkor is, ha
éreztem : végeredm ényben egy- tisztességes munkával. Szükség hatástaJiamsagot Nem ^  politika dédelge-
rem egy, van-e dicséret, káftün- van a  szép szavaikra, m eg az ftgr*ült leg lábods é n  ú̂gy ^  aJkaimazott eszköze, itt 
tetés, vagy nincsen. okos gondolatokra, de azoknak érzem -— a  lényeg étóggé az DélkeLet-Európában, a Balká-

Látom, furcsállja ezt a m eg- fedezetét a hasa soreával ősz- « t e lm i és non fc s  elutasítjuk akkor is,
f t ö ő s T d e t ó t  —  m erintem  azefűggésben, a gyárak, tár- .P d tto to t.^ B d ^ á g ot, s  ha bárkitől, bárhonnan szár
az em bem ék m indig önmaga földek, c s u ta k  gaadag, a hari* értaM J^aogok ta  ^  ma2Íkj min* a nem zeti szerén
y t  U  U U M U  lm - £ £  f<OTását-
1áA,f S v í 1 ^ ^ ü l ?h J S r S !  számára? Az, hogy jobban higyje e l nekem  —  egy hat- Szerény v é la ^ y e m  ra rin t 
N e értse m indenki: a  haza is é l- vanöt éves em ber tapasztala- azonbani egy .kérdés ebben a

é l S i l S t  Bősorban tettekből és a  cselek- tának bizonyító erejére tá- bonyolult helyzetben, az ártó,
í ^ ^ r é n  vések eredm ényeiből virágzik, maszkodva —, am ikor tervtel- kártékony nacionaűiizmus e l-.

— ------------- 3--------- tn em  ért ü té s e k r ő l, a  szocializm us si-_ utasi-tasa, az ellene folyo kuz-|
esen, m ajd villanym ozdo- jük, érezzük m ég m indannyi-
nyon jártam . A  valam ire- an, és ez talán a legnagyobb
va ló m ozdonyvezetőt „v e - istenverés rajtunk. Pedig a 
aér” *nek szólították, öszdnitén mai, szocialista haza annyira 
m ondom  magáinak, am ióta igyekszik, hogy fiai, leánya 
m ozdonyra kerültem  vezető- szépen, otthonosan éljenek ben-j 
nék, azóta valóságos vezérnek ne. Tudom, szerkesztő úr, hogy 
éreztem  magam, akinek enige- ma nem Mák a dicséret és az 
détoneskedik a  környezet, gép, elism erés hangján szólni, mert 
szem afor és a sok-sok futó valahogyan divatosabb a  lené-J 
vagon. M indig valam i m eg- zés, fitym álás, am ikor a  haza 
magyarázhatatlan erős érzés és képén levő változásokról esik

KETYKÖ ISTVÁN:

Fehér karácsony
(Anyám emlékére)

Fehér hósapkával fejükön
aludtak a fák a kis állomáson
ahol csak én álltam őrt
karácsony éjjelén  —
éjféli misére hívogatott a harang. .  •
gondolatban gyermekkorom útjain jártam
nem vezetett csillag s nem vittem magammal
tömjént, mirhát, kincseket
csak szegénységünket tettem  le
gondjaink jászola elé.
A  váltó szentjánosbogár fényében  
anyám arcát láttam felvillanni 
cipelte hetven évét 
az utcánk végén levő 
templom padjai k ö zé . . .

A  jelző előtt gép sikoltott — 
lassan engedelmeskedett kezemnek a lánc 
és kint a faluvégén a sorompórudak 
puha párnára hajtották fejüket —  
több órája szakadt a hó.

Hárorp tél dere ült azóta fejem re 
—  már föld alatt anyám . /. 

idén is lesz karácsony, de nélküle 
tálán hó is hull majd, hogy keressem  
léptei nyomát 
bár fáj, hogy itthagyott 
mégsem kiáltozom, mert 
messze jár, úgysem hallaná. . .

jesítésekral, 
keretről stb-ről szólnak, m illi
ók nem  értik, hogy a haza 
sorsáról van szó. Valahogyan 
külön fogalom  a terv, a szo
cializm us és a  szocialista ha-

deLem és más kérdés: a nem
zeti büszkeség erősítése, ame
lyen nem nemzeti gőgöt értek. 
Mindössze azt értem, hogy 
büszke lehessen hazánk m in-

za sorsa, pedig az azonosság den fia  és leánya arra, amivel 
dom inál: építeni, szépíteni, a haza gyarapodását szolgálja,
gazdagítani a  szocialista hazát. Mert m int említettem, sajnos, 
Így értem én. elég sokan ilyesm ivel még

Magamban m ár többször is nem  büszkélkedhetnek, 
tűnődtem, hogyan lehetne^ az pia m ár kíváncsi volt a vé- 
ertelemhez és az érzelemhez leményemre —  elmondtam. S

fegyelem  szállt belém , amikor szó. De, bocsásson meg, én jobban kozeOitena azt az egy- nem Veszi tolakodásnak, a 
gépre ültem. Szerkesztő úr ta- nem tudok mást mondaná, szerű köznapi igazságot; a  v o - -végén látogasson meg. Tű
iéin e l sem hiszi, hogy am ikor minit, amá a m eggyőződésem : natot pontosan, oda kőül vinou, hogy hazajár, hallom  is.
ĵ zázikóilométeres sebességgel nagyra tartom  azt, am it ez a ahová irányították, a  banya- j^em felejti azt a kis régi ko- 
zúgfcunk a vaspályákon, körű- szocialista haza nyújtott a  fia - bál fölhozna a szenet, a  hava- gzjos telepet, ahol született, 
lőttem  suhogott az iram  szele inak és -lányainak; Ezért a v é - tálban elintézni az áluampoi- -jjjgg a Tiszát sem. Néha lá - 
és m ögöttem  ezer-ezerötszáz leményemért nem  érzem  m a- géni ügyeket, s  ez nem  szíves- 0̂!n^ ^  robog e l mellettem a 
em ber, akinek a sorsát, életét gam m ái jelzővel „konform ós- eégtétel, hanem a _haza bo-ido- g^xén és m egzavarja a pe- 
néhány órára rám  bízták, én tárnak” , sem maradinak. Am i guliasának kötelező szolgálata, c^gokat. Nem is tudja, hogy a 
—  tessék elhinni! —  oflyan fe - pedig az egyetértést illeti —  a Viszont mindennek azelien k e- m otorcsónak hullámverése má- 
lelősséget éreztem, m int a kor- haza sorsát korm ányzók el- 2» je  ártalom a hazára nézve, ^  mennyire szidják ilyenkor 
m ányiő; felelős vezér voltam  képzeiéseivel —  én büszke va- akadályozza a szocialista íe j-  a -többiek En csak nevetek 
és úgy dolgoztam, viseükied/tem. gyök arra, h ogy egyetértek v e - lődését, fiainak és leányainak 
Volt olyan eset, hogy hetven- lü k  Jól tudom, hogy egy nyug- egészséges boldogulását. Még 
három  órát töltöttem  gépen díjas m ozdonyvezető véLemé- tovább: m ilyen jogaink van- 
(az ellenforradalom  idején, nye semmi, de szerintem so- nak e  hazában —-  azt már 
szabálytalanul), de a m egbíza- kan vagyunk így, akik nem  többé-kevésbé tudjuk. De már 
tásom at teljesítettem , sok hő- szégyéljük az egyetértést (Csak az óvodában m eg kéLlene ta- 
zöngővel szemben. Nem en - m ellékesen jegyzem  meg, nem - múlná, hogy milyen, kötelessé-

FAZEKAS LAJOS:

Tűzrakás
A  favágó 
tüzet rakott 
A  láng lobog, 
parázs ragyog.

A rcot kisüt 
tűzpirosra, 
pernyét szór a 
fehér hóra.

A  favágó 
csont-kezeit 
a jó  lángok 
melengetik.

Nagy az erdő 
körben állva, 
félelm e a 
hallgatása.

gedtem  ki a kezem ből a m oz
donyt, m ert rám  bízták, és 
nem összetörtén másztam le  a 
lépcsőkről, nem is hősként

csak a szavakról, hanem in
kább a cselekedeteinkről ítél
hetnek m eg bennünket.)

____  Remélem, nem tartja téves-
Akücor is a kötelességét teljes!- i*ek, de éppen a cselekvés öl
tő  vezér voltam . Se több, se daláról nézve, sajnos sokan 
kevesebb. Lehet, hogy gőgös- nem tartoznak m ég a staocáa- 
ndk tart, valószínű, van ben- jjgta haza tudatos támaszai 
nem egy adag rátartóság, de közé. Mert nem a haza gyá
szt A dy Endrétől tanultam. rapításának szent kötelessége 

Látom, m eglepődött. Tudja, fűti őket, hanem a haza sae- 
mámdem szabad időm et — amit gényítésévei próbálják eló -

geánk vannak szocialista ha
zánk iránt. Ezt sajnos nem 
tudjuk. S mintha szégyenlősek 
lennénk e  kérdések gondolati 
és gyakorlati tisztázásában 
egyaránt.

Meglehet, hogy szerkesztő 
úr magasabb érvényű meggon
dolásokra hivatkozva nem 
pártfogolja az én vélem énye
met. Attól tart esetleg, hogy 
túlburjánzó nemzeti büszkesé-

u u u « u r a i  í u w u i o i    « o i u i .  s a i i y n u r a c v c i  in  -  f f t l f o ö á í l .  M p ö I p -
a családom tól távol töltöttem , m ozdítani szem élyes bofldogu- «hét, bár ahogyan kitetszik a 

tényekből, a nemzeti büszke-gzoügálatom idején —  általá- lásukat. Ezek között taláüha- 
ban olvasásra használtam. N a- tők öntudatlan, kimondottan 
gyón szeretem a verseket, s buta em berek, azután tudatos sy  _!L -.1
nagy költőink sorában is lég - harácsolok, akik egyéni érdé- séges sadntjét m ég nem halad-
inkább A dy Endrét Volt ab- keikért gödörbe tipornák a h a -
bán az emberben —  zseniali-L 
tásán tú l —  valam i igazi, kü
lönös nagyság. M indig önma
gával szám olt el, csak ő  leír
ta szám adásait Ezekből a

zát, m iközben lehetséges, hogy 
fennhangon éltetik. Es van-

ti büszkeség ott, hol ebek har
mincad jára mennek értékek,

ve», rosszul végzett munkák m iatt? mák doiogtalanok, hasaontala- v ^ r  , ,  J  n

S I S  - í ^ í s ü s t jmint
versekből kiolvastam  egy Vannak, akik a  haza erejének

óc r̂ xrv, rek? A hol a haza érdekeit falolyan em beri szuverenitást, | 
amit csak igaza tudatában és 
tevékenységi értékének isme
retében képes vállalni és meg
őrizni az ember. Igaz, ő  meg
győződésének sírig tartó bá- 
zonygatására áldozta fe l az 
életét.

Egy m ozdonyvezető nem

fogyasztásából és nem gyarapí 
tásából élnek. falhatja a kis közösségi és

a„ „ o1 t TUMT1 .r é té in , egyéni érdek? (Egyáltalán nin-Azzal semmi nem változik,
természetesen, hogy én ezt 
önnek elmondtam. Ezen csak 
a haza változtathat, fia i és le
ányai érdekében. Nem olyan a 
szocializmus e  hazában, am ely 
ne igényelné a rendet, pontos-

kol'tő, főként nem Ady Endre, ©ágat, s a m ély gyökerű em - . , türaknetlen ember
de a vállalt kötelessége, élet- béri tisztességet Valahogyan
hivatásként gyakorolt pályája bátrabbon kellene ösztönözni Keaves szencesKio ur, ruoom, 
nemcsak az egész életét k i- azt, hogy mipderihoi a  m oz- 
vánja, de meghatározza sze- donyveaetői figyelem re, pon-

csen szándékomban alábecsül, 
ni a létező és ható érdekviszo
nyokat, amelyek még tán job 
ban fölerősödnek a jövőben.) 
Ahol a haza iránti kötelességek 
érvényesítőinek vernek az ar
cára — jogszabályszerűen! Nem

NÉMETH ISTVÁN:

Vagonrakók
Súlyos csontosságok leheletében  
az izmok meg a telizsákok szeretkezése 
tengerré avatja testek csillogását — 
percek zuhanyozzák össze 
porral vetett hátuk s gondjaik.

hogy nem jogszabályok ügye 
ez. hanem mentalitás, tudati 
állapotunk vetülete. A z a kér
désem, hogy a tudati ténye
zőknek nem lenne-e most már 
nagyobb szerepük? S azoknak 
a sok-sok tízezreknek, akik 
szellem ileg, szakértelmileg és 
morálisan is olyan vezérek, 
m int amilyen én voltam  a 424- 
esen. Mert hát itt nem arról 
van szó — egy ember, de mi
lyen em ber?! Szükséges lenne 
megnézni, hogy itt jó l áUnak-e 
a szem aforok?

Ügy vagyok én mostanában 
József Attila olvasása közben 
(Születésnapomra) — bár évek
ben eggyel több vagyok, mint

KASZALA SÁNDOR:

Egy korty tél
Kevés olyan esemény volt zel feltöltve. Sercen a gyufa, m egszorítja kezünket és le- 

az életem ben, amely annyira és már pattognak is a száraz ül a  padra. Mi is köré telep
az em lékezetem be vésődött 
volna, mint a karácsony előt
ti disznóölések hangulata. A  
szülői ház különös élmények
kel gazdagította gyermekkoro
mat. Valamennyi — több év
tized múltán is —  hihetetlen 
atmoszférával szorongat újra, 
ha a téli estéken megkísérte
nek. A  legelevenebben a disz
nóvágás hagyománya, rítusa 
él az emlékezetemben.

Megrendítően szép képek 
tették felejthetetlenné azokat 
a napokat. Nemcsak a nagy 
telek örvénylő hóesése, abla
kon szikrázó jégvirágai és a 
lángoló fahasábok varázsa b i
lincselt le, hanem sokkal in
kább a beidegzett mozdulatok, 
szokások harmóniája, a  nap 
precízen megkomponált ese
ménysorozata, am ely —  a

fahasábok, ötre, am ikor a  szünk. Közben az asztali’-- 
böllér jön, forrni kell a  v íz- kerül a barackpálinka, s ami 
nek. kitöltik a kis poharakba, csen

A  konyhában már minden * desen beszélgetünk. Ismerő
edényt, szerszámot előkészí
tettek. A  fal mellett sorakoz
nak a zsírosbödönök, fazekak 
és a sózóteknő. A  ház levegő
jét átjárja a hagyma és a 
fűszerek nehéz illata. Minden 
eszköz a helyén van, úgy mint 
tavaly, vagy azelőtt. Még

sök neveit hallom, apró tör
téneteket a falu életéből. Sár 
dór vasutas, váltóőr az álk 
máson. Minden említésre in
tő eseményről tud — mint á ' 
tálában a vasutasok —, hisz 
sok em berrel találkozik. Ne 
két élete van. Évközben szr

disznósajtvarráshoz szükséges galanas vasutas, ilyenkor té
tű is ott van a polcon, fokában 
erős cérnával. A  böllér cso
dálkozna, ha egyszer vélet
lenül hiányozna a  polcról, 
amikor érte nyűL Bizonyára 
kérdően nézne anyámra, mint 
színész a súgóra, am ikor e l
felejti a szerepet. Ilyen még 
nem fordult elő, de azért nem 
árt még egyszer ellenőrizni

színdarabok szokásos szerke- mindent, ö tig  erre is jut idő.
zetével ellentétben —  drámai 
feszültséggel kezdődött és bé
kés, derűs feloldással, öröm 
teli dialógusokkal fejeződött 
be.

A  család valamennyi tagjá
nak fontos szerep jutott azon 
a napon.

A  nagy esemény mindig 
hajnalban kezdődött. Apám 
háromra szokta ilyenkor be
állítani az ébresztő órát. A  
faluban még semmi sem moc-

Am ikor a templom torony
órája kondul, m ár talpén a 
család. Meleg ruhába öltözve 
teszik a dolgukat. Még nincs 
öt óra. Az üstben forr a víz, 
és mindenki az óra mutatóit 
figyeli. Néhány perc múlva 
be kell lépni a  kapun annak 
az embernek, akire várunk. 
Pontosságában senki sem ké
telkedik, csak egy kis feszült
ség vibrál a levegőben. Vég
re csikordul a  kapu, a fekete

can. A  végtelen éjszakában házőrző kutya haragosan tépi 
hókristályokat fényesít a lám - a láncot. Megérkezett. Kerék- 
pafény, és néhol a kazlak tö - párját a kerítéshez támasztja, 
vében magasra -emelt pofával m ajd leakasztja a kormány
sírja bánatát a télbe egy-egy ró l nehéz táskáját és belép 
kuvasz. Apám fázósan gom - a házba.
bolja be magán az öreg vas
utas bundát, m ajd söprűt ra
gad, hogy az udvaron a hótól 
szabaddá tegye a „vérpadot”. 
Aztán siet a kamrába, ahol 
készenlétben á ll az üst, víz-

Sándor, a  böllér minden 
évben a következő mondattal 
köszont bennünket:

—  Egészségükre az éjszakai 
nyugodalmat!

Aztán erős, húsos ujjaival

időben pedig szinte mer 
terséget cserél —  böllé 
kedik. H obbiból teszi, me: 
im ádja ezt a munkát. Égés 
évi szabadságát a  disznóól 
sekre áldozza, a leghírese' 
böllér a környéken. Még 
apjától tanulta, leste el a f* 
dolgozás csín ját-b ín já l El 
fordult, hogy hatvan hízót 
leszúrt egy télen. Am ikor e 
múlt ötven éves, visszavonu 
Már csak a legjobb ismer 
sökhöz és rokonokhoz jó 
Még m indig számítanak r 
vagy tizenöt háznál.

Hirtelen a  magasba emeli 
poharat.

— Megint szép disznót hiz
laltál János — m ondja apám
nak, aztán kihörpinti az italt 
és már áll is fel az asztaltól 
mert sietni kell, gyorsan mú
lik az Idő. — Nem Is disznó 
az, hanem víziló. Nyomhat 
vagy 250 kilót. Ezt aztán jól 
meg kell fognunk — jegyzi 
meg az ajtóban.

Mi férfiak  a nyomában bal
lagunk és tanácsait hallgat
juk. Közben a nagymama ke
zébe veszi a fehér tálat és 
belehelyezi a hosszú pengéjű 
szúrókést. A kutya mérgesen 
csahol, mintha megveszett 
volna, nem hallgat a  nyugta*
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(Kesztyűs Ferenc rajza)

V. SZABO BELA;

Érlelő nyár

Az ú j, kétemeletes épület 
I  már a nyáron készen volt, a 
I  műszaki átadás is megtörtént, 

s bár a hiánypótlási lista 
I bővelkedett rendbetennivaló- 
I val — mindenki azt hitte, az 
1 új tanévet m ár itt kezdik 

ijjgfreg. Ide érkezik szeptember
ben az ország minden részé

ib ő l  az a  62 középiskolás diák- 
1 lány, akinek ez az intézmény 
I  Byújt otthont Egyelőre még 1 jjbsak azért ennyi, hogy az ará- 
gÉyofc megmaradjanak, s a  lét- 
lazám  több m int fele ne csupa 
i  [felső osztályosból álljon.

[ De nem így le t t  M ég m in- 
I  jflig a régi épületben laknak és 
I tanulnak a lányok. Ara sza- 
p bad idejükben többet vannak 
»odaát, ők is, m eg a tanárok 

ís. Hónapok óta takarítanak, I rendezkednek.

Se kint* se bent?
| Miközben Kovács Gyula 

I igazgatóhoz igyekeztem, az új 
I Épület oldalán az esőlevezető 
I esőből a nyakamba folyt a 
| íyíz, és m ajdnem  belébotlot- 
1 tara egy föld ig érő, kém ény- 
I bzerű valam ibe a  járda kö- 
I pépén.
I s — Azt a levezető csövet rő- 
I hőidre vágták, ezért folyik  
I [rossz helyre a víz. A z a „k é-  I ¡mény”  pedig a mosodai gőz-  
I Kivezető, amit a tetőn kellett 
I Volna kivezetni. De tervezve 
I sehová sem volt, és utólag 
I [már csak kívülre kerülhetett 
1 }'•— tájékoztatott az igazgató.

í Más ilyen „szórakozottság” 
I Is előfordult. A  konyhában a 
I [gőzüstök m ellett feltörve a 
I Kövezet. Látszik, hogy vala- 
I |mit utólag végeztek el. Az 
I elektromos gyújtást, mert a I próbánál kiderült —-, hiába 
I piondott m ást előzőleg az U- I [letékes szakem ber —, hogy ez
5 Is kell a gázzal m űködő be- 
I rendezéshez. Más bosszúságok
6 ís akadtak a konyhában. A m i- 
| [kor például a  sütők m egérkez- 
■tek és a  falba épített foglala
tltokba nem passzolt a gépek
■ csatlakozója, ott is új kon-
■ nektorokat kellett fölszerelni. 
I.*-- Sajnos, másféle bajok is 
Elbánnák. A  korszerű mosoda 
■m odem  mosógépe ott áll ki- 
I [csomagolva. Törött tengellyel 
||érkezett, és ki tudja még, 
| [mennyi herce-hurca lesz, mert 
1

ff: tő  szóra.' A  hízó Idegesen fo - 
| rog az ólban, ösztönösen bú j- 
| na, menekülne. Apám a hátsó 
| lábára erősít egy kőtelet, m i 
| tkinyitjuk az ajtót és m egra- 
|í gadjuk a füleit. A  hústömeg
■  meglódul, harckocsiként nyo- 
| múl előre. Nem tudnánk fel-
■  tartóztatni, ha a kellő p illa -
■  jn atban a lábára erősített kö- 
I ^téllel apám le nem ültetné. 
I r Már csak az első két lábával
I kapaszkodik a jószág, de Sán-
II dór gyakorlott mozdulattal azt 
11 !s kirántja alóla. Oda a m ene- 
| külés utolsó reménye, a disz- 
| nó kétségbeesetten, fülsüketí- 
| tő ordítással tiltakozik az e l- 
I; múlás ellen. Ösztönei riadőz- 
| itatták az idegközpontot. Mi 
| (szorítjuk, fogjuk a lábait. 
| [Sándor rátérdel a fejére, erős 
II ujjaival m egm arkolja a m ell- 
|[ső lábát, aztán jobb kezével a  
| késért nyúl. A  hízó torkára 
|[ Illeszti a penge hegyét, felm é- 
| ri a szúrás irányát, m ajd egy 
| [erőteljes m ozdulattal a mar
ii kóla tig döfi a kést a vastag 
I tokába. Összerándul az állat 
S teste, ordítása rekedt hőrgés- 
I [ be fullad, a vér vastag sngár- 
I bán lövell, a nagy fehér tá l- 
Irba. G őzölög a hidegben, ösz- 
I fszevegyül lehelettink párájá- 
lEval. Erőteljes rúgások jelzik  a 
I [haláltusát. A kutya szűköl, 
l| lassan elülnék a zajok.
I ! M ire felegyenesedünk,
|[ anyám m ár tálcán hozza az 
| újabb kör pálinkát. Felhör- 
| • pintjük, aztán söprűt, lapátot 
1i ragadunk és eltakarítjuk az 
| í alvadt vért, lemossuk a ke- 
|| zünket. A z üstből locsolókan- 

naba szedjük a forró vizet és 
| lassan végig csorgatjuk vele 
<; a hízót, hógy puhuljon a sző- 
1 re. Gőzölög, tisztul a bőr. Né- 
H hány perc múlva késsel húz-
■  zuk le a sortét, így gusztuso-
■  sabb lesz m ajd a szalonna, a
■  kocsonyahús. íratlan forgató- 
I  könyvünk szerint a  forrázást 
3 fi perzselés követi.
K  Húsz évvel ezelőtti telek 
B  emléke villan bennem. Akkor 
|[ még szalmával fedték be a

a pesti gyártó cég egy győri
vel egyesült.

Diákok, tanárok,
szocialista brigádok
Földszinten, em eleten nagy 

a  sürgés-forgás. K ét nappal 
előbb jött meg a sok heverő. 
Nemcsak szépek, de jó  m inő
ségűek is, nem úgy, mint az 
előző szállítmányé, amit 
visszaküldték. Akármilyen 
nem kerülhet a 32 négysze
mélyes, otthonosságot árasz
tó, igazi „lányszobákba” .

Seprővel, lapáttal két kis
lány jön  le az em eletről. Papp 
Katalin és Rep Erika. Vész
tőiéit. Elsősök az autóforgal
mi szakközépiskolában. A  szo
bákat takarították, hogy tisz
ta helyre tegyék a rekam iékat 
Molnár Mária és Imre Agnei 
—  m ásodikosok —  a part tö
röl getik utánuk. A  jó l végzett 
munka öröm ével állnak meg 
beszélgetni. Szívesen jönnek 
át, tetszik nekik, hogy napról 
napra csinosodik miden a ke
zük nyomán. Szeretnének már 
mihamarabb itt lenni. M iért? 
Érthető, hiszen az új épület 
szebb és melegebb. Meg oda
át huszonhármán is vannak 
egy szobában. Itt viszont né
gyen lesznek.

— Ide milyen színű jön? — 
kérdi egy férfihang az eme
letről.

Bajnok Zoltánné nevelő fö l
szalad, és eligazítja a  Vízmű 
Vállalat m ém ökbrigádját 
amelynek tagjai a heverők 
egy részét már főlcipelték. A z
tán a következőket m ondja:

— Szeptember óta minden 
szabad percünket munkával 
töltjük. A  parkettát együtt 
tisztítottuk és eresztettük be 
a gyerekekkel. Aztán a függö
nyök következtek, megvenni is 
épp elég volt, de szépek, 
ugye? Hát még a szőnyegek! 
Külön nekünk gyártotta a 
Szőnyegszövő Szövetkezet jer- 
seyhulladékból. K ivétel nélkül 
mindenki sokat dolgozott, és 
nagyon sok segítséget kaptunk. 
Lent most éppen a távközlé
siek dolgoznak, ö k  a Déri 
Miksa brigád tagjai. Most sze
relik a házi hangosberendezés 
hálózatát.

A  sok vasutasbrigád közül 
legtöbbet az Északi jármüja-

disznót, és am ikor m eggyúj
tották, óriási máglyaként vi
lágított az éjszakában. V illá
val igazgatták a  tüzet, hogy 
egyenletesen piruljon a  bőr. 
Közben jutott idő a  forralt 
bor szűrcsölésére, régi esemé
nyek meséjére. Bolondos, v i
dám történetek voltak ezek, 
még boszorkányok és lidércek 
babonáit is felidézték. Akkor 
több óráig tartott ez a műve
le t Az utóbbi években már — 
a technika jóvoltából -— da
rabokra hullott a  régi varázs, 
egy különös, békés hangulat
tal lett szegényebb a disznó
ölések rítusa. Ma már a  leg
több háznál gázlánggal pér- 
zselnek. A  propán-bután pa
lackból gum icsövön át áram
lik a gáz, zúgó lánggal piro
sítva a hízót. Gyorsabb és 
tisztább így a munka, keve
sebb a  vesződség. Fél óra 
m úlva már zörög a  bőr, ha 
végig húzzuk rajta a  kést. 
Ezután langyos, m ajd hideg 
vízzel, kefével tisztára mos
suk a disznót és jöhet a bon
tás, darabolás. K ilenc órakor 
m ár a konyhaasztalokon so
rakozik a  sonka, a kihasított 
szalonna, az üst vizében fői 
a belsőség. Közben az asszo
nyok elkészítik a  reggelit. 
Hagymán sült vér, savanyú 
paprika a menü.

Ezután mindenki teszi a 
maga dolgát. Daráljuk a< kol
bászhúst, a sajtba és hurká
ba valót, könyékig zsírosán 
szeleteljük a pecsenyét, ka
nyarójuk a húsvéti sonkát, 
aprítjuk a  zsírszalonnát. Fű
szerek sokaságával ízesítjük a 
kolbászt, hurkát és a  sajtot. 
Vigyázni kell az arányokra, 
a recept előttem  is ismeretlen. 
Darált bors, paprika, só, fok
hagyma, m ajoránna pontosan 
kimért adagjai kerülnek a 
töltelékbe, m ajd gondos keve
rés és többszöri ízlelés utón a 
töltőgépbe. Közben főtt májat, 
vesét, nyelvet, kóstolunk. Utá
nuk könnyedén csúszik az 
otelló piros leve. Gőzbe, se j-

vító békéscsabai dolgozói se
gítettek. Rendbe tették a tor
naszereket, s a sportpálya vi
lágítása is őket dicséri. Télen 
ez a korcsolyapálya, s már 
alig várják a lányok, hogy hi
deg legyen.

—  Sokat szórakozunk a ta
nulás m ellett — m ondja Töl
csér Ilona, a diáktanács tit
kára, míg a szőnyeget igazít
ja. —  És hamar hozzászok
nak az új lányok is az itteni 
élethez.

Most persze mindenki élvezi 
a rendezkedést. Nem problé
ma, ki jö jjön  át dolgozni. 
Szombaton még azok is itt vol
tak, akik utána a diákbálba 
mentek.

Készülnek 
a karácsonyra

Am  ez még nem minden. A 
hagyományok szerint más fog
lalatosságok is vannak decem
berben. A z ünnepi program 
rendezése a harmadikosok és 
a negyedikesek kiváltsága. A 
titoktartás meg mindenkié, 
mert az elsősök úgy tudják, 
nem lesz semmi. Es aztán jön 
a meglepetés. A  titokban ké
szült ajándékok, benne édes
séggel, s á Télapó, személyek
re szóló rigmusokkal.

—  A  mi igazi Télapónk a1 
Vasutas Szakszervezet —  szól 
közbe Bajnokné. —  Onnan 
kapjuk a pénzt az ünnepekre. 
A  többit meg hozzáügyesked-  
jük. G yerekek , felnőttek egy
aránt. Tizennégy éve vagyok 
itt nevelő, de minden egyes 
karácsony em lékezetes maradt.

A  betegszobában zajlik a 
titkos készülődés. Remek dolog 
lesz a sütés is, az elmaradha
tatlan beigli, és még más sü
temény is, szokás szerint. Van 
mit tenni tehát, m íg a nagy 
fa alatt ott lesz mindenkinek 
a meglepetés.

De aztán. . .  1 Am ikor majd 
az összenyitott szobákban a 
terítékek m ellett az almába 
vagy narancsba tett kis gyer
tyákat m eggyújtják, és a sok 
csillogó szemű fiatal lány le
ül az ünnepi vacsorához.

Most még a régi épületben, 
amelyet a kert köt össze az 
ú jjal, ahová januárban költöz
nek be az intézet lakói.

telmes, nehéz párákba burko
lózunk, mint Odüsszeusz a  fa - 
jákok királyának udvarában, 
amikor kalandos történeteit 
mesélte.

A z ebédet a  nyári konyhá
ban készítik. Aránylik a hús
leves a fel-felbukkanó velős 
csontoktól. Házi csigatészta 
kerül m ajd a lébe, amit pu
hára főtt zöldség és paprika 
ízesít. Főtthús, rakott töltött
káposzta, hurka és kolbász 
váltja m ajd egymást az aszta
lon. Az ínyenc Krúdy tollára 
illő  fejedelm i fogásokat dél
után kettő és három között 
tálalják. Addigra már mindig 
elvégezzük a munka javát. A  
hideg padlásra kerül a  kol
bász, a sózóteknőbe a sonka, 
a vékonyszalonna, a  kocso
nyabőr, a karaj. Apám más
nap reggel süti a  zsírt, aznap 
nem jut rá idő, ebéd után 
gyorsan esteledik.

Sándor nyugtalanul ül az 
asztalnál, az óráját nézegeti. 
Még a kévéjét sem itta meg, 
de már menni készül. Anyám 
marasztalja, dé ő hajthatat
lan.

— Korán reggel szolgálatba 
kell mennem, az egyes to
ronyban leszek — m ondja, és 
kihörpinti a  feketét. — Még 
otthon is van egy kis munka. 
Remélem, jövőre már nem 
kell ennyire sietnem.

Böllérünket kikísérjük a ka
puig. Végig nézek a hosszú, 
havas utcán. Látom, hogy a 
harmadik szomszédban is 
disznót öltek. Éppen előttünk 
halad el a  járdán a huszon
éves K. Pista. Villám  osm oz- 
dony-vezető. Szolgálatba siet. 
Odaköszön, .aztán m egjegyzi:

—  Holnapután mi is levág
juk a hízót. Kaptam két nap 
szabadságot.

Hiába, vasutas falu a 
miénk. Ilyenkor, a disznóölé
sek táján érzem igazán, 
hogy mennyire más íze van 
vidéken egy korty té ln e k ...

Jókedvű volt és közlé
keny. Reggel indulás
kor hátra ült és elme

rült jegyzeteibe. Egész úton 
dolgozott. Most, hogy visszain
dultak, beült a gépkocsivezető 
m ellé, aki szokott mozdulattal 
indított. A  kocsi egyenletesen 
gyorsu lt. . .

Málnai Géza igazgató elé
gedett volt. A  tárgyaláson el
lenvetés nélkül elfogadták ja
vaslatát. így m ár nincs aka
dálya az új szociális létesít
mény építésének. Belső átélt- 
séggel látta a  jövőt, m int ami
ben m indig hitt.

— Jó munkát végeztünk — 
szólt minden bevezető nélkül.

A  gépkocsivezető anélkül, 
hogy tekintetét levette volna 
az útról, m egjegyezte:

— Láttam az első pillanat
ban . . .

— Ugyan miből —  vágott 
szavába Málnai.

— Csak az igazgató elvtárs. 
ra kellett nézni.

Málnád m eglepődött a  vála
szon. Kutatóan nézett gépko
csivezetőjére, akinek fiatal ar
cán lágy m osoly ült. Éles vo
násai megenyhültek. Szemében 
tűz csillogott. Felhúzott térdé
re támaszkodva folytatta:

— Olyan lesz, mint egy szál
lo d a ... és egy iskola együtt! 
A  szobák faltól falig szőnyeg
gel, szép függönyökkel, klubte
remmel . . .

— És csodálatos babákkal — 
tette hozzá a gépkocsivezető.

— A  babákat csak hagyja. 
Az mindenkinek bélügye — 
szólt rosszallóan . . .

Egy ideig szótlanul ültek 
egymás m ellett A z utat figyel
ték.

— Mindjárt a falumba érünk 
— szólalt meg később az igaz
gató.

A  sofőr nem felelt.
— Tudja, milyen gyermek

kori em lékek fűznek hozzá? — 
vált ismét közlékennyé.

— Én is voltam fiatal — 
szólt kissé hetykén a sofőr. A r. 
cát kis groteszk grimaszba 
rántva öregbítette m agát 

— A jja j, maga is volt — 
vágott szavába az igazgató. — 
Persze, hogy maga is volt. De 
ez más, merőben más. Mert az 
én időm ben ...

— Az apám ugyanígy mond
ja. A fiatal akkor is fiatal volt 
— szakította félbe a  gépkocsi- 
vezető.

— Ugyan kérem ! — Ezzel a 
kéremmel figyelm eztette a 
gépkocsivezetőt hogy nézet- 
különbség van közöttük. — 
Különböztesse meg kérem, 
hogy mi volt régen, és mi ma 
egy fiatal so rsa ...

Hallgatás ereszkedett kö
zéjük, Mintha megbánta vol
na a közvetlenséget — gon
dolta a gépkocsivezető, de o l
dalt pillantva látta, hogy nincs 
neheztelés az „öreg” arcán.

— Itt álljon meg!

A  Volga finom  ringással las
sult. A  távozó nap emlékeket 
hívóan vonta aranyba a tájat

—  Sietek — szólt nyersen 
Málnai, és elindult felfelé egy 
dombra futó gyalogúton. A  
dom boldalt vadlóhere virág 
takarta be, m int egy bordó 
szőnyeg.

Kálmán egy darabig követte 
tekintetével, aztán olvasni kez
d ett Am ikor később felné
zett nem tudta folytatni az 
olvasást A z öreg egy fa alatt 
á llt  Lépéseket tett jobbra, 
balra. Később látszólag a táj
ban gyönyörködött Aztán le
ü lt  m ajd elfeküdt a  fűben.

— Ilyen még nem volt — 
mormogta a  gépkocsivezető. 
Csak a vágányok között szo
kott ilyen gyönyörködően meg
állni. „M it tudja maga, mi az 
nézni, am ikor tolatnak” — 
mondta neki egyszer.

Málnai szinte magához ölel
te a tá ja t Mintha meg nem 
ivott finom  borok rezdüléseit 
feszítő erejét érezte volna be
lülről, úgy hatotta át a  tár
gyalás sikere. „Csák az a ko
csi, ami itt hozzám tartozik”
— gondolta. Abban a pillanat
ban valami tiltakozott benső, 
jében, szinte k iá ltóan ...

— Itt álltunk és feküdtünk. 
Húsz éve talán és képzettársí
tással eszébe jutott minden. 
Szinte tisztán hallotta Ipoly 
tanár urat, am int magyarázta, 
hogy „Húsz év fiúk nem nagy 
idő. Majd meglátják fiúk, 
mily gyorsan elrepül” .

Zsóka várta itt. Ezen a he
lyen. Itt, a vadkörtefa alatt. 
Abban az időben Horáciuszt 
fordítgatott Az érettségin 
mégis ismeretlen Ciceró-leve
let kapott tételként. Bóhrröl, 
Rutherfordról mesélt. A latin
órák izgalmáról. Móra tanár 
úrról. Miközben enyhe áramok 
úsztak a levegőben. Együtt ál
lapították meg, hogy néha m i. 
lyen különös meleg légáramla
tok jönn'ek. . .  S aztán megcsó
kolták egymást. Kamaszosan, 
félve, gyámoltalanul. Ettől 
kezdve nem mesélt többet a 
latin költőkről, egyenletekről. 
Egymás felfedezésének m ám o. 
rában éltek. Késő é ji révület
ben fogták fel egymás létét. Mi 
mindent m egfogadtak. . .  ? !

„Visszajövök”  — hallotta sa
ját hangját S most visszajött, 
húsz egynéhány év után. 
„ Ipoly tanár úr felmentene en
gem”  — gondolta ironikusan.

Egyik emlékről a másikra 
ugrott a képzelete. „S most itt 
épül fel az új munkásszállás”
— gondolta, m ajd megindult 
az úton visszafelé. A falu fé
nyei messze világítottak.

A gépkocsivezető elszundí
tott, s nem vette észre, ami
kor Málnai beült, a hátsó ülés
re.

— Mehetünk — szólt lehan
goltam Közben arra gondolt 
hogy mi lett Zsokéval?!

Eszébe jutott a lán ya i!? X  
napokban figyelt fel rá. Mond
ta is a feleségének: — nézd 
csak Mártit, milyen felnőtt 
lett.

Többet nem m ondott Tisz
tának és m egközelíthetetlen- 
nek érezte a lányát.

Valójában Málnai Márti m ér 
szép nagylány v o lt Telve női
ességgel. Kék szem eivel igézett 
anélkül, hogy igézni akart voL. 
na. Apját is megígézte.

„Vajon most mit csinálhat?* 
—■ merült fel Málnaiban a 
kérdés. Órájára pillantott El
múlt már 11 óra.

Fáradtan szállt k i a  kocsi
ból. Előkészítette kulcsait, e  
csendesen, miként a  későn ha
zatérő férjek teszik, belopód
zott saját házába. Felesége 
már aludt. Nem zavarta. Át
ment saját szobájába. Kirak
ta apró holm ijait, s kinyitotta 
lánya szobájának a jta já t A  
szoba üres v o lt . *.

Mintha kifutott volna a  vér 
a lábaiból. Lefeküdt. Nem tu
dott elaludni. A  halk neszre, 
m ellyel lánya érkezett, kikelt 
az ágyából és kiment. A  hall
ban találkoztak.

— Már m egjöttél, apukám? 
«— kérdezte Márta. A  viszont
látás őszinte öröm e sugárzott 
•át tekintetén. Megcsókolta az 
apját, aki érezte bársonyos bő
rének hidegét.

— Hol voltál? — kérdezte 
felelősségrevonóan.

Lánya meglepetten nézett 
rá.

— Gézával voltunk. — Ter
mészetesen, nyíltan, és egy
szerűen mondta mindezt.

— Történt közietek valami?
— kérdezte Málnai, m ajd ma
ga is érezte kérdésének suta
ságát, s szinte jóvátehetetlenül 
hozzátette: — már úgy értem, 
nem történt közietek semmi?

Saját butasága felbőszítette. 
Egy pillanatra fel akarta emel
ni kezét és eszébe jutott a' vad- 
körtefa . . .  ekkor észrevette Iá. 
nya elnyíló, fátyolos nézését. .  .

— Mártikám! Ugye vigyázol 
magadra? — Apai féltés volt 
hangjában

— Ugyan apukám! De mi 
van veled? Nem szoktál ilyen 
bizalmatlan lenni!

Málnai többet nem kérde
zett.
? Nézte a lányát. Meleg, szép, 

tiszta tekintetét Mire Márta 
megcirógatta az arcát Pajtás
kod óan, kislányosan. . .  „Te 
csak törődj a vasútaddal. . . "
—  mondta. Málnai érezte ben
ne a megközelíthetetlenséget, 
valami újat, valami m ait amit 
ő, Málnai Géza már nem képes 
m egérteni. . .

Könnyű álmában vágányok 
között nézte a tolatókát. A  
domboldalban pedig egy to
ronydaru már emelte be az 
épülő munkásszálló házgyá
ri elem eit. ,•

Tass Márta

é M|
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Ünnepi megemlékezés 
a magyar sajtó napján

Minden év decem ber 7-én ünnepeljük a 
Magyar Sajtó napját. Hatvan éve annak, 
hogy ezen a napon jelent meg az első ma
gyarországi legális kommunista lap, a V ö
rös Újság, mindössze négy oldal terjede
lemben, eleinte csak hetente kétszer, né
hány tízezer példányban. Forradalmi, har
cos hangja teljesen elütött minden eddigi 
újságtól. Tettekre m ozgósított, harcba 
hívott a munkásosztály hatalmáért. Osz
tályharcot hirdetett, program ot - adott.

A  Vörös Újság a legbrutálisabb gáncsve
tések ellenére is \élt és diadalmaskodott, 
népszerűsége gyorsan nőtt. A  munkásosz
tály, a szocializm us ügye iránti elkötele
zettség vezérli a Vörös Újság példáját kő
vető, a magyar újságírás hagyományait 
folytató mai hazai sajtó, rádió, televízió 
munkatársait is,
' Hagyomány már, hogy forradalm ár ú j
ságíró elődeinkre em lékezve a Magyar 
Vasutas szerkesztősége is házi ünnepséget 
rendez a lap tudósítói, levelezői részére.

Az idén decem ber 6-án került erre sor, a 
vasutas-szakszervezet tanácstermében. A 
m egjelenteket Visi Ferenc, a lap felelős 
szerkesztője köszöntötte, és méltatta önzet
len, sohasem nélkülözhető munkájukat. 
Jelen volt és felszólalt az ünnepségen 
Molnár György, szakszervezetünk titkára 
is.'

A z ilyenkor szokásos, jubileum ot mélta
tó szavakon kívül jutott idő a tapasztala
tok, munkamódszerek cseréjére, az olvasói 
igényt. kielégítő lapkészítés gondjainak a 
megbeszélésére is.

Tudósítóink közül grafikusunk ezúttal 
is m egörökített néhány olyan arcot, akik 
több évtizedes szorgalmas segítői, meg
becsült külső munkatársai lapunknak. A  
nehéz vasúti munka m ellett mindig jut 
idejük arra, hogy tájékoztassák a Magyar 
Vasutast a legfrissebb eseményekről, a 
szolgálati . helyek dolgozóinak életéről. 
Ezúttal három tudósítót mutatunk be ol
vasóinknak.

VARFALVI GYULA BÓDOGH MULÍLY RAPI JÓZSEF

i— Huszonkilenc éve dolgod 
zom  a vasútnál, jelenleg a 
nagykanizsai körzeti üzemfő
nökség raktám oka vagyok —  
vallja  Várfalvi Gyula. —  Vas
utas dinasztiából származom. 
Apai nagyapám főm ozdony
vezető, édesapám főpálya- 
mester volt. Lányomat, Sze
pesi Józsefnét is vasutasnak 
neveltem . A  Magyar Vasutas
nak húsz éve vagyok a tudóm 
sítója. Lányom is m egkedvelte 
ezt a munkát. Szabad időmet 
a művelődésnek, az önképzés
nek-szentelem . Szeretném még 
sokáig (a nyugdíjbavonulás 
után is) tudósítani lapunkat a 
területünkön történt esemé
nyekről.

Dom bóvár állomás keres
kedelm i hivatalnoka. Tizenkét 
évig volt a csom ópont függet
lenített szb-titkára. Közgaz
dasági technikum ot és mar
xista egyetem et végzett. Több, 
m int , negyvpn évi .. szolgálat 
után, január j-é n  vonul nyug
díjba.

•— Huszonöt évvél ezelőtt 
kezdtem a tudósítói munkát 
— m ondja Bódogh Mihály. — 
Számomra nagy öröm és 
megtiszteltetés, hogy lapunk 
olvasóit tájékoztathatom a 
szolgálati helyek dolgozóinak 
életéről, gondjairól. Sokan 
fordulnak hozzám tanácsért, 
segítségért közérdekű ügyek
ben. Egy tudósítónak ez a bi
zalom a legnagyobb elisme
rés . . .

A  Hatvan—salgótarjáni pft. 
főnökség függetlenített mun
kavédelmi felügyelője, Rapi 
József, egy évtizede kezdte a 
tudósítói tevékenységet.

—  1947-től vagyok szakszer
vezeti tag, tizenkét éve pe
dig a  szakszervezeti bizottság 
vezető propagandistája — 
m ondja. —  Szervező- és pro
paganda, valam int szakvonali 
tevékenységem ért háromszor 
kaptam K iváló dolgozó ki
tüntetést. A  Magyar Vasutas
nak írni nemcsak örömet, ha
nem felelősséget is jelent. Én 
büszkén vállalom  ezt a meg
tisztelő felelősséget, bizalmak 
A z írás közérdek. Úgy érzem, 
a lap minden tudósítója, le 
velezője ezért fog tollat a  ne
héz szolgálatok után.

AZ OLVASÓK HOZZÁSZÓLNAK

Vizsgáljuk összefüggéseiben 
a munkaerő-gazdálkodás gondjait!

!
A M AGYAR VASUTASBAN 

közölt munkaerőhiányról szóló 
riportsoíazát sok segítséget 
adott a munkaerőgazdálkodás
sal foglalkozó szakembereknek. 
Közérdekű gondokat állított 
reflektorfénybe. Ezzel kapcso
latban a szegedi igazgatóság te
rületén szerzett tapasztalatok 
alapján szeretném véleménye
met k ife jten i

Megállapíthatjuk, hogy a  lét
számcsökkenés ellenére a vas
úton is nőtt a munka term elé
kenysége, fokozatosan javult 
a vasutasok jövedelm e, é let-és  
munkakörülménye, annak el
lenére, hogy még ezeken a te
rületeken van tennivaló. A z 
eddig m egjelent cikkekből le
vonható az a  tanulság is, hogy 
ha komolyabban vesszük a 
munkaerőgazdálkodással kap
csolatos párt-, kormány-, és 
SZOT-határozatokat, valamint 
a felsőbb és helyi szervek által 
meghatározott konkrét felada
tokat, akkor hamarabb tudunk 
eredményt elérni. Ezzel kap
csolatban a lap október 7-i 
számában m egjelent egyik 
cikknek az a megállapítása, 
hogy „a trapézelmélet érvé
nyesül**, egyértelműen nem fo 
gadható él. Vitatkoznék az 
„ Unalmas téma, amit rég le
vehettünk volna napirendről** 
című hozzászólással is, hiszen 
a munkaerőhiánnyal való fog
lalkozást állandóan napirenden 
kell tartani.

Nem vagyok hivatott illeté
kes szervek és vezetők nevé
ben nyilatkozni, de tényként 
lehet m egállapítani, például, 
hogy a  bérszínvonal fokozatos 
emelése, a munkaidőcsökken
tés és a műszakpótlék beveze
tése, a fénysorom pók létesíté
se, a  főpályam esteri szakaszok 
létrehozása, a CSM-rendszer
ben történő vonatközlekedés 
bevezetése, a BFF-nél az üzem- 
vezetőségek szervezése, a szo- 
ciálpoliitkiai feladatok előtérbe 
állítása csakis a  felsőbb szer
vek kezdeményezésével és he
lyi öntevékenységgel sikerül
hetett. Ezek segítették mind a 
m unkaerőfelvételt, m ind pedig 
az élőmunkával való takaré
kosságot,

A  teljesség igénye nélkül 
megemlítem még a közleke
déspolitikai koncepció végre
hajtásával kapcsolatos intéz
kedést, amely 1971-től hatszáz 
dolgozó átcsoportosítását tette

Fiatalok, akik elvitték a pálmát
Kiállítást rendeztek az Alkotó ifjúság pályázat anyagából

Decem ber 4-én, a K eleti pá
lyaudvar kultúrtermében nyílt 
m eg a közlekedési és hírköz
lési fiatalok Alkotó ifjúság 
pályázatának kiállítása, a 
Közlekedés- és Postaügyi M i
nisztérium rendezésében. A  
m egnyitón Kiss Dezső köz
lekedés- és postaügyi minisz
terhelyettes mondott beszédet

A z A lkotó ifjúság pályáza
ton a közlekedési tárca dolgo
zói között a  vasutas fiatalok 
Ismét jeleskedtek, s több je 
lentős helyezést is elértek.

A z első helyezett: Morgási 
Emil, a  dom bóvári üzemfő
nökség technológusa.

—  Hasonló pályázatokon 
m ár többször részt vettem, s 
otthon is nyertem már első 
helyezést, de ez az első alka
lom , hogy országos versenyen 
első lehettem —  m ondja alig 
titkolt büszkeséggel.

A  26 éves, műszaki főisko
lát végzett Üzemmérnök ki
dolgozta a dízelvontatásnál 
keletkező fáradtolaj ú jbóli ¿el
használásának m ódját, amely 
nagy értékű megtakarítással 
jár.

A  kétgyermekes, fiatal csa
ládapa MÁV szolgálati lakás
ban él családjával. Munkahe
lyén megbecsülik. Újításai 
m ellett arra is jut ideje, hogy 
patronálja a fiatal műszakia
k a t Ö készítette fel fiatal 
munkatársát, Szabó Zoltánt is 
a  K i, minek mestere vetél
kedőre, s második helyezést

ért el. ö  maga minden alka
lommal nevezett a K iváló if
jú  mérnök cím  elnyeréséért 
indított mozgalomba, s ezen 
m ár háromszor nyert helye
zést Ebben az évben pedig 
ezüstérmes újító lett.

A  második díjat nyert pá
ros : Büky Dénes és Kovács 
Tibor, akik a M ÁV Távközlő 
és Biztosítóberendezési Köz
ponti Főnökség fejlesztő mér
nökei, Mindketten kiváló dol

gozók  és a Kiváló ifjú mérnök 
cím  tulajdonosai.

Pályamunkájuk témája egy 
egyedi berendezés, am ely a 
vasúti távadat-f el dolgozó há
lózat által összesített adatok 
helyességét ellenőrzi. Ez a be
rendezés nagymértékben csök
kenti a manuális hírközlés és 
adatközlés hibáit, tévedéseit. 
A  gép költsége m indössze 100 
ezer forint. S ha ezt összevet
jük azzal, hogy a  hasonló fe l

adatok elvégzésére szolgáló 
szám ítógép 3—5 m illió forint
ba kerülne, akkor máris ér
zékeljük hallatlan előnyét.

A  két fiatal m érnök 1970 
óta dolgozik munkahelyén. 
Azóta több közös munkával 
jelentkeztek már. Jó a kol
lektív szellem, s ez abban is 
megmutatkozik, hogy az adat- 
átviteli rögzítési és fejlesztési 
csoportban —  ahol mindket
ten dolgoznak —  alkotó kol
lektívát hoztak létre fiatalok
ból. A  kis közösség hét em
berből áll, közülük hárman 
mérnökök, négyen pedig mű
szerészek. A z újító m ozgalom
ban rendszeresen részt vesz
nék.

Mindketten családosak, te
hát tevékenységük gyakran 
rabol időt az otthontól, a gye
rekektől. De mindkét helyen 
méltó segítőtárs a feleség, 
akik az otthoni munkában 
helyállnak helyettük is. A z ő 
érdemük is egy kicsit a ki
váló eredmény, így a  juta
lomban kifejeződő elism erés a 
munkahelyi és a  családi kö
zösségnek egyaránt szól.

Rajtuk kívül még Tóth Gyu
la, a MÁV Távközlési és Biz
tosítóberendezési Központi 
Főnökség 27 éves mérnöke 
kapott második díjat. Harma
dik díjat kapott Máté István, 
a dunakeszi járm űjavító la
katosa, valamint a Ladányi 
Antal—Pártos Gyula páros, 
akik az északi járm űjavító 
üzemmérnökei.

Kiss Dezső miniszterhelyettes átadja a díjat az első helye
zettnek

(Micsura István felvétele)

A  fiatal műszaki szakem
berek példája is igazolja, hogy 
„az ifjúság szocialista em ber
ré formálódásában kiemelkedő 
jelentősége van az al&otó 
munkának**.

(szalai)

lehetővé a kis forgalm ú vona
lakról a törzshálózatra. A  kor
szerű integra-dom inó biztosító 
berendezések, fénysorom pók, 
és önműködő térközbiztosító 
berendezések üzembehelyezése 
után 1976-tól a forgalmi-ke
reskedelmi szakszolgálatnál 31, 
a pályafenntartásnál pedig 55 
munkakört lehetett megszün
tetni az igazgatóság területén.

M A MAR HARMINC állo
máson a szolgálati hely Veze
tője közbevált Enyhíti a mun
kaerőgondokat az is, hogy je 
lenleg a nyugdíjkorhatár után 
35-en szolgálnak tovább, és 89- 
en nyugdíjasként dolgoznak. 
Szabadnapon ötvenen vállal
tak vonattovábbítást, fűtői 
szolgálatot pedig kilenc moz
donyvezető vállalt. A z irány- 
és közvetlen vonatok által to
vábbított áruk részarányának 
növelése a tolató tehervona- 
tokhoz szükséges vonatkísérői 
létszám csökkentését tette le
hetővé.

Műszakpótlékban területün
kön 7100 dolgozó részeszült. Ez 
havonta átlag 571 forint bér- 
növekedést je len t Hatására a 
frekventált munkakörökben 
stabilizálódott a létszám. En
nek ellenére a műszakpótlék 
bevezetése helyenként feszült
séget okozott. Ezek orvoslása 
azonban folyam atban van.

A z idén az első háromne
gyedévben a bázishoz viszo
nyítva 0,6 százalékkal csök
kent a m unkaerő-forgalom . Az 
összlétszám 7,1 százaléka cse
rélődött. A  műszakpótlék be
vezetése után a kulcsfontossá
gú munkakörökben nincs lét
számcsökkenés. A  szervezési 
intézkedések és munkaügyi ál
lásfoglalásokon kívül javult a 
propagandamunka is. A  na
gyobb szolgálati helyekre pá
lyaválasztási felelősöket ne
veztünk ki, az iskolák, intéz
mények és tanácsok részére 
fényképekkel illusztrált pro
pagandaanyagot készítettünk a 
pályaválasztásról. A  körzeti 
munkaügyi csoportokat — a 
forgalm i osztállyal közösen — 
kijelölt instruktorok segítik. 
A  munkaügyi gócok és kör
zetek mindinkább betöltik sze
retjüket.

Egyre nagyobb lehetősége 
van a szociálpolitikai felada
tok következetes végrehajtásá
nak is. (A  m egjelent cikkek
ben erről eddig kevés sző 
esett.) Területünkön az utób
bi években javult az egész
ségügyi és orvosi ellátás. Az 
egészségügyi szolgálat is ha
tékonyan járult hozzá a mun
kaerőgondok enyhítéséhez. A  
statisztikai nyilvántartás sze
rint tíz hónap alatt az idén 
orvosi vizsgára összesen 287- 
en jelentkeztek. Ebből 213 el
ső csovortos, 12 második, 10 
harmadik csoportos, 33 pedig 
csoporton kívüli munkakörök 
betöltésére lett alkalmas. Vas
úti szolgálatra alkalmatlannak 
bizonyult 19. Ebből a forgal
mi és a kereskedelmi szakszol
gálat ellátására 15, a vonta
tásra 3, a pályafenntartásra 
nedig egy dolgozó lett alkal
matlan. Sokat várunk a ha
marosan kiadásra kerülő új, 
A/2-es számú utasítástól,

amelynek készítői minden h ifi
zonnyal figyelem be veszik I
m ajd a műszaki fejlődés, az
automatizálás és a technoló
giai folyam atok változását az 
alkalmassági vizsgálatoknál és 
a minősítéseknél egyaránt, v

VÉLEMÉNYÜNK SZERINT'! 
a tervszerű utánpótlást sür
gősen felül kell vizsgálniI 
Nem kielégítő például a felső
fokú képzettséggel rendelkező: 
szakemberek pályázat útján 
történő foglalkoztatása. Eddig 
69 munkakör betöltésére hir
dettünk pályázatot Kevesen 
jelentkeztek, és közülük is ma 
már csak kilenc dolgozik a 
vasúton. Nem értük el a várt 
eredményt a szakmunkás- és 
az egyetemi előkészítő tanfo
lyamokra történő beiskolázás^ 
sál sem, mert a valóság és <41 
lehetőség lényegesen eltérj 
egymástól.

Indokolt lenne az üzemmér
nökök továbbképzésére szer
vezett form át találni, mert az 
segítené szakmájuk alaposabb 
megismerését, a hatékonyabb 
munkát.

A  munkaerő-gazdálkodással' 
való foglalkozás nemcsak gaz
dasági, hanem politikai fel
adat. Mindenkivel meg kell 
értetni, hogy a rendelkezésre 
álló lehetőségekkel (munka-1 
erő, pénz, munkaeszköz *tb.)1 
okosan kell gazdálkodni, m ert) 
csak így érvényesülhet a ha
tékonyabban, termelékenyeb
ben elv.

Az eddiginél többet keÜ 
tennünk a túlórák csökkenté
se érdekében is. Olykor sokat 
vitázunk és keveset teszünk, 
pedig ez sem reménytelen ügy. 
Bizonyítja ezt az is, hogy igaz
gatóságunk területén negyven 
önálló munkaügyi hatáskörrel 
rendelkező szolgálati hely kö
zül 17 főnökség átlag 3,4 szá
zalékos megtakarítást ért el, 
19 szolgálati hely nyolc száza
lékkal lépte túl a túlórakere
tet. Négy főnökségünknél pe
dig sem tavaly, sem az idén 
nem volt túlóra. Igazgatósé-1 
gunknál a tervezett 20 száza
lékos túlórát tíz hónap alatt 
4,6 százalékra teljesítettük. Az 
átlagon belül azonban nagy 
a szóródás, ezért most a hely
színen vizsgáljuk a túlórák 
okait, és ha lehet, azonnal in
tézkedünk. A  feltételek folya
matos megteremtésével bizto
sítjuk a norm a- és teljesít
ménybérben való foglalkozta
tást. Még m indig sok a ki 
nem használt lehetőség.

Ös s z e f o g l a l v a  megálla
píthatjuk, hogy a Magyar Vas
utasban munkaerőhiányról szó
ló riportsorozat módszerként 
is szolgált a munkaüggyel 
foglalkozó szakembereknek. 
Egy-egy vasúti csomópont, 
szolgálati hely munkáját be
mutatva utalt arra, mi a jó  
és a rossz, másrészt a tenni
valókra is felhívta a figyelm et 
Ebből következik, hogy a 
munkaerő-gazdálkodást Össze
függéseiben kell vizsgálni, 
mert csak a reális tények Is
meretében határozhatjuk meg 
a jövő feladatait!

Annus István, 
a szegedi igazgatóság

M SZEO-vezetője

Gasztronómiai verseny Szófiában
Az Utasellátó csapata nyerte a nagy d íjat

Hagyomány már, hogy az 
európai szocialista országok 
háló- és étkezőkocsi társasá
gai időnként, gasztronómiai 
csapatversenyt rendeznek. Az 
elsőre Budapest centenáriuma, 
illetve az Utasellátó fennállá
sának 25. évfordulója tiszte
letére 1973-ban került sor Bu
dapesten. Ezen az Utasellátó 
Vállalat csapata lett a győz
tes. A  második vetélkedőn 
(1974-ben Berlinben), amit a 
MITROPA rendezett, az Utas
ellátó a második helyezést ér
te el.

A  gasztronómiai csapatver
senyt harmadik alkalommal 
a közelmúltban rendezte a 
bolgár testvérvállalat Szófiá
ban. A  versenyen —  a bolgá
rokon kívül — részt vettek a 
cseh, a lengyel, a magyar, a

ném et a román és a szovjet 
vállalatok csapatai. A z Utas
ellátó csapatát Vámos István I 
kereskedelmi igazgató vezetté, 
a csapatkapitány Mészáros 
József mesterszakács v o lt A 
csapat tagja: Kaltenecker Jó
zsef, Láng János szakácsok; 
Boczó Józsefné cukrász és j 
Skultéti József, valamint Nagy 
Péter felszolgálók.

A  magyar csapat a meleg
konyhás kategóriában első he
lyezést ért el. A  felszolgálók, 
diplomata asztalukkal ugyan
csak első, a kalocsai asztaluk
kal pedig a harmadik helyre 
kerültek. Az eredmények ősz- 
szesítése után a verseny nagy
diját az Utasellátó Vállalat 
csapata nyerte. Második a bol
gár, harmadik pedig a Szov
jetunió csapata lett

K. F.
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Takács Tibori

K eserű  karácsony
Apámmal legújabb könyve

met nézegetjük. A  cím et még 
altkor kitaláltuk, amikor 
édesapám etikázjdte a  vissza- 

^emlékezéseit, azt írtam  a 
Ijegyzetek fö lé : „Apám , a vö
röskatona”, s ez is maradt 

| végleges cím e. Hiszen csak
ugyan azt írom  meg, m ikép
pen telt az élete 18 évesen. 

[{Sőt, nem is volt 18 esztendős, 
jpsak 1919 nyarán töltötte be 
a 18-at, am ikor már elbukott 
a Tanácsköztársaság, s ő már 

¡m egjárta a harctereket, a 
frontokat, s Fegyvernek alól 

[sebesülten tért vissza. így 
em lékeztünk, könyvírás előtt, 
s mondtam is őszintén, amit 
éreztem, lám, lám, hány esz
tendőnek kellett eltelni addig, 
amíg édesapám elm esélte em
lékeit.

— És a te em lékeid? Am i
kor te lettél volna 18 eszten
dős, azt m iért nem írod meg, 
hiszen ki tudja, téged fag
gat-e egyszér valaki, úgy 
ahogy te engem ? —  szögezte 
pekem a kérdést.

Csakugyan. Meddig várok 
még ifjúságom  felidézésével? 
Olyan m ély kút az emléke
zed hogy eddig nem mertem 
belenézni? Mit látok benne? 
hajdanvolt magamat, ifjúsá
gom kormos tükrét, az elsze- 
felt esztendőket? Be nem tel
jesült vágyakat, sokáig kerge
lett álmokat?

1944-et idézem.
Azt a régi karácsonyt, 

amely keserű, s egyszersmind 
félelmetes volt. S idézem a 
régi álmot, am ikor még 
vasutas akartam lenni.

Most, hogy apámat faggat
tam a m últról, milyen öröm 
mel m esélte: m ozdonyvezető
szeretett volna lenni. Akikor 
1914-et írtak. Apámnak ez a 
kívánsága sosem valósult 
meg; talán azért is segítette,

[ dédelgette az én álmom m eg -, 
valÓsulását, legyen a fia  vas
utas. 1944 m ájus elsején in
dult Szegeden az a segédtiszti 
tanfolyam , amelynek én is — 
apai segítséggel, s ki tudja 

[még, milyen protekcióval —  a 
j^ ig a # ? * , ..7 lehettem. .Hogy 
akartam-e Igazában az egyen
ruhát, ma már 34 év távlatá
ból nem esküdnék meg rá. 
Mindenesetre becsülettel ta
nultam, de m ielőtt elérkezett 
volna a vizsga áhított ideje, 
közbeszólt a háború.

Ekkor már nemcsak a m or- 
ze-jeleket ismertem, hanem a 
gyakorlatból tudtuk azt, amit 
tudni kellett. Hat hónap nem 
múlik el nyomtalanul az em
ber életéből, pláne az olyan 

! ifjú  életéből, mint én voltam,
I hiszen 1944 nyarán töltöttem  
i csak be a 17. esztendőmet.
[ Már nem emlékszem, akkor 
|én bújtam -e át a rostán, vagy 
|nem követelték meg a betöl
tött 18 esztendőt. Mindeneset
re vasutas voltam , egyelőre 
egyenruha nélküli, vérem ben- 
idégemben egy szép szolgálat 
em bertnevelő tanfolyam ával, s 
méginkább a háború em bert- 
gyötrő kínjaival. Mert ott 
hullottak m ellettünk a bom 
bák 1944 nyarán, am ikor sző
nyegbombázás söpört végig 

i Szeged rendezőpályaudvarán, 
égy-egy eltévedt bom ba m eg- 

■ ringatta alattunk a Fiúnevelő 
otthon pincéjének betonpado
zatát, s mi rémülten szo

rongtunk, s kiáltoztunk a 
vaksötét félelem  torkotszorító 
poklában.

A  karácsonyt, 1944 szomorú 
karácsonyát kívánom  felidéz
ni, de addig még át kellett 
m enni egynéhány elénk tor
nyosuló akadályon. Jól em
lékszem arra az október 8-i 
napra, am ikor parancs jött: 
délután hat órakor indul az a 

: vonat Szegedről, am ely m in
ket is elvisz valami békessé- 
gesebb tájra, ahol m ajd napok 
múlva vizsgát teszünk. A  vo
nat valóban elvitt m indany- 
nyiunkat, s a vizsgákról soha 
többé nem esett szó. Üllőn él

etük át a Horthy-proklam áció, 
sajnos csak órákig tartó má
morát, Örvendezve a háború 

i végének, mert ekkor m ár a 
szívünk nagyon telve volt 

j honvággyal, az otthon em lé
kével, s volt aki kimondta kö- 

; zöttünk: de kár volt eljönni! 
[ Aztán lokdösték a szerelvé

nyünket ide-oda, mígnem hir- 
| leien átkerültünk a Dunántúl 
I egyik bűbájos, csupa békes

ség, s a meghittség öröm ével 
I fogadó falujába: Torvajba.
I Hitegettek persze, itt m ajd el

jön  a vizsgáztatás ideje, de a 
felkavart, m egbolydult ország
ban már kinek volt fontos az 
a harminc fiatalem ber, aki 
még m indig várt és remény
kedett.

Vagy m égis? Ekkor ismer
tük meg az emberséget, a se
gítő szándékot, fájdalom , nem 
tudom, kit dicsérjek érte utó
lag. Nemcsak a zsoldosztási 
napokra gondolok, amikor 
hirtelen fölösszámban kaptuk 
pengőinket, nem is a sebtiben 
kiosztott ruhákra, hogy aki 
akarja, érezze magát ezentúl 
immár valóban vasutasnak, 
hanem azt is, hogy valakinek 
eszébe jutott: prédái lehetünk 
a tom boló háborúnak. Noha, 
még innen voltunk a katona
koron, azért mégiscsak öröm 
m el fogadtuk a német és 
magyar nyelvű fényképes iga
zolványt, am ely — m int ezt 
hamarosan tapasztaltuk — 
védettséget biztosított, ami
kor senki sem Volt igazában 
védhető. Felmentő igazolványt 
adott kezünkbe valaki, de ez 
már nem Torvajon történt, 
hanem Budapesten, amikor 
december 3-án Pestre hozták 
társaságunkat.

Az Andrássy út és a Rózsa 
utca sarkán álló háromemele
tes bérházba költöztünk, egy 
ötszobás lakás volt ott a vas
út tulajdona, hogy miképp 
szerezte az igazgatóság, 
am ely a szomszédban székelt, 
meg nem tudom mondani. 
Október 15-ig Csatay Lajos 
honvédelmi m iniszter otthona 
volt, am ikor mi beköltöztünk, 
már semmi sem emlékeztetett 
hajdani gazdájára. Kórházi, 
fehér ágyak, matracok, né
hány ócska szék, asztal, ez 
volt a lakás berendezése. De 
volt két erkélye a lakásnak, 
egyik a Rózsa utcára nyílt, a 
másik az Andrássy útra. 
Eleinte magunk kosztoltuk 
magunkat, azután beszervez
tek minket az Eötvös utcába, 
ott egy alagsorban kaptuk 
jegyre az ételt, ahogyan visz- 
szaemlékszem, m indig bősége
set

Azért igazolvány ide vagy 
oda, akárhányszor ebédelni 
mentünk: nem az Andrássy 
úton haladtunk, hanem az 
Aradi utcában, hogy elkerül
jük a rettegetett Hűség Házát.

Nem ettük ingyen a vasút 
kenyerét. De ha kellett — és 
kértek — bárhová elmentünk: 
szenet hoztunk az igazgatóság 
részére a pályaudvarról. A 
budai —■ emlékezetem szerint 
Úri utcai — raktárból napon
ta kétszer is fordultunk, min
denféle földi jóval, hoztuk az 
élelm iszert, ruhaneműt, mert 
akkor már az az elv vezérelte 
az itthon maradókat: kioszta
ni mindent, m ielőtt a néme
tek ráteszik a kezüket.

Egyszer a Nyugatiból sze
net hoztunk az igazgatóság 
épületébe, s csak az utolsó 
pillanatban vágódtunk hasra 
egy géppuskázó repülőgép so
rozata előtt. Máskor az Aradi 
utcában mentünk, délidő lehe
tett, am ikor a szemközti ház
ba becsapódott egy bomba.

S jött, elérkezett a kará
csony ünnepe. Ezen a napon 
záródott be az ostromgyűrű 
Budapest körül. Délelőtt ün
nepre készültek a Csatay-la- 
kásban lakók, nem volt túl 
nagy hideg, mert emlékszem, 
az erkélyajtón kimerészkedve 
figyeltük az eget, amelyen egy 
repülő írt le köröket a város 
felett. És egyszer csak azt lát
juk, hogy a repülő felénk tart, 
elereszt valami égi csomagot, 
hullik a feketeség, s mi nem 
tudtunk mozdulni, nem tud
tunk odébb ugrani, biztos, vé
dő- és óvóhelyre futni. A 
bomba bevágódott a szemköz
ti sarokház tetőszerkezetébe, 
mi a légnyom ástól hasra vá
gódtunk, szerencsére a szobá
ba, s valaki közülünk sírni 
kezdett.

Ezen az estén költöztünk le 
az igazgatóság pincéjébe. Ka
rácsonyfát nem tudtunk sze
rezni, valam i csupasz ágat dí
szítettünk fel szaloncukrot 
utánzó papírokkal, diót kötöz
tünk az ágakra, s  betlehemest 
játszottunk. Talán nem is volt 
közöttünk olyan, aki ifjabb 
korában ne járta volna betle- 
hemesként az utcákat kará- 

icson y előtt, magam is kántál- 
tam, voltam  subás pásztor, 
mert ezt a kelléket tudtam a 
szülői ruhatárból megszerez
ni. De most nem volt suba,

csak az „angyalok”  voltak fe
hérbe öltözve. Könnyen tehet
ték, mert lepedőnk bőségesen 
volt," ha nem is hófehér. Ba
juszt és szakállt rajzoltunk, 
ragasztottunk — no, nem az 
angyaloknak, hanem a három 
királyoknak —, s m ire eljött 
volna a gyertyagyújtás ideje, 
néhányan elmerültünk valami 
csodálatos, békességes, talán 
sohasem volt világba, a gye
rekkor öröm ét nyújtó játék
ba.

A z óvóhely —  palotához ha
sonlító — bunker-rendszerébe 
már sokan szorongtak, de 
azért szívesen fogadtak ben
nünket. Akik megtagadták a 
menekülő-parancsot, s itt ma
radtak, a helytállás miatt tet
ték. Mert a nehéz helyzetben, 
az utolsó pillanatig ott kell 
állni az őrhelyen. És a vas
utasok ezt cselekedték.

Karácsony volt.
Se pulyka, se mákostészta, 

se bableves, nálunk otthon 
m indig csak ez a két utóbbi 
járta. Rejtegettem  egy aján
dékba kapott konzervet, azt 
ettem meg, kenyér nélkül. S 
am ikor vége volt az esti mu
latságnak, s Budapest körül 
dörögtek a fegyverek, egy, a 
Csatay lakásból átköltözött 
fiatalasszony, valahonnan má
kos tekercset varázsolt elő.

—-  A  kántálásért —- mondta, 
s megsimogatta az arcom.

Anyáin kezére emlékeztem a 
mozdulat puhaságából, anyám 
kezére, am ely de régen is si
mogatott már. Elsírtam ma
gam. Tudtam, hogy most múlt 
el valam i az életem ből, most 
szállt el az a madár, amely 
viszi a gyerekkor álmait, em
lékeit, öröm eit. Holnaptól a 
férfikor kezdődik. Férfikor, 17 
évesen?

Igen, de ez már egy másik 
történet kezdete!

Jubileumi ülés

KAB-mozaikok Moszkvából
A  KGST Közlekedési Állan

dó Bizottsága decem ber 4—8. 
között Moszkvában tartotta 55. 
ülését, amely egyben a b i
zottság 20 éves jubileum át is 
ünnepelte. A  14 tagú magyar 
küldöttséget Urbán Lajos köz
lekedés- és postaügyi állam
titkár vezette.

A  küldöttség 3-án reggel a 
menetrendszerű moszkvai re
pülőjárattal utazott a szovjet 
fővárosba. A  Ferihegyi repü
lőtér várószobájában reggel 
7-kor volt a gyülekező. Töb
ben már ott tartózkodtunk, 
amikor Fazekas József, a M A
LÉV vezérigazgató-helyettese 
érkezett a  következő szavak
kal: „Jő reggelt mindenkinek, 
javaslom , hogy aki még tud, 
gondoskodjon meleg álsóne- 
müről, mert Moszkvában mí
nusz 23 fok  van.”  Pillanatok 
alatt dermesztővé vált a vá
rószoba kellemes légköre. A  
zavartalan felszállás, a  nyu
godt repülés és a napsütésben 
csillogó, hófödte Kárpátok, 
m ajd Moszkva látványa elfe
ledtette velünk a várható hi
deget. "Nem is fáztunk, igaz 
csak — 13 fok volt.

A  hétfő délelőtti megnyitó 
plenáris ülésen a bizottság 
lengyel elnöke, ezt követően 
a KGST-titkárság, m ajd a 
tagországok küldöttségeinek 
vezetői köszöntötték az ünne
pi ülés résztvevőit. Urbán La
jos államtitkár hangsúlyozta a 
KGST és azon belül a Köz
lekedési Állandó Bizottság 
munkájának jelentőségét. Kü
lön is üdvözölte a  Vietnami 
Szocialista Köztársaság meg
jelent képviselőit, mint a 
KÁB „legfiatalabb” állandó 
tagjait.

JUBILEUMI IRANYVONATOK

Novem ber 24-én külön irányvonalot állítottak Össze a 
szombathelyi vasutasok. A  KMP 60. évfordulója tiszteletére 
— terven felül — Összeállított 148 tengelyes szerelvény 2100 
tonna árut továbbított Rajkára.

A  vontatási főnökség fiataljai az ünnephez m éltó külsőt 
teremtettek, m egtisztították és feldíszítették az M 62-es moz
donyt. A  jubileum i vonat 2000 tonna árut hozott vissza Szom
bathelyre, ugyancsak terven felük

Kedden és szerdán a kül
döttség vezetői, szakértői 
újabb plenáris üléseken tár
gyalták az előterjesztéseket, s 
igyekezték közös álláspontot 
kialakítani a  KGST Végre
hajtó Bizottsága elé terjesz
tendő javaslatokban. Különö
sen élénk vita alakult ki áz 
OPV vasúti kocsipark jelen
legi díjszabása és rendszere 
továbbfejlesztését illetően, va
lamint a  nemzetközi szem ély- 
szállító vonatok menetrend
szerűségének javítását segítő 
intézkedések egyeztetésében.

Szerda este a KGST-palo- 
tához tartozó MIR szálló elől 
hosszú kocsisor indult — az 
esti fényben csillogó, havas 
Moszkván keresztül — a Ka- 
zanyi pályaudvarra. A  Moszk 
vától 800 km -re Keletre, a 
Volga partján fekvő U lja 
novszkba, Lenin szülővárosé 
ba utaztunk. Ott m ár igazi 
orosz tél fogadta a küldöttsé
get. A  —22 fokos hidegben is 
nagy érdeklődéssel és mégha 
tottsággal tekintettük meg 
V. I. Lenin szülő- és lakóhá 
zát, édesapjának síremlékét, a 
Lenin-múzeumot, a Lenin-kul- 
túrpalotát és a  fejlődő város 
egyéb nevezetességeit. A z idő
járás nem kedvezett a  láto
gatásnak, de így is valam eny- 
nyiünk számára egész életre 
szóló élményt nyújtott ez a 
kirándulás.

♦
Péntek délben került sor 

a záró ülésre és a jegyzőkönyv 
aláírására, m ajd szombat 
hajnalban, álmosan, kissé fá
radtan, de azzal a  reménnyel 
készülődtünk, hogy néhány 
óra múlva Ferihegyen lando 
lünk. Ez azonban csak álom 
volt, m ert Moszkvából egyórás 
késéssel indultunk, m ajd há
romnegyed 9-kor a  bájos 
sztyuárdesz kedvesen közölte 
velünk: Budapest néni fogad 
Belgrádban széliünk le. Végül 
délelőtt 10 órakor Zágrábban 
landoltunk, m ert Belgrád sem 
fogadott. Több órás várakozás 
után, délután 5-kor érkeztünk 
Ferihegyre.

Birkás György

Tarka barka

Rangtisztelet

Szilveszteri tréfa

—  Ne mókázzon, Ciliké. 
Így sohasem érkezünk be a  
Keletibe! . . .

Szigorú feleség

— Hajnalban szolgálatba 
mész, nem ihatsz egy kortyot 
sem, L a jo s !...

Kesztyűs Ferenc rajzai

Öt nap Korzika szigetén
U T I J E G Y Z E T E K  2.

Az összesen két kocsiból ál
ló személyvonat a mintegy 
500 méternyire levő kikötőből 
indult. Ott ugyan utasok nem 
szálltak fel, csak az aznapi 
hajóval érkezett postát vették 
Cél a vasutasok. A  kis szerel
vény azután „bejárt”  az ál
lomásra, s néhány perc múlva 
elindult a sziget vadregényes 
tájai felé.

A  többnyire sík vidékhez 
szokott utas méltán esik ámu
latba a látottaktól. A  pálya 
két oldalán elterülő buja nö
vényzet szinte súrolja a vonat 
oldalát M ély sziklabevágások 
között meredek em elkedő
kön, lélegzetelállító lejtőkön 
kígyózik a pálya. Egymást 
érik a kisebb-nagyobb alagu
tak és Viaduktok. Csupán az 
Ajaccio és Bastia közötti 158 
kilométeres szakaszon 51 híd 
és 32 alagút van. Az alagutak 
közül leghosszabb a vizzavo- 
nai, 3992 méter. Erről a tö
mény sziklába vájt építmény
ről még ma is emlegetnek egy 
legendát. A  munkálatait a 
századforduló idején kezdték 
el, két irányból haladtak: 
északról és délről. Am ikor az 
építőknek találkozni kellett 
volna, kiderült, hogy másfél 
métert tért el egymástól a két 
vágat. Emiatt a munkát irá
nyító mérnök annyira restell-  
te a kudarcot, hogy dinamit-  
rudakat kötött magára, azzal 
az elhatározással, hogy ön
gyilkos lesz. Munkatársai ezt 
időben észrevették, és meg
akadályozták szándékában.

Ami pedig nekünk, magya
roknak a hidak közül érdekes

lehet: a veccioi 140 méter 
hosszú viadukt, melyet Jean 
Eiffel mérnök tervezett. Ez a 
híd egyébként a leglátványo
sabb azért is, mert 80 méter 
mély szakadék fölött egy pa
tak medrét íveli át. Persze, 
a korzikai vasúton, nehéz len
ne egyértelműen meghatároz
ni, hogy mi is a legszebb, leg
látványosabb. Taverra alatt 
például a Menyasszony-fátyol
nak nevezett vízesés zuhog 
alá a sínek mentén. Innen 
nem messze található Boccag- 
na. A  község és környéke a 
korzikaiak szerint történelmi 
nevezetességű. Annak idején 
ugyanis a Bonaparte család-

nak, közte Napóleonnak is ez 
volt a kedvenc kirándulóhe
lye.

Vizzavonáig a mintegy 50 
kilométeres utat a vonat egy 
óra 25 perc alatt tette meg, 
a menetrendben előírt pontos
sággal. Én ott szálltam le, s 
láttam, hogy egy kedélyes, 
farmemadrágos fiatalem ber 
fogadta a vonatot Megszólí
tottam, s közöltem  vele, hogy 
ki vagyok, ö  is bemutatko
zott: — Marinetti Dominique 
vagyok. Már értesítettek az 
érkezéséről. . .

Meglepett tájékozottsága a 
magyar sportéletről. Elsorolta 
a régi labdarúgó válogatot-

Marinetti Dominique fogadja a  vonatot
(A  szerző felvétele)

tünk tagjainak nevét sőt ar
ról is értesült hogy meghalt 
Bozsik József. Ezután Dom i- 
nique beszélt a munkájáról, 
beosztásáról. Enterimer-ként 
(közbeeső intézkedőként) tel
jesít szolgálatot de há dolgo
zik, ő lát el az állomáson 
minden munkát: forgalmi
szolgálattevő, pénztáros, mál- 
házó, vonalgondozó, egyszóval 
mindenes. Aztán felettesét az 
állomásfőnököt is bemutatta, 
akit a szomszédos bisztróban 
találtunk. Ez volt a második 
meglepetésem Vizzavonán. 
K iderült hogy a főnök kávét 
és italt mér, vagyis másodál
lásban a vasúti büfét vezeti.

Nem is kell talán monda
nom, hogy a két vasutas azon
nal meghívott egy pohár ca - 
sanis-ra (a kotrziíkaiaknak ez 
a nemzeti« italuk), azután 
hosszan kérdezgettek Magyar- 
országról, a magyar vasutasok 
munkájáról. A  bisztróban ta
lálkoztam egy korzikai nyug
díjas vasutassal is, aki már 
sokat hallhatott hazánkról, 
mert nyomban m egjegyezte:

— Három konyhát ismer el 
a világ, a franciát, a kínait, és 
a magyart.

Am ikor elmondtam, hogy 
idei áruszállítási tervünk 134 
m illió tonna, s hogy a MÁV 
évente több mint 300 m illió 
utast szállít, ennek hallatán 
szinte elámultak. Érthető, hi
szen a korzikai vasutakon 
mindössze évi 8400 tonna áru 
és 12 ezen utas elszállítása ad 
munkát.

Búcsúzás után a kollégák 
mindaddig integettek, amíg a 
vonatot el nem nyelte a sziget 
vasútjának leghosszabb ala- 
gútja. Közben arra gondoltam, 
hogy a szívélyes fogadtatást 
és a bánásmódot nem is any- 
nyira nekem, mint inkább egy 
tőlük távoli ország képviselő* 
jenek szánták.

Sára Sándor

i
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Kitüntetések
A  M agyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa a Munka Ér
demrend arany fokozata ki
tüntetésben részesítette nyu
galom ba vonulása alkalm ából, 
több évtizeden át kifejtett 
eredm ényes szakszervezeti te
vékenységéért, Kuli Jánost, a 
ferencvárosi vontatási főnök
ség reszortvezetőjét, szb-élríö- 
két. A  kitüntetést decem ber 
0-én Koszorús Ferenc főtitkár 
adta át.

Nyugállományba vonulása 
alkalm ából, több évtizedes 
eredm ényes szakszervezeti te
vékenysége elismeréseként, a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa a  Szakszervezeti mun
káért arany fokozat kitünte
tésben részesítette Geiger Já
nost, a  szegedi igazgatóság 
csoportvezetőjét, a területi b i
zottság tt-bizottságának veze
tőjét.

A  kitüntetést novem ber 29- 
íén szakszervezetünk központ
jában, az elnökség nevében, 
Rétfalvi Tibor, a vasutas
szakszervezet szervezési- és 
káderosztályának vezetője ad
ta  át.

B a l e s e t e l l i á r í t á s
mozdonyrádióval

Novem ber 21-én, Füzesi Ti
hamér, a debreceni vontatási 
főnökség m ozdonyvezetője a 
2380/11. számú vonatot továb
bította M iskolc rendezőpálya
udvarról Nyíregyházára. Her- 
nádnémeti állomás után 60 
kilom éteres sebességgel ha
ladt Taktaharkány felé, am i
k or a páratlan számú vona
tok helyes vágányán egy vas- 
darabot vett észre a jobb ol
dali sínszálon. Mozdonyrá
dión azonnal értesítette az irá
nyítót. s közölte vele észre
vételét.

Ugyanebben az időben in
dult Hegedűs Ferenc II., a 
m iskolci vontatási főnökség 
m ozdonyvezetője Szerencs ál
lom ásról a  4425 számú vonat
tal. Azonnal felvette a kap
csolatot a  menetirányítóval, 
valam int a 2380/11. számú vo
nat vezetőjével, m ajd a  szel
vényszám tisztázása után a 
szem élyvonat megállt.

Hegedűs Ferenc felvette a 
sínszálra tett sínvasdarabot. 
am ely kisiklathatta volna a 
szem élyvonatot, i

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő
ket:45. számból: 110 700/1978. A beru
házások befejezetlen állományá
nak tervezése és értékelése.

47. számból: 112 290/1978. Intéz
kedés az 1978. évben esedékessé 
váló biztonságtechnikai vizsgázta
tások megtartására.

48. számból: 113 560/1978. Utasítás 
• nyugdíj megállapító és -folyósító 
eljárásról.

Lemaradtak a magyar „utasok5

A lengyel Swornovsky nyerte 
d lökd] Express párbdjtőrversenyt

A vívók decemberi műsorá
ból az idén sem hiányzott a 
Tokaj Express nemzetközi 
párbajtőrverseny. A  BVSC 
immár hagyományos találko
zóját tizennégy ország 172 v í
vójának a közreműködésével 
december 9—10-én rendezték 
meg a Sportcsarnokban, a ko
rábbinál még nagyobb érdek
lődés kíséretében. V olt is iz
galom, különösen a magyarok 
táborában, mert a nyári v i
lágbajnoki csapatgyőzelem 
után mindenki jó  szereplést 
várt. De h iá b a ...

— Igaz, hogy a válogatott 
keret tagjai erre a versenyre 
nem végeztek speciális edzé
seket, mégis legalább egy-két 
döntős helyet vártunk tőlük 
— mondta nem kis iróniával 
Gábor Tamás szövetségi kapi
tány. — S ami a legszomo
rúbb, a fiatalok sem tudták 
kihasználni a kedvező alkal
mat, hogy előretörjenek, fe l
hívják magukra a figyelm et

Ezek után összegezzük is,

Swornovsky és M orzsajev 
asszója

hogy mi történt az em lített 
két napon?

Az első hideg zuhanyt a ko
rábban kétszer is első helyet 
szerzett dr. Fenyvesi Csaba 
szolgáltatta: nem jutott el a 
második fordulóig sem.

— Orvosi hivatásom nagyon 
sok időmet igénybe vesz, 
ezért mostanában kevesebbet 
édzek mini máskor —, ma
gyarázta a „bizonyítványát”  á 
BVSC olim piai és világbajno
ka.

Fenyvesi kiesésével megnyi
totta a sort, s utána sorra

búcsúztak az élgárda kitűnő
ségei, köztük a BVSC re
ménységei is. így  történhetett 
meg, hogy a Tokaj Express 
eddigi történetében először, 
magyar vívó nem lett döntős!

A legjobb hat között 2—2 
szovjet és lengyel, 1—1 svéd 
és svájci sportoló lépett pást
ra. Színvonalas, fe j-fe j mel
letti csata után a. lengyel 
Swornovsky és a szovjet Moj- 
zsajev között holtverseny ala
kult ki. Dávid és Góliát —• 
mondták sokan a nézőtéren, 
amikor felállt egymással 
szemben a két vívó. A z apró
termetű lengyel úgy patto
gott, mintha rugók lettek vol
na a lábaiban, a hórihorgas 
szovjet * versenyző viszont 
hosszú karja segítségével 
igyekezett ellenfelét távol tar
tani. Nem sikerült, Sw om ov- 
sky 5:0 (!) arányban győzött, 
s néhány perccel később már 
boldogan vehette át a gyö
nyörű tiszteletdíjat

—■ Ilyen eredményről még 
álmodni sem mertem volna 
—, mondta a 23 éves győztes. 
— A z biztos: a jövőben
egyetlen Tokaj Expresst sem 
akarok lekésni. . .

Dr. Nedeczky Lászlót, a 
BVSC vívószakosztályának a 
vezetőjét, a verseny főrende
zőjét pedig talán kicsit kár
pótolta a m agyarok'kieséséért, 
hogy zökkenőmentes volt a 
lebonyolítás, s a döntőben 
mégiscsak akadt egy vasutas 
sportoló. . .  Fenyvesi Csaba, 
aki közmegelégedésre látta el 
a zsűri szerepét

A  Tokaj Express *78 ponto
san futott be, s hogy a kül
földiek milyen magasra érté
kelték, álljon itt az olasz C. 
Brusatinak, a Nemzetközi V í
vó Szövetség alelnökének a 
vélem énye: „ Nagyszerű viadal 
volt, javaslom nemzetközi 
szervezetünknek, hogy sorol- 
ják be a Világ Kupa vívóver
senyek közé!1*

Szűcs Zoltán, a  M ÁV vezér- 
igazgatója átadja a győztes

nek járó díjat 
(Farkas József felvételei)

A  verseny végeredm énye: 
1. Lesék Swornovsky (Len
gyel) 4 gy., 2. M ojzsajev 
(szovjet) 4 gy., 3. Hígon (sváj
ci) 2 gy., 4, Janükowsky (len
gyel) 2 gy., 5. Abusahmetov 
(szovjet) 1 gy., 6. Bernadetté 
(svéd) 1 győzelem .

Kozák M ihály

A szerkesztőséi üzeni
Jónás Sándor, Szűcs Ferenc, Ra- 

pi József, Hatvan: Pacz József, 
Kétegyháza; Ring István, Buda
pest; Németh P á l,. Szerenc; Hi- 
degh Imréné, Szombathely; Sze
pesi Józsefné, Várfalvi Gyula, 
Nagykanizsa; Popp Pálné, Dom
bóvár; Kovács István, Sepsi Gyu
la, Miskolc; Boldizsár Gyula, Bé
késcsaba: leveleiket lapunk anya
gához felhasználjuk.

Kanyári Sándor, ~ Nyírábrány; 
Portás Gyula, Kaposszekcső: le
veleiket illetékes helyre továbbí
tottuk.

A  verseny keretében tör
tént meg a dr. Csanádi 
György vándordíj átadása. 
Ebben az esztendőben Ge- 
revich Pál kard világbaj
nok, mint a BVSC legered
ményesebb vívója, vehette 
át a vándordíját özv. dr. 
Csanádi GyörgynétőL A 
most lezárult ötéves ciklus 
eredményei alapján a díj 
végleges győztese Bóbis Il
dikó le tt

K E R E S Z T R E J T V E N Y

Lakáscsere
Elcserélném miskolci másfél 

szobás, erkéiyes. gázfűtéses laká
somat budapesti hasonlóra. Ér
deklődni levélben: Bartók János- 
né, 3534 Miskolc, Kandó Kálmán 
u. 28. 1/1.

Elcserélném Cegléd központjá
ban levő két és fél szobás, gáz
fűtéses, 70 négyzetméter alapte
rületű tanácsi lakásomat buda
pesti 2 szobásra, megegyezéssel. 
Zugló előnyben, de minden meg
oldás érdekel. Kocsor Zsófia, 2700 
Cegléd, Kossuth F. u. 7—9 sz. A 
lépcső. H. 5.

Elcserélném Dunakeszi-Gyárte
lepen levő két külön bejáratú 
szobás komfortos, I. emeleti, gáz
fűtéses, napos lakásomat egy szo
ba komfortosra Budapest belte
rületén. Lehet szeparált társbér
let is. Magányos férfi részére. 
Levélcím: 1052. Budapest. V.,
Semmelweis u. 2. sz. Hatala Edéné.

Vízszintes: 1. Az ilyen beruhá
zások nagyon jelentősek. (Folyta
tása a 27 függőlegesben) 14. 
Nyelvjárás és irodalom Spanyol- 
országban. 15. Vissza: háromágú 
szigony, latinul. 16. Pamutbálá
kat bontó gép. 18. N-el a végén 
jókedvű pajkos, izgága. 19. Pest 
megyei helység. 20. . .  .esztál, al
kalmatlankodik, zaklat. 22. Kettő 
nem fér egy csárdában. 23. Tettes 
fele. 24. . . .  August (1848—1931)

neves svájci orvos. 26. Fakiadás
ban van! 27. Mezőgazdasági ér
tékesítő szerv névbetűi. 26. Nyers 
petróleum. 30. A 25. függőleges 
rövidítése. 31. U. K. 32. Csapás, 
latinul. 34. A. E. 35. Vékony ta
karó. 36. Köralaikú. 38. Fenye
get, erőszakkal kényszerít. 41. 
Ilyen gép is van. 43. Mexikói in
dián. 44. Gyilkolja. 48. Kedvelt 
csont. 47. Török evezőscsónak. 
48. Porond. 50. Tőre, keverve. 51.

Szidnak a közepén. 52. A virá
gok elrendezésének művészete. 54. 
Vissza: öröklődő tulajdonságok
hordozója. 55. Az erdőben sok 
van. 56. Költemény. 57. Jugosz
láv város. 59. Sír. 60. Kérdőszó. 
62. Kubai tenger. 64. Ránc.

Függőleges: 1. Juh hodály. 2.
Régi mexikói kultúmép marad
ványa. 3. Vízben nem pldódó ve- 
gyületak. 4. Planéta .végek nél
kül. 5. Vissza: a csont belsejé
ben található. 6. Most. 7. Nem 
kedvel. 8. Kés szélei. 9. Betűpót
lással harckocsi. 10. Kevert de
ka. 11. Fordítva egy Tolna me
gyei község lakója. 12. Mérkőzés, 
csaita. 13. Idillikus költészetben a 
boldogság országa. 17. Égéster
mék. 20. Erkölcs, erkölcsi sza
bály (ék. hiány). 21. Nézik, fi
gyelik. 24. Kérdésre válaszol. 25. 
Urmérték. 28. Adok ellentéte. 29. 
A Búg mellékfolyója. 32, A kocsi 
tartozéka. 33. Utcát tisztit. 35. 
Ókori nép. 37. Nem együtt. 39. 
Pest megyei község. 40. . . .  hull 
a szerencse. 42. Sportpálya ez is. 
44. Svéd pénz.! 45. Minaretben 
van. 48. Próbálkozott. 49. Nem 
ennek. 52. Törvénybe invitál. 53. 
Idegen összetételekben levegő. 56. 
Dunántúli csatorna fordítottja. 58. 
Könnyeket hullat. 60. Mese fele. 
61. Kimondott betű. 62. Kicsi
nyítő képző. 63. Igekötő.

Beküldendő: vízszintes 1. és 
folytatásaként "a 27. függőleges.

Beküldési határidő: 1979. ja
nuár 5.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A KMP megalakulá
sának hatvanadik évfordulója.

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 23. számában megjelent 
keresztrejtv<iny helyes megfejté
séért: Csiba József, 2100 Gödöllő, 
Stromfeld át, 11. sz.; Tuba LŐsz- 

N lőné, 9700 Szombathely, Rohoo- 
Gi u. 33. sz.: Dr. Tóth Annamá
ria 8500 Pápa, Hársfa u. 33. sz.; 
Földváry Emil, 1043 Budapest, 
Nyár u. 3. az.; Szabó József. 
3528 Miskolc, November 7. tér 6.

Elcserélném Rákospalota MÁV 
lakótelepen levő 50 négyzetméte
res lakásomat hasonlóra, vagy 
nagyobb tanácsira, illetve szö
vetkezetire, megegyezéssel. Min
den megoldás érdekel. Cím: Sá
tori Nóra, Budapest, x n . Pipis
ke u. 4. sz.

Elcserélném a Bp. Böszörményi 
útnál levő 25 négyzetméteres gáz
fűtéses tanácsi garzonlakást és 
egy 13 négyzetméteres MÁV fő
bérleti szobát, budai másfél vagy 
kétszobás. összkomfortosra, meg
egyezéssel. Cím: Schiznmel Emma, 
Bp. VI. Rudas László u. 97. sz. 
I. 4/a. 18 órától.

Elcserélném Bulapesttől 27 ki
lométerre levő 67 négyzetméteres 
komfortos, plusz méllóképülette] 
és konyhakertes olcsó bérű laká
somat. vasutas dolgozóval. Minden 
megoldás érdekéi. Bódy Csaba, 
2230. Györarő, MÁV nagyállo
más.

Elcserélném két és fél szobás, 
komfortos családi házamat, 400 
négyszögöles telekkel, másfél szo
bás öröklakásra Budapest terüle
tén, lehetőleg a XIV. vagy XV. 
kerületben. Telefon: 842—624 este 
17 óra után. vagy levélben: 
Százhalombatta, József u. 22. sz. 
Bíró Sándor.

Elcserélnem a városligeti villa
negyedben levő magasföldszintes 
nagyméretű utcái,' tanácsi egyszo
bás, közös mellékhelyiséggel, társ
bérletemet — egyedülálló sze
méllyel — egy-kétszobás komfor
tos, belterületi, főbérleti, vagy 
MÁV ''bérlakásra. Nagykltai köz
műves 330-as háztelket is adha
tok. Érdeklődni munkaidőben a 
41—76/2; vagy a 316—921 tele
fonon.

ÖNKÉNTES HATÁRŐRÖK
Vas megyében a határőrség szom bathelyi tartalék őrsé

hez több más munkaterületen dolgozókon kívül a szombat
hely! és sárvári vasutasok önkéntes határőr csoportja is tar
tozik. A  Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordu
lója  tiszteletére az elm últ évben kupát alakítottak, s elhatá- jj 
rozták, hogy minden évben az évforduló táján szakmai vetél- 1 
kedőket tartottak. Ezeken a vetélkedőkön lövészetben, teké- j 
ben és labdarúgásban is összemérik tudásukat. Első ízben a 
serleget a sárváriak m ellé a szom bathelyiek is felsorakoztak.:i 

A  díszes vándorserleget a  győztes vasutas csoportnak 
ünnepélyes keretek között adta át Neu Aladár őrnagy a 
szombathelyi csoport képviselőjének Bognár Lajos fővizsgá- ;' 
lónak.

— Tervtúlteljesítés. A  dom
bóvári fatelítő főnökség dol
gozói teljesítették 183 m illió 
forintos éves tervüket. A z év 
hátralevő részében a terv túl
teljesítéséért dolgoznak, amely 
várhatóan 110—112 százalék 
lesz.

— Vetélkedő. Lököshóza, 
Curtici határállomások tíz szo
cialista brigádja szellemi ve
télkedőt rendezett a KMP 
megalakulásának 60. évfordu
lója  tiszteletére. A  színvona
las vetélkedő győztese a N yi- 
kolajev szocialista brigád lett. 
A  verseny résztvevői érdekes 
könyv- és vásárlási utalvá
nyokat kapnak.

— A  Szovjetunióban jártam. 
Ezzel a címmel tartott diave
títéssel egybekötött előadást a 
közelmúltban a győri vasuta
sok m űvelődési házában Vin- 
cze Sándor, a csom ópont párt- 
bizottságának titkára. A  sike
res előadást a jövőben több 
általános iskola orosz tagoza
tos osztályában is megismétli.

—  Gondoskodás a pálya
munkásokról. A  hatvan—sal
gótarjáni pft. főnökség Jász- 
boldogházán levő V -ös főpá
lyamesteri szakaszán az utóbbi 
Időben javult a dolgozók szo
ciális ellátása. A  nehéz mun
kát végző pályamunkásokat 
autóbusszal szállítják a mun
kahelyükre és haza. Vala
mennyiüknek lehetőségük van 
meleg étel fogyasztására és 
rendszeres a védőitallal tör
ténő ellátásuk is.
. — Csak a szépre emléke
zem. Ferencváros csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja a közel
múltban műsoros nyugdíjas
találkozót rendezett. A  „Csak 
a szépre emlékezem”  című 
műsorban a Vidám Színpad 
művészei működtek közre. A  
program ot Vadász János, . a 
művelődési ház i igazgatója 
szervezte.

— Társadalmi munka. Az 
idén a Budapest—terézvárosi 
pft. főnökség dolgpzói három 
kommunista műszakot tartot
tak. Ennek során a többi kö
zött kicseréltek 165 talpfát, 
133 beton aljat és elkészítettek, 
majd beépítettek két csoport 
ütközőbakot. Összesen 4572 
óra társadalmi munkát végez
tek, amelynek értéke nyolc
vanezer forint.

— Szellem i vetélkedő. A 
közelmúltban a M iskolci Jár
m űjavító Üzem szocialista 
brigádjai vetélkedő keretében 
emlékeztek meg a KM P meg
alakulásának 60. évfordulójá
ról. Több mint száz brigád
tag —  lakatosok, tűzikovácsok,* 
kocsijavító szakmunkások, 
műszakiak —  vetélkedett a 
döntőbe jutásért. A z első há
rom helyezett jutalm a belföl
di üdülés volt, a többiek 
tárgy- és könyvjutalm at kap
tak.

—  Tájak, korok, múzeumok. 
A  Landler Jenő járm űjavító 
mozdonyszakosztályának szo- 

| clalista brigádjai a m űvelődés! 
ház kezdeményezésére csatla- 

í koztak a „Tájak, korok, m ű- 
| zeumok”  mozgalomhoz, és a 
| közelmúltban meglátogatták a
Hadtörténeti Múzeumban a 

! Tanácsköztársaság történetét 
bemutató em lékkiállítást

— Kirándulás. A pápai pá
lyafenntartási főnökség Pető
fi Sándor szocialista brigádja 
december 2-án kirándulást 
szervezett a celldöm öiki Ság- 
hegyre. Megtekintették a kör
nyék nevezetességeit és a he
gyi m úzeum ot .

— Koncert. Nagykanizsán^ 
a vasutasok Kodály Zoltán 
Művelődési Hágában kóncer-; 
tét adott Kovács Kati és az 
Univerzál együttes. A  délutá
ni és áz esti előadáson több 
mint hatszáz vasutas vett 
részt.

KEDVES
OLVASÓINK!

Ebben az évben a Ma- | 
gyár Vasutas utolsó, 25— É 
26. összevont ünnepi számát 1 
veheti kezébe a kedves ól- | 
vasó, amelynek terjedelme 
a szokásostól eltérően 12 | 
oldal. Erre a lapösszevonás-  .■ 
ra a Szikra nyomdában 
felhalmozódott ünnepek ü 
előtti többletmunka miatt | 
került sor.

Reméljük, hogy olvasó- f  j 
ink megértéssel fogadják Á 
ezt. Tizenkét oldalas ünne-  ... 
pi számunkat sok érdekes 
cikkel, irodalmi összeállí
tással igyekeztünk . olvas
mányossá tenni. Lapunk 
legközelebb — a szokásos 
terjedelemben — január 
első felében jelenik meg.

(a szerit.)

— Télapó-ünnepség. Győr
ben, a vasutasok Arany János 
M űvelődési Házának nagyter
mében decem ber 16-án ren
dezték a  hagyományos Télapó
ünnepséget A  győri Kisfaludy 
Színház öt művésze vidám 
műsorral szórakoztatta a cso
mópont dolgozóinak négyszáz 
gyermekét.

— Segély. A  mátészalkai 
körzeti üzemfőnökség szak- 
szervezeti bizottsága ebben az 
évben majdnem hetvenezer 
forintot fizetett szociális se
gély cím én a dolgozóknak. 
Ebből a nagycsaládosok tíz
ezer forintot kaptak. A  nyug
díjasokról sem feledkeztek 
meg. Ök szintén tízezer fo 
rint segélyben részesültek.

— Író—olvasó találkozó. A  
dom bóvári csomópont üzemi 
m űvelődési bizottsága fró—ol
vasó találkozót rendezett a 
csom ópont munkásszállásának 
társalgójában. A  vasutasok 
megismerkedhettek Galam bo- 
si Lajos pécsi költő életút Já
vái és m űveivel. A  szerző — 
a találkozó végén — dedikál
ta versesköteteit.

H A L Á L O Z Á S
Ötvenéves korában, december 

2-án, tragikus hirtelenséggel el
hunyt Bicskei János, a Nyugati 
pályaudvar vonatvezetője, a VL 
kerületi munkásőrség rajparancs
noka. Több mint három évtizedig 
dolgozott a MÁV-nál. Eredmé
nyes munkájáért háromszor ka
pott Kiváló dolgozó kitüntetést. 
Kiváló munkásőr volt. Temetése 
december 9-én volt a Dunakeszi 
temetőben.

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visl Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpes: VI.. Benczúr utca 11* 

Telefon városi: 229—871. 
üzemi: 10—TI.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpeei VII. ■ Rákóczi út 64.

Telefon: 224—818- 
Felelős kiadó: dr. Sutb Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója
Csekk szóm lasz á műnk:

MNB «8  -  II 859 
78—5216 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató
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