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Kitüntették 
az építőket

Á  záhonyi átrakókörzet 
komplex irányításának megva
lósítása új állomásához érke
zett. Január 4-én adták át 
rendeltetésének a központi 
üzemirányító épületet és szá
mítógép-központot. Az ünnep
ségen megjelent és beszédet 
mondott Gulyás János, a 
M ÁV vezérigazgató-helyettese.
: A  mintegy százmillió forin
tos beruházás jelentősége ab
ban van, hogy a számítógé
pes információs rendszer ki
dolgozásával és az irányítás 
egységessé tételével lehetőség 
nyílik a még hatékonyabb 
munkára. Az ötezer négyzet- 
méter alapterületű épületet a 
ÜVIÁVTI tervei alapján a Ke
let-magyarországi Közmű- és 
Mélyépítő Vállalat 1975. no
vemberében kezdte építeni, s 
határidő előtt elkészült vele. 
A  négyemeletes épületben kap 
helyet az átrakókörzet üzem- i 
főnökségének irányító appará
tusa, valamint a számítás- 
technikai üzemegység. A  belső 
szerelések után várhatóan 
1980-ban építik be az első, 
nagyteljesítményű számítógé
pet, amely a Szovjet Vasutak
kal egyeztetve a kocsileszámo
lás, az elszámolás gépesítését 
is megoldja, valamint elősegí
ti az automatikus irányítási 
rendszer bevezetését.

Az épületet Rigó Zoltán 
Üzemi gazgató és Perei József, 
a MÁVSZÜ igazgatója vette 
át, majd bemutatta a vendé
geknek.

Az ünnepség során kitünte
tések átadására került sor. A  
közlekedési- és postaügyi mi
niszter Kiváló munkáért ki
tüntetésben részesítette Kere
kes Imrét, a kivitelező KE- 
MÉV igazgatóját, miniszteri 
dicséretet kapott Vilesz Ká
roly, a beruházási felügyelő
ség dolgozója. Vezérigazgatói 
dicséretet kapott Jambrik Já
nos művezető, Varga János 
főépítésvezető és Tóth Mária 
előkészítő, KEMÉV-dolgozók, 
Vajk Ildikó belsőépítész és 
Zádor Zoltán létesítményi fő
mérnök, M ÁVTI.

Az építésügyi és városfej
lesztési miniszter Kiváló 
munkáért kitüntetést adomá
nyozott Urbán Mihály ács bri
gádvezetőnek és Jambrik Já
nos művezetőnek, a KEMEV 
dolgozóinak, miniszteri dicsé
retet kanott Markó Zoltán 
tervező, MÁVTI és Groska T i
bor asztalos üzemvezető, KE- 
MÉV.

KTE Filmnapok
A  Közlekedéstudományi 

Egyesület Vasútépítési és Pá
lyafenntartási Szakosztálya 
jód sikerült filmbemutatót 
rendezett a Vasúti Főosztály 
konferenciatermében. A  be
mutató keretében összesen 26 
hazai, szovjet, francia, oszt
rák és német filmet vetítettek.
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A központi vezetőség napirendjén:

az 1979. évi bérfejlesztés 
és a munkavédelmi helyzet

Az óévben, december 29-én, 
a MÁV vezérigazgatóságának 
konferenciatermében tartotta 
utolsó ülését szakszervezetünk 
központi vezetősége. A  testü
let a vasutasok 1979. évi bér- 
fejlesztését, valamint a MÁV, 
a GySEV és az Utasellátó 
Vállalat munkavédelmi hely
zetét vitatta meg.

A  bérfejlesztésről, a vasuta
sok bérének alakulásáról Mes
ter Alajos vezérigazgató-he
lyettes tájékoztatta az ülés 
résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy 
az 1979. évi bérfejlesztések
nél biztosítani kell, hogy ápri
lis 1-ig minden dolgozó bére 
elérje a szakmai bértáblázat
ban meghatározott alsó határt. 
Az arányok tartása végett 
azonban kiemelt bérfejlesztés
ben részesülnek azok a fizi
kai dolgozók, akiknek kerese
te ennek az intézkedésnek és 
a műszakpótlék bevezetésének 
hatására nem növekedne. Fo
kozottabb fejlesztésre van 
szükség az elmúlt években 
hátrányos anyagi körülmé
nyek közé került középvezetők 
bérezésében. A  bérfejlesztéssel 
egyidóben egyszerűsítik a ko
rábban sok panaszra okot adó 
utazószemélyzeti teljesítmény
bérezést is.

Ezután Kajcsa József, a vas
utas-szakszervezet titkára lé
pett a mikrofonhoz. Felszóla
lásában elemezte többek kö
zött a vasutasok bérezésének 
idei alakulását, amit megfe
lelőnek értékelt Utalt arra, 
hogy a bérszínvonal növeke
dése — a műszakpótlékot is 
beleszámítva — átlagosan el
érte a 8,8 százalékot. Ugyan
akkor a vasút főbb gazdasági 
mutatója romlott Nőtt pél
dául a kocsifordulóidő, a gép- 
revárások száma és gyakori 
volt a kocsihiány. A  munka
erőgazdálkodás kritikája, hogy 
a tervezett 20 százalékos túl
óracsökkenés helyett további 
4 százalékos növekedést mutat 
a mérleg.

— Ebben az évben — hang
súlyozta a titkár — a vasút 
feladata nem a rekordteljesít

mény hajszolása lesz, hanem 
a minőségi követelmények tel
jesítése, a személyszállítás 
színvonalának emelése. Az 
előzetes számítások szerint az 
utasforgalom tovább csökken, 
az árumennyiség pedig csak 
minimálisan nő.

A  kulturált utazás feltéte
leinek megteremtése jogos la
kossági igény. Hatékony intéz
kedéseket kell hozni a vona
tok menetrend szerinti közle
kedtetésére, a szolgáltatások 
színvonalának emelése érde
kében. Ebben a fontos társa
dalompolitikai igény kielégí
tésében a szakszervezetnek is 
többet kell tennie. Ezért a 
gazdasági vezetők ne vegyék 
zaklatásnak, ha a jövőben tü
relmetlenebb lesz a szakszer
vezet és élesebben bírálja a 
hibákat.

A  szakszervezet titkára ez
után kitért a népgazdasági fel
adatokra, a gazdálkodás nehe
zebb körülményeire. Leszögez
te, hogy a népgazdasági gon
dok megoldásának a vasuta
sok sem lehetnek külső szem
lélői, mert a szabályozók alól 
a vasút sem kivétel. Mindent 
el kell követni, hogy az eset
leges szállítási többletigényt a 
jövőben is kielégítsük.

— A szakszervezeti aktivis
ták nem feledkezhetnek meg 
a dolgozók közvetlen érdek
védelméről sem — folytatta 
Kajcsa József. — Még határo
zottabban kell fellépni a mér
téktelen túlóráztatás, a pihe
nőnap nélküli túlterhelések 
ellen. A  termelést segítő tevé
kenység alapvető formája a 
szocialista munkaverseny, a 
brigádmozgalom fejlesztése. 
Felül kell vizsgálni a követel
ményrendszert, a különböző 
elismerési formákkal szemben 
pedig nagyobb minőségi köve
telményt kell állítani. Kitün
tetésben csak az arra legérde
mesebb kollektívák részesül
hetnek. A  dolgozók eredmé
nyesebb mozgósítása, tájékoz
tatása érdekében az eddiginél 
több információra, adat- és 
érvgyűjtésre van szükség.

Ezután a szakszervezet tit

kára elmondotta, hogy a szo
ciális körülmények gyors üte
mű fejlesztésére nincs lehető
ség, de a termelői beruházá
sokkal egyidőben történő szo
ciális létesítmények megvaló
sításához továbbra is ragasz
kodik a szakszervezet. Nem 
lehet megengedni, hogy a ter
vezett szociális, kulturális és 
munkavédelmi beruházások 
megvalósítása háttérbe szorul
jon. Nekünk kell a jövőben 
is kezdeményező lépéseket 
tenni annak érdekében, hogy 
a vasúti közlekedés teljesítő 
képességének és színvonalának 
emelése — a közlekedéspoliti
kai koncepció elvárásainak 
megfelelően — közüggyé vál
jon és azt a fuvaroztatók, a 
szolgáltatásokat igénybevevők 
is elősegítsék.

A  központi vezetőség a bér- 
fejlesztési intézkedésekkel 
egyetértett és megállapította, 
hogy azok biztosítják a vas
utasok megfelelő kereseti ará
nyait.

Ezután a tanácskozás részt
vevői — két új balesetvédel
mi film megtekintése után — 
áttértek a másik napirendi 
pontra, a munkavédelem hely
zetéről szóló jelentés megvita
tására. Ennek a témának az 
előterjesztője Gáspár Imréné 
dr., a szakszervezet szociálpo
litikai és munkavédelmi osztá
lyának vezetője volt.

— A  balesetek legtöbbször 
rossz munkabiztonsági körül
ményekre, helytelen, elnéző 
vezetői magatartásra, figyel
metlenségre, egyes munkakö
rökben a túlzott terhelésre ve
zethetők vissza — mondotta 
többek között Gáspár Imréné 
dr. — A jövőben jobban kell 
élni to hatósági jogkörrel, meg 
kell akadályozni a vasútnál a 
baleseti források újratermelő
dését Ehhez a legtöbb esetben 
nem pénzre, csupán az utasí
tások pontos betartására, kö
rültekintő, a veszélyt nem le- i 
becsülő magatartásra van 
szükség. (A  M ÁV 1978. évi 
baleseti helyzetéről lapunk kő
vetkező számában részletesen 
tájékoztatjuk olvasóinkat)

Á  gondos felkészülés eredménye:

Zavartalan volt az ünnepi forgalom
A  karácsonyi hármas és az 

újévi kettős ünnep alkalmá
val jelentkező nagyobb utazási 
igényeket a vasút kielégítette. 
Az előkészítés időszakában a

vüket december 21-re teljesí
tették. Ennek megfelelően a 
budapesti személypályaudva
rok személykocsi ellátottsága 
megfelelő volt.

A  bemutatott filmek a vas
úti felépítmény építésével, 
fenntartásával, új hídépítési 
módszerekkel, kitérőik, pálya
udvarok, alagutak építésével, 
a munkák gépesítésével fog
lalkoztak.

A  bemutatott filmek ¡közül 
különösen ¡nagy sikert arattak 
a BAM vasútépítéssel. a 
Montpairnasse, Grigny, Salnt 
Cloud pályaudvarok átépíté
sével és az osztrák építővonat 
munkájával foglalkozó filmek.

A  fiümnapokcn összesen 
mintegy 400 érdeklődő vett 
részt

a
különböző szolgálati ágakkal 
együttműködve elérték, hogy 
a járműjavító üzemek és von
tatási műhelyek javítási ter-

A  folyamatosan kifejtett 
propaganda hatására a menet
jegyek elővételben történő 
megváltása megközelítette a 
100 ezret Az ülőhelybiztosí
tással közlekedő vonatok de
cember 21—26. között 108 ez
res készletéből 81 ezer ülő
helyet elővételben szolgáltat
tak ki a jegypénztárak. En
nek következtében a személy
pénztárak előtt alig volt sor
baállás. A  budapesti fejpálya
udvarok pénztári bevétele de
cember 4—23. között a bázis- 
időszak 19 millió forintjával 
szemben meghaladta a 23 m il
lió forintot

A  pályaudvarok és állomá
sok nagytakarítását a gépesí
tett takarító brigádok időben 
elvégezték. Ehhez nagy segít
séget adtak a szocialista bri-. 
gádok és a KISZ-fiatalok, akiki 
360-an 3134 óra társadalmi 
munkával segítették a kocsik 
tisztítását.

Az ünnepi forgalom lebo
nyolításának időszakában a 
kijelölt vonatok rendben köz
lekedtek.

A  menetrendszerű közleke
dés, a december 21—31. kö
zötti időszakban, 97,5 százalé
kos eredményével igazolta, 
hogy a szolgáltatás fontos ré
szét képezte a vonatok pontos 
közlekedtetése.

Az utastájékoztatás céljait 
szolgáló berendezések üzem
készsége kifogástalan volt: A  
szükséges tájékoztatásokat az 
utasok a mozgó informátoro
kon keresztül, és hirdetmé
nyek útján is időben megkap
ták. Kedvező benyomást kel
tett az utazóközönségben a 
vasutas dolgozók magatartása,: 
akik előzékenységükkel, ud
varias viselkedésükkel segítet
ték az utasokat.

Az újévi forgalomra is ha
sonlóak voltak a jellemzőek. 
Noha az év első napján Euró
pa felett kialakult zord és 
viharos időjárás közlekedési 
zavarokat idézett elő a konti
nens országaiban. Ez az Ün
nepi forgalmat azonban csak 
utolsó fázisában érintette.

PuHai Árpád látogatása

a székesfehérvári iizemfőnökségen
Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter de

cember 27-én meglátogatta a székesfehérvári üzemfő
nökséget. A  vendéget Rácz Alpár üzemfőnök tájékoztat
ta az eredményekről és a gondokról. A  megbeszélésen
— a helyi társadalmi és gazdasági szervek vezetőin kívül
— részt vett Závodni László, a megyei pártbizottság tit
kára is.

A  miniszter az aktuális gazdaságpolitikai és vasúti 
feladatokon kívül beszélt az üzemfőnökségek sajátos 
szerepéről, fontosságáról, az áruszállítás hatékonyságá
nak növelésében rejlő lehetőségeikről.

Pullai Árpád ezután meglátogatta a KPM székesfehér
vári közúti igazgatóságát is.

A  szovjet vasutasok felhívása

Csap és Záhony határállomáson 
az idén is folytatják a versenyt
A  minőségi munkát javító vállalásokat tettek a szov

jet és a magyar vasutasok Csap és Záhony határállo
máson. A  múlt év utolsó napjaiban távirat-váltásra ke
rült sor a szovjet vasutak uzsgorodi aligazgaitóság és a 
záhonyi körzeti üzemfőnökség között. A  szovjet vasuta
sok a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa megalaku
lásának 30. évfordulója tiszteletére <1979. január 25.) a 
hagyományos munkaverseny ¡kiszélesítésére tettek javas
latot. Ennek alapján vállalták, hogy a decemberi ada
tokhoz képest átlagosan 0,1 órával csökkentik a Magyar- 
országról belépő vasúti kocsik tartózkodási idejét. Ha
sonló csökkenést vállaltak a MÁV-mozdonyok tartózko
dási idejénél is.

A záhonyi vasutasok elfogadták a felhívást, s vála
szukban a munkaverseny további folytatására tettek ja
vaslatot.* Ennek alapján — szintén a múlt év decembe
ri adatokat figyelembe véve — vállalták, hogy a Szov
jetunióból érkező széles nyomtávú vasúti kocsik átlagos 
tartózkodási idejét egy órával csökkentik. Záhony és 
Eperjeske határállomásokon a széles nyomtávú szovjet 
mozdonyok tartózkodási idejét tíz percceü rövidítik meg.

A versenyfelhívást mindkét részről a gazdasági és 
szakszervezeti vezetők írták alá. Egyben a dolgozók kö
rében megkezdték a mozgósítást, hogy a gyorsabb áru- 
fuvarozás érdekében tett vállalásokat mindenki magáé
nak érezze.

L. B.

LAPZÁRTA UTÁN

Ünnepi elnökségi ülés
A  Magyarországi Vasutasok 

Szövetsége megalakulásának 
60. évfordulója alkalmából ja
nuár 10-én kibővített ünnepi 
elnökségi ülésre került sor a 
vasutas-szakszervezet Benczúr 
utcai székházában. Az ülést 
koszorúzás előzte meg. A  
szakszervezet elnöksége nevé
ben Koszorús Ferenc főtitkár, 
Kajcsa József és Molnár

György titkár megkoszorúzta 
a munkásmozgalom névtelen 
vasutas mártírjainak, az épü
let bejáratánál levő emlék
tábláját.

A  koszorúzás után a köz
pont tanácstermében került 
sor az ünnepi ülésre, ame
lyen Gyócsi Jenő a vasutas- 
szakszervezet elnöke mondott 
beszédet.

A  vasút decemberi szállítási teljesítménye:

25 millió 635 ezer utas és
10 millió 899

A  vasút decemberben 25 
millió 635 ezer utast szállított, 
s ezzel tervét 93,7 százalékra 
teljesítette. A  bázishoz viszo
nyított teljesítés 96,1 százalék. 
Kedvezőbben alakult az utas
kilométerben mért teljesít
mény, amely elérte a bázis 
szintjét, a tervhez viszonyítva 
pedig 96,6 százalékos teljesí
tést mutat

A  személyszállító vonatok 
menetrend szerinti közlekedé
se

a bázishoz viszonyítva 95,4
százalékról 96,3 százalékra 

növekedett,
kedvezően emelkedett a nem
zetközi vonatok menetrend
szerűsége is, amelynél ugyan
csak javulás tapasztalható, 
mivel 46,6 százalékról 50,3 
százaléknak megfelelően ala
kult

Decemberben a vasút 
10 millió 899 ezer tonna árut 

szállított,
amely a tervhez 97,7, a bázis
hoz viszonyítva 98,4 százalé
kos teljesítésnek felel meg. 
Mérsékelten növekedett az 
árutomxakilométerben mért 
teljesítés is.

A z elszállított árumennyi
ség a belföldi és exportfor
galmakban 6, illetve 10,4 szá
zalékkal csökkent míg az im
port- és tranzitforgalomban

ezer tonna áru
2,7 és 14,7 százalékkal emel
kedett a bázisidőszakhoz ké
pest

A  kiemelt árucikkek közül 
szénből, kőből, téglából, mész- 
ből, cementből, műtrágyából, 
tűzifából és cukorrépából 

lényegesen kevesebbet 
szántottunk az elmúlt idő

szakhoz képest 
míg kavicsból és cement- 
gyártmányokból az elszállított 
árumennyiség kismértékben 
meghaladta a bázisidőszak 
szintjét

A z áruszállítás minőségét 
tekintve a késetten közleke
dett tehervonatok részaránya 
csak kismértékben javult 
Kedvezően alakult a teherko
csik statikus kihasználása, 
amely 4,5 százalékkal nőtt és 
kismértékben csökkent a ko
csiforduló idő is. Nagyobb 
mérvű javulást mutat az ide
gen teherkocsik átlagos tar
tózkodási ideje, s az ezzel ösz- 
szefüggő nemzetközi teherko
csi-gazdálkodás december ha
vi egyenlege.

A  korszerű tehervonati 
mozdonyok kihasználása 
ugyancsak kedvezőbb volt a 
bázisidőszak szintjénél. A  ked
vezőtlenül alakult mutatók 
között a géprevárások vi
szonylagos magas száma em
lítendő meg.

NAPIRENDEN

az alacsony összegű nyugellátások emelése
Január 5-én, a vasutas- 

szakszervezet tanácstermében 
tájékoztatót tartottak az ala
csony összegű nyugellátások 
felemeléséről. A  tanácskozáson 
megjelentek a központi veze
tőség nyugdíjas-szakbizottsá
gának tagjai, a területi bizott
ságok, és a szakszervezeti bi
zottságok nyugdíjas, szervezői, 
ezen kívül a szakszervezeti bi
zottságok nyugdíjas elnökei és 
főbizalmijai is.

A  megbeszélésen részt vett 
Molnár György, a vasutas
szakszervezet titkára, Szemők 
Béla, a MÁV Vezérigazgatóság 
Munkaügyi és Szociálpolitikai 
Szakosztályának helyettes ve
zetője és Tóth Györgyné dr. 
a Nyugdíjas Hivatal vezetője.

Dr. Bordi István, a vasutas
szakszervezet társadalombiz
tosítási osztályának vezetője 
tartott tájékoztató előadást. 
Beszélt a jelenlegi gazdasági 
helyzetről, s az 1979. január 
elsejétől érvényes nyugdíjak 
rendezéséről.

A  megbeszélésen Molnár 
György titkár is felszólalt 
Többek között elmondta, hogy 
nagyobb szakszervezeti bizott
ságok mellett nyugdíjas-bizott
ságok megalakítását tervezik, 
s ezzel remélhetőleg sikerül 
megszüntetni a jelenleg még 
előforduló hiányosságokat

A  tájékoztató előadás után 
a résztvevők kérdéseket tettek 
fel, melyre az elnökség tagjai 
válaszoltak.
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Pályaválasztási tanácsok

Továbbtanulók jelentkezését várja 

a Kvassay Jenő Ipari Szakközépiskola

Kiváló
if jú s á g i
vezető

A  Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 61. évforduló
jának alkalmával KISZ Ér
demérem ki tüntetést kapott 
Komló.ti István, a szombathe
lyi vontatási főnökség tűzreoi- 
cLószeti előadója. Ezt a KISZ- 

tüntetést, ezen az ünnepen, 
hat fiatal kapta meg Vas me
gyében.

A  szombathelyt vasútüzemi 
KISZ-bizottiság titkárát egyik 
este a lakásán kerestük fel. A  
vasi megyeszékhely Derkovks 
lakótelepének együk szépen 
berendezett kétszobás lakásá
ban beszélgettünk.

— Az általános iskolában 
már őrsvezető voltam — kez
di a beszélgetést — A Nagy 
Lajos Gimnáziumban pedig 
tagja voltam a KlSZ-szerve- 
zetnek. 1965-ben, az érettségi 
megszerzése után szakmát ta
nultam. A  szakmunkás-bizo
nyítvány megszerzése után, 
1967-ben kerültem a vontatá
si főnökségre.

1969-től tényleges katonai j  
szolgálatot teljesít. A  hon- j 
védségnél eltöltött évek érle
lik párttaggá. Leszerelése után 
a vontatási főnökség ifjúsági 
filapszervezetének szervező 
titkára, majd 1973 őszétől a 
csomóponti KISZ-bizottság tit
kára. Még abban az esztendő
ben a városi KlSZ-bizottság 
is a tagjai sorába választja. 
1975-tŐl tagja az MSZMP vas
útüzemi párt-végrehajt öba-
zottságának.

—  A  szombathelyi csomó
ponton tíz KISZ-alapszervezet 
tevékenykedik — folytatja. — 
Á  kulturális és sportlehetősé
gek bővülésével, a fiatalok 
megnyerése érdekében, szín
vonalasabb KISZ-életet igyek
ezünk teremteni Rendszeresek 
a honvédelmi, a politikai. a 
sport- és összetett vetélkedők.

Munkánkban a termelést 
segítő akciók kerültek előtér
be. A  kommunista szombato
kon elsősorban a munkaerő
hiánnyal küzdő területeken 
dolgozunk. Segítjük a vasút
hoz kerülő újfelvételesek beil
leszkedését, s a továbbtanuló
kat

A  szombathelyi KlSZ-bizott- 
ság 1977-ben kiérdemelte a 
KISZ KB Vörös Vándorzászla
já t Komláti István is több 
ízben részesült különböző ki
tüntetésben, elismerésben. 
Mint kiváló ifjúsági vezető 
minden esetben rászolgált a 
kitüntetésre.

Sz. Jakab István

A  budapesti Kvassay Jenő 
Ipari Szakközépiskola várja 
a következő tanévre az álta- 
nos iskola 8. osztályát vég
ző tanulók jelentkezését.

Elsősorban a vasutas szü
lőkhöz fordulunk, hogy küld
jék gyermeküket a vasúti 
szakközépiskolába. Szeretettel 
várjuk azokat a tanulókat is, 
akiknek eddig a vasúttal szo
rosabb kapcsolata nem volt, 
de hivatást éreznek a vasu
tas életpálya iránt.

Iskolánk az útépítési sza
kon üdvül középfokú képesí
téssel vasútépítési és pálya
fenntartási szakembereket is 
képez. A  jó eredményű érett
ségi vizsga után elsősorban 
a Közlekedési Műszaki Főis
kolán, vagy más építési jel
legű főiskolán folytathatnak 
felsőfokú tanulmányokat. Te
kintettel arra, hogy iskolánk 
középfokú képesítést ad, utá
na más jellegű felsőfokú in
tézetbe is kérhetik felvételü
kéi. A tovább nem tanuló 
diákok egy év gyakorlati idő 
utána M ÁV Tisztképző, il
letve az iskola által szerve
zett tanfolyamon készülhet
nek a technikusminősitő vizs
gára. Az így szerzett szak
technikusi oklevél a vasútnál, 
a II. szakcsoportba való be
sorolásra jogosít.

Ebben az iskoláiban a va
sútépítésen kívül műszaki raj
zolói, földmérési, hídépítési, 
gépészeti és -magasépítési, va
lamint elméleti és gyakorlati 
ismereteket is szerezhetnek a 
tanulók.

A z évközi szakmai gyakor
latot Rákosrendező pályaud
var területén levő tanmű
helyben, illetve fedett gya
korló területen a nyári gya
korlatot a M ÁV Magasépítési 
Főnökség, illetve pályafenn
tartási munkaterületen — ta
nár irányításával — végzik. 
A  vidéki fiútanulók kollégiu
mi elhelyezését korlátlan 
számban, a leánytanulókét pe
dig megadott keretek között 
tudjuk biztosítani.

A  MÁV-igazgatóságok tanu
lóinknak — tanulmányi ered
ményüktől függően —  ösz
töndíjat adnak. Az ösztöndí
jas tanulók a MÁV-alkalma- 
zottak részére járó utazási 
kedvezményben is részesülhet
nek. Az ösztöndíj a szakjel
legű felsőfokú továbbtanulás 
idejére meghosszabbítható.

Az iskolánk iránt érdeklő

dők a 01/04—12-es vasúti te
lefonon részletesebb felvilá
gosítást kérhetnek.

A  vasútforgalimi, valamint 
a vasúti távközlő és biztosí
tóberendezési szakok iskolánk
ból a Vasútgépészet! Szakkö
zépiskolába költöztek (Buda
pest, XI., Rimaszombati u. 
2—8). Ezekem a szakokon 
Szegeden is folyik képzés.

A  felvételüket kérők — az 
általános iskola által adqtot 
jelentkezési lapra írják rá a 
pontos címünket és a szakot. 
Címünk: Kvassay Jenő Ipari 
Szakközépiskola, vasútépítési

A  Ferencvárosi Vasutas Dol
gozók Művelődési Házában 
szinte nem múlik el nap, hogy 
ne kínálnának valamilyen ér
dekes programot a csomópont 
dolgozóinak. Előfordul, hogy 
egy időben három, sőt négy 
esemény között válogathatnak 
az érdeklődők.

December 18-án dr. Németh 
Sándor, a MÁV Budapesti Te
rületi Egészségügyi Központ 
főorvosának festményeiből nyílt 
kiállítás. A  tárlatot Gulyás Já
nos vezérigazgató-helyettes 
nyitotta meg, majd a köztiszte
letben álló orvos-festő vála
szolt a résztvevők kérdéseire.

A  kis tanácsteremben tar
tott kiállítás már korántsem 
nyújtott annyi műélvezetet, 
mint dr. Németh Sándor tárla
ta, ám a látottak felettébb el
gondolkoztatták a gyanútlan 
szemlélőd öt. Az ott bemutatott

építési- és pályafenntartási 
szak, 1068 Budapest, Rippl- 
Rónai u. 26,

A  jelentkezőknek vasút-or- 
vosi alkalmassági vizsgálaton 
kell résztvennl

Iskolánkban levelező tago
zatom felnőtt oktatás is fo
lyik. A  nappali tagozatra 
¡márciusiig, a levelezőre jú
niusig kell a jelentkezési la
pokat eljuttatni.

Az iskola igazgatósága és 
KISZ-szervezete várja a var 
sutas élethivatást választó 
fiatalok jelentkezését.

K. A.

tárgyak — hegesztőapa rá tok, 
rádiók, magnetofonok, több 
zsáknyi babkávé, ruhanemű 
stb. — mind lopásból származ
tak. A  mintegy 350 ezer forint 
értékű árut sajnos vasutasok 
tulajdonították eL Ezért a cso
mópont vezetői úgy döntöttek, 
hogy a nyilvánosság előtt is 
pellengére állítják azokat, akik 
csákiszalmájának tekintik a 
népgazdaság vagyonát. Termé
szetesen a vétkesek a törvény 
előtt is felelnek tettükért.

A  kiállítások megtekintése 
után a szocialista brigádklubba 
látogattunk, ahol ezúttal a cso
móponti Kandó Kálmán von
tatási és a Felszabadulás for
galmi brigádok adtak egy
másnak találkozót. Az összejö
vetelen részt vett Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes, Rékasi 
István vasútigazgató-heWet- 
tes is. Séra Sándor

Fazekas Lajos:

K O R O M -V IR Á G
Fekete füst-rajz fehér égen,
A  hómezőn korom-virág.
A  kis faluk holt térközeit 
vasfutó gépünk metszi á t

A  géptől féltették dédapák 
e táj békéjét; ám haladt 
az idő. . .  S száll a korom-virág 
sírjuk fölé, az ég alatt

Egyidőbcn több esemény

Kiállítások; kluberedmények 
a ferencvárosi művelődési házban

A  király bizalmasa volt!

Ludvigh Gyula tündöklése és
1919. Január 6-án délelőtt 10 
órakor Ludvigh Gyula, a MÁV 
volt elnöke Andrássy út 88. 
sz. lakásán vadászpuskájával 
szivén lőtte önmagát és nyom
ban meghalt. (Újsághír)

Ludvigh Gyula, aki 1887-től 
közel negyed századon át volt 
a lendületesen fejlődő MÁV 
elnöke, jellegzetes alakja a 
dualista rendszer magyar ve
zető rétegének. Apja az 1848— 
49-es forradalom és szabadság- 
harc idején országgyűlési kép
viselő, majd szepesi kormány- 
biztos. Világos után Brüsszel
be emigrált. 1841-ben született 
Gyula fia ott szerzett mérnö
ki diplomát, majd 1863-ban 
egy francia vasútépítő társa
ság meghívására Spanyolor
szágban dolgozott 

Az 1867-es „Deáki tett** után 
hazatért és mint osztálymér
nök a vasútépítészeti igazga
tósághoz szerződött Karrierje 
rakétaként ívelt felfelé. 1878- 
ban már műszaki tanácsos, 
1883-tól a MÁV igazgatósági 
összülésének rendes tagja, s 
röviddel később miniszteri ta
nácsosként került az újjászer
vezett MÁV-igazgatóság élére. 
1893-ban a magyar főrendiház 
élethossziglan kinevezett tag
ja  lett

Mikszáth Kálmán írta meg 
Ludvigh Gyula főrendiházi 
örökös tagságának történetét 
hogy bizonyítsa, mennyire sze
rette a király Ludvigh Gyulát. 
Az eset röviden a kővetkező: 
1893-ban megüresedett négy

főrendi hely. Wekerle minisz
terelnök mind a négy helyre 
megtette a javaslatát. Egy név 
őfelségének nem tetszett.

— Egy másik negyediket 
ajánljon, kedves Wekerle! — 
Wekerle zavarba jött és „leg- 
közelebbig” gondolkodási időt 
kért a királytól. Pár nap múl
va referáda után őfelsége 
kérdezte Wekerlétől: ki a „ne
gyedikn? Wekerle még na
gyobb zavarba jött, de most 
hirtelen végigsiklott gondolat
ban a tekintete a közéleti ki
válóságokon és a közigazgatá
si bíróság elnökére: Ludvigh 
Jánosra gondolt (persze, a ke
resztnevét elfelejtette), gyor
san kimondta: „Ludvigh**!

— Ah, Ludvigh —  vágott 
közbe mohón a király —, a 
kedves vasúti direktor? Na
gyon szívesen egyezem bele.

Wekerle majdnem sóbál
vánnyá változott, és udvarias 
mosollyal meghajtotta magát. 
Így lett főrendiházi tag Lud
vigh Gyulából — a király bi
zalmasából —, aki a kilencve
nes években már gyakori 
meghívottja a gödöllői császá
ri és királyi vadászatoknak.

A  század első éveiben alig
hanem Ludvigh Gyula volt 
Magyarországon a rendjelek
kel legjobban dekorált férfiú. 
A  társasági lapok mint kiváló 
vadászt, jó lovast, úrkocsist és 
mesteri fotográfust népszerű
sítették. Csupán a vasutasok
ról váló gondoskodásban nem

jeleskedett a M ÁV nagyhatal
mú elnöke.

Kinevezésekor azonnal ren
deletben tiltotta meg alkalma
zottjainak, hogy tagjai legye
nek az osztrák—magyar vas
utak kalauzi segélyző és jog
védő egyesületének, valamint 
az osztrák—magyar állam 
mozdonyvezetői segély- és 
jogvédő egyesületének. 1891- 
ben elbocsátás terhe mellett 
megtiltotta a május elsejei 
munkásünnepen való részvé
telt. Személyesen adott utasí
tást azoknak a vasutasoknak 
az elbocsátására, akikről meg
tudta, hogy csatlakoztak a 
munkásmozgalomhoz. Amikor 
a forgalmi dolgozók 1904 tava
szán sztrájkba kényszerültek 
a növekvő kizsákmányolás el
len, s állampolgári jogaik tisz
teletben tartásáért, akkor Lud
vigh szorgalmazta a munka- 
beszüntetés erőszakos letöré
sét

1906 áprilisában Vörös 
László, a Fejérváry-kormány 
kereskedelemügyi minisztere 
Ludvigh akarata ellenére en
gedélyezte a Vasúti Munkások 
Országos szövetségét. 1908-ban 
Ludvighnak sikerült elérnie 
az első legális vasutas-szak
szervezet feloszlatását 1909- 
ben átvette a Ferenc József 
rend nagykeresztjét, s 1910. 
április 1-én azzal a tudattal 
vonult nyugállományba, hogy 
a szocialistáktól megtisztított 
MÁV-ot adja át utódának.

bukása
Ludvigh Gyula MÁV-elnök- 

nek nemcsak tündöklése, de 
végzete is hasonlított ameri
kai kollégája, a Philadelphia 
and Reading Vasúttársaság el
nökének, Franklin B. Gowen- 
nek életútjához, akit egykor a 
Reading-völgy királyának 
mondtak. A  Gowen irányítá
sa alatt álló vasúttársaság ha
tásos eszköznek bizonyult az 
Egyesült Államok első szén
monopóliumának létrehozásá
ra. Hatalmának tetőpontján F. 
B. Gowen kezdeményező sze
repet vállalt a bányászok har
cos iparági szervezetének szét
zúzásában és vezetőinek ki
végzésében, valamint az 1877- 
es nagy amerikai vasutas- 
sztrájk leverésében, amely 
egyben a világ első vasutas 
munkabeszüntetése volt. Ám 
tizenkét évvel később a bá
nyászok szakszervezete feltá
madt, s megkezdődött a vas
utas önsegélyező egyesületek 
szakszervezetté fejlődése is. 
F. B. Gowen, a bukott vasút- 
igazgató 1889-ben egy hotel
szobában önkezével vetett vé
get életének.

Jelképesnek tekinthető, hogy 
Ludvigh Gyula, a MÄV egy
kori elnöke 1919. január 6-án 
délelőtt abban az órában lőt
te szivén magát, amelyben 
megnyílt az újjászervezett vas
utas-szakszervezet, a Magyar- 
országi Vasutasok Szövetségé
nek első kongresszusa.

Gadanecz Béla

Szíriéi szakszervezeti vezetők látogatása 
a vasutas-szakszervezetben

December 15. és 19. között 
a Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége vendégeként tar
tózkodott hazánkban Nasr 
Zarif Móuhrez, a Szíriái Arab 
Közlekedési Dolgozók Szak- 
szervezeti Szakmai Szövetségé
nek elnöke, a Szállítási Dolgo
zók Arab Szövetségének elnö
ke. Ebből az alkalomból talál
kozott és megbeszéléseket 
folytatott Koszorús Ferenccel, 
a vasutas-szakszervezet főtit
kárával is.

A  tárgyalások a barátság és 
a kölcsönös égyetértés légköré
ben folytak. Mindkét vezető 
megelégedéssel állapította meg, 
hogy nézeteik valamennyi kér

désben azonosak. Megállapod
tak többek között a magyar 
és a szíriai közlekedési szak- 
szervezetek közötti együttmű
ködés konkrét lehetőségeiben, 
és a különböző közlekedési 
szakszervezeti delegációk cse
réjében is.

Jelen volt még a tanácsko
záson Antoine Rachid, az 
Arab Közlekedési Szövetség 
nemzetközi osztályának veze
tője és Bachir Al-Chartf, a 
Líbiai Közlekedési Szakszerve
zetek főtitkára is. A  tanácsko
zásról készült megállapodást 
és állásfoglalást Nasr Zarif 
Mouhrez elnök és Koszorús 
Ferenc főtitkár írta alá.

Vendégeink a tárgyalóasztalnál

JU B IL Á L Ó  Z E N E K A R O K

Ünnepi hangverseny
Negyven évvel ezelőtt, 1938- 

bán alakult meg a nyíregyházi 
vasutas fúvószenekar. Az ala
pító tagok közül 4 még jelenleg 
is aktív tagja a zenekarnak és 
hetenként két alkalommal rend
szeresen részt vesznék a pró
bákon és a szerepléseken.

A felszabadulás előtt Siroki 
Gyula volt a zenekar szakmai 
irányítója. A  második világ
háború a zenekar felett sem 
vonult el nyomtalanul. A  lét
szám csaknem felére csökkent, 
de 1946 elején, Csatári Lajos 
karmester vezetésével a zene
kar újból megkezdte szereplé
sét. Többen szívesen emlékez
nek vissza arra az időre, ami
kor a művelődési ház színját
szó köre nagy sikerű zenei dal
játékot adott elő telt ház előtt 
és a kísérő zenét a fúvószene
karból szervezett kis színházi 
zenekar szolgáltatta.

A  könnyebb műfaj mellett 
szimfóniák, operanyitányok, 
ónéra-, operett részletek, Ko
dály-, Bartók-művek is egyre 
gyakrabban kerültek műsorra. 
Ebben az időben jelentősen 
emelkedett a zenekar játék
színvonala és technikája. Egyik 
hangverseny a másikat követte 
és a fúvószenekari vetélkedő
kön, versenyeken is szép ered

ményeket érték eL A  vasutas 
zenekarok versenyein Debre
cenben, Dunakeszin, Siklóson 
több alkalommal a legjobbak 
között szerepelték.

A  zenekar Dötsch Zoltán 
karnagy irányításával ma is te
vékenyen részt vesz Nyíregy
háza és Szabolcs megye kultu
rális életében. Aktívan közre
működnek nemzeti, nemzet
közi ünnepeken, családi, társa
dalmi ünnepségeken, s politi
kai rendezvényeken egyaránt. 
Színvonalas szereplésükkel je
lentősen hozzájárulnak az ün
nepségek sikeréhez. Az 1978. 
évi minősítő hangversenyen 
„Ezüstlant** minősítést szerez
ték.

A  negyvenéves jubileum al
kalmából a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Művelődési Házban 
ünnepi hangversenyre került 
sor, majd utána bensőséges ün
nepség keretében emlékeztek 
meg a zenekar 40 éves munká
járól, melynek 32 tagja immár 
három generációt képvisel. A  
Vasutasok Szakszervezete kén- 
viseletében Volosinovszki Já
nos, az elnökség tagja, a debre
ceni területi bizottság titkára 
köszöntötte a jubiláló zenekart 
és ajándékot adott át a műve
lődési ház vezetőcégének, a ze
nekar kollektívájának.

Ötvenöt éves a miskolci fúvószenekar
Emlékezetes ünnepség szín

helye volt december 29-én a 
miskolci vasútigazgatóság kul
túrterme. A  Vörösmarty Mi
hály Művelődési Ház kétsze
res Aranylant diplomás fúvós
zenekara ünnepelte megalaku
lásának 55. évfordulóját. Az 
ünnepségen megjelent Pásztor 
Pál vasűtigazgató.

Varga István, a Vörösmarty 
Művelődési Ház igazgatója em
lékezett meg a megalakulás 
óta eltelt időszakról. Elmond
ta, hogy a fúvószenekart 1923 
novemberében, a miskolci 
M ÁV Főműhely III. osztályá
nak vezetője, Ganszky Antal 
hozta létre a dal- és. önképző
kör keretében. Az alapító ta
gok között munkások, ifjú
munkások, ipari tanulók egy
aránt voltak. A  zenekar Pro
fánt István karnagy vezetésé
vel látott munkához. A  zene
szerző karnagy 1960-ig állt a 
fúvószenekar élén, majd 1960- 
tól 1976-ig Bencs Ferenc kar
nagy irányításával folytatták 
sikeres szereplésüket.

Bencs Ferenc elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a zenekar 
újjászervezésében, korszerű 

* fúvószenekarrá történő átszer

vezésében. Tőle Kurgyis Lajos 
vette át a karnagyi pálcát. A  
koncertmester! teendőket pe
dig Heiner Károly látja eL

A  45 tagú fúvószenekar év
tizedek óta rendszeresen ad 
térzenét Miskolcon, Miskolc- 
Tapolcán, valamint a környe
ző városokban. Részt vesznek 
a különböző társadalmi szer
vezetek által rendezett ünnepi 
megmozdulásokon, társadalmi 
ünnepségeken, vasúti megyei 
és városi rendezvényeiken. Az 
utóbbi években nagy sikerrel 
szerepeltek Csehszlovákiában 
és Lengyelországban is.

Ezután Tóbiás Béla, a vas
utas-szakszervezet kulturális, 
agitációs, propaganda- és 
sportosztályának politikai fő
munkatársa —- a szakszerve
zet vezetőinek megbízásából 
— átadta a „Szocialista kultú
ráért** kitüntetést a jubiláló 
zenekarnak. Az alapító tagok 
közül Dargai György, Dobos 
József és Gáspár Gyula ugyan
csak „Szocialista kultúráért, 
kitüntetésben részesült. A  Va
sasok Szakszervezete elnöksé
ge pedig ólomkristály vázával 
jutalmazta az 55 éves együt
test.
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az alacsony összegű 
nyugellátások emeléséről?

Mint ismeretes, a kormány 
intézkedésére 1979. január 1-i 
hatállyal, a rendszeres éven
kénti nyugdíj kiegészítésen túl 
fe l kell emelni az 1971 előtti 
alacsony összegű nyugdíjakat, 
valamint a később megállapí
tott minimum nyugdíjakat és

érő — öregségi, rokkantsági és 
baleseti rokkantsági nyugdí
jak. Az így felemelt nyugdíj
hoz jár még a havi 70 forint 
rendszeres emelési összeg. Az 
a nyugdíjas tehát, akinek a 
nyugdija a havi 1700 forintot 
nem haladja meg, összesen ha-\

megfelelően 1979. január 1-től 
a saját jogú és az özvegyi 
nyugdíj együttesen havi 1600 
forintig folyósítható. 1979. ja 
nuár 1. előtt ez az összeg havi 
1430 forint volt.

tott minimum nyugdíjakat és nem naiaaja meg, összesen na.- ■ i *  i
járadékokat. Ez közel €0 ezer v i 170 forin t emelést kap. * AZ 6R1616S6K VC l̂tflaJlclSci
vasutas nyugdíjast érint, mely
nek évi költségkihatása 1,8 
milliárd forint.

Saját jogú nyugellátások
A  rendelkezések értelmében 

az 1971. január 1. előtt megál
lapított nyugdíjaikat meghatá
rozott összeggel és differen
ciáltan kell emelni. Azért 
meghatározott összeggel, mert 
—  a százalékos emeléssel el
lentétben —  ily módon nem 
nőnek az azonos időszakban 
megállapított nyugellátások 
közötti különbségek, tehát nem 
keletkeznek újabb feszültsé
gek. A differenciált emelés azt 
jelenti, hogy a régebben meg
állapított nyugdijakat nagyobb 
összeggel kell emelni, mint az 
újakat. A z egymást követő 
nyugdíj rendszerek fejlődése és 
a bérek rendszeres növekedé
se miatt nőtt a lemaradás az 
újonnan megállapítottakhoz 
képest.

A  kortól függő differenciá
lásra azért van szükség, mert

A  megállapítás időpontjára 
való tekintet nélkül havi 100 
forinttal (a havi 70 forint 
évenkénti rendszeres emeléssel 
együtt 170 forinttal) emelked
nek a nyugdíjak legkisebb 
összegei. Ennek megfelelően 
az öregségi nyugdíj legkisebb 
összege havi 1310 forint.

Saját és özvegyi 
jogon járó nyugdíj

Összegükre való tekintet 
nélkül havi 100 forinttal (a 
havi 70 forin t évenkénti rend
szeres emeléssel együtt havi 
170 forinttal) emelkednek az 
1959. január 1. előtt érvényben 
volt jogszabályok alapján 
megállapított özvegyi, szülői 
nyugdíjak és árvaellátások, to
vábbá az e  jogszabályok alap
ján megállapított öregségi, 
rokkantsági és baleseti rok
kantsági nyugdíjban részesült 
(a nyugdíjas 1953. december 
31-ét követő elhalálozása ese-

a legidősebb nyugdíjasok már tén járó) özvegyi, szülői nyug
kiegészítő keresethez nem jut- díjak és árvaellátások.
hatnak.

A z emelések — az összeg
határra tekintet nélkül —  az 
1959. január 1. elő^t megálla
pított nyugdíjakra vonatkoz
nak. Az 1959. január 1. és 1970. 
december 81. között megálla
pított nyugdíjak közül azokat 
emelik, amelyek összege nem 
éri el a havi 1800 forintot. A  
megállapítás időpontjára való 
tekintet nélkül felemelésre ke
rülnek a nyugellátások legki
sebb összegei' (minimum nyug
díj akr a háztartási pótlék) és 
az az összeghatár, ameddig a 
nyugdíj házastársi pótlékkal 
kiegészíthető, s végül az az 
összeg, ameddig a sajátjogú és 
az özvegyi nyugdíj együttesen 
folyósítható.

A  vasutas nyugdíjasokat 
érintő emelési rendelkezések a 
saját jogú és a hozzátartozói 
nyugellátásokra, a házastársi 
pótlékra és a házastársi pót
lékra jogosító összeghatáraira, 
valamint a saját jogon és az 
özvegyi jogon járó együttes 
összegeire terjednek ki.

Hozzátartozói

Havi 80 forinttal (legfeljebb 
azonban havi 1800 forintra) 
emelkednek az 1959. január 1- 
től érvényben levő jogszabá
lyok alapján, az 1971 előtti 
időponttól megállapított árva
ellátások, továbbá e jogszabá
lyok szerint 1971 előtt megál
lapított öregségi, rokkantsági 
és baleseti rokkantsági nyug
díjban részesült nyugdíjas 
1970. december 31-ét követő el
halálozása* esetén járó (havi 
1800 forintot el nem érő) öz
vegyi, szülői nyugdíjak és ár
vaellátások. Az így felemelt 
nyugdíjhoz jár még a havi 70 
forint rendszeres emelési ösz- 
szeg.

A  megállapítás időpontjára 
való tekintet nélkül havi 100 
forinttal (a havi 70 forint

A  nyugellátások emelését 
úgy hajtják végre, hogy a jo
gosultak januárban — a szo
kásos időpontban —  nyugdíju
kat már emelt összegben kap
ják meg az évenkénti rendsze
res kétszázalékos, de legalább 
havi 70 forint emeléssel együtt, 
A nyugdíjemelést írásban te
hát nem kell kérni. A  M ÁV 
Nyugdíjhivatalhoz csak a kö
vetkező esetekben kell kér
vényt írni:

Házastársi pótlékra jogosító 
összeg 1978-ban 1790 forint 
volt. Akinek a nyugdíja ezt az 
összeget elérte, házastársi pót
lékot nem kaphatott. Tekintet
tel arra, hogy a házastársi pót
lékra jogosító összeghatár 
1979-től havi 2000 Ft, akinek 
a nyugdíja ezt az összeget 
nem éri el, házastársi pótlékot 
kérhet. Akkor is, ha korábban 
nem kért, vagy nem kapott. 
(Természetesen csak abban az 
esetben, ha az ehhez szüksé
ges egyéb feltételek megvan
nak.) A  házastársi pótlék meg
állapítását a jogosultság fel
tételeinek az igazolásával le
het igényelni a  M Á V  Nyugdíj- 
hivataltól.

(A  férfi nyugdíjast házastár
si pótlék 1979-ben az után a 
rokkant, vagy az özvegyi 
nyugdíjra jogosító életkort be
töltött felesége, legalább egy 
éve együtt élő élettársa után 
illeti meg, akinek a keresete, 
jövedelme, nyugellátása, bal
eseti nyugellátása nem halad-\ 
ja meg a havi 1110 forintot. 
A  nyugdíjas nő a háztartásá
ban legalább egy év óta eltar
tott teljesen munkaképtelen 
férje után kaphat házastársi 
pótlékot)

Előfordul olyan eset is, hogy 
a nyugdíjas valamilyen koráb
bi nyugdíjrendszerben megál
lapított nyugdíját újabb rend
szerű nyugdíjra cserélte át — 
a nyugdíjazás után végzett

összegükre való tekintet nél
kül havi 400 forinttal (az 
évenkénti rendszeres emelés
sel együtt legalább havi 470 
forinttal) emelkednek az 1954.
október 1. előtt érvényben Volt zastársi pótlék állapítható meg

évenkénti rendszeres emelési munkája alapján —  és az 
összeggel együtt havi 170 fo
rinttal) emelkednek a hozzá
tartozói nyugellátások legki
sebb összegei. Ennek megfele
lően a legkisebb összegek a 
következők:

A z özvegyi, a szülői nyug
díj és a szülötten árvát meg
illető árvaellátás havi 1110 Ft.
Az árvaellátás havi 910 Ft.

Házastársi pótlék
Á  házastársi pótlék összege 

1979. január 1-tŐl havi 500 fo 
rint, a korábbi 360 forinttal 
szemben. A z  az Összeghatár, 
ameddig a nyugellátáshoz há-

emelések következtében maga
sabb lenne a régi nyugdíja. 
Az ilyen nyugdíjas kérheti ko
rábbi nyugdíjának emelt ösz- 
szegben történő visszaadását.

Amennyiben a saját jogú és 
özvegyi nyugdíjra jogosult 
özvegy által választott nyug
díj helyett az emelés követ
keztében a másik, vagyis a 
szünetelő nyugdíj a kedve
zőbb, az özvegy kérheti a ko
rábban választott nyugdíja 
helyett a kedvezőbb nyugel
látás folyósítását.

Nyugállományba vonult vasutasok kitüntetése
Nyugállományba vonulásuk al

kalmából — több évtizeden ke
resztül végzett példamutató mun
kájuk elismeréséül — a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa

m u n k a  é r d e m r e n d
arany fokozata

kitüntetésben részesítette: Erős
József asztalost, M ÁV Szak- és 
Szerelőip. Főn.; Mohácsi László 
vonali tartalékost, Berente Szén 
pu.

MUNKA ÉRDEMREND
ezüst fokozata

kitüntetésben részesítette: Por-
ezek Ferenc villamosmozdonyvez. 
Bp. Keleti Vont. Főn.; Gyöngyösi 
Pál állomási önököt, Toka] áll.; 
Tóth Józsefné keresk. üzemfő-
nőkhelyettest, Tapolca Körzeti
Uzemfőnökség.

MUNKA ÉRDEMREND
bronz fokozata

kitüntetésben részesítette: Benda
Ferenc mozd. felvigy., Celldö
mölk Vont. Főn.; Czömpöly Ele
mér állomásfőnököt. Boly áll. 
Gergely József főép. vezetőt, Deb
recen Ed. Főn.; Gáspár Imre csi
szolót, Északi JJ. U .; Szamosközi 
János állomásvezetőt, Gyoma áll. 
Tóth Endre szertárfőnököt, Pusz 
taszabolcs Szertárfőn.

A  közlekedés- és postaügyi 
miniszter

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Bu-
kovszky Ferenc műsz. főcsop. ve
zetőt, Dombóvár Ep. Főn.; Dénes 
Mihály tolatásvez., Dorog áll. 
Herceg Lajos lakatost, Debrecen 
Jj. U .; Herendi István oszt. ver 
BVKH; Kiss Dániel Ugyint., Mis- 
kolc-Gőmöri pu.; Kocsis András 
lakatos csop. vez., Szolnok Jj. U.;
|Kónya Károly oszt. vez.. Szeged 
i Vasútig.; Pulai József kocsimes
tert, Szombathely áll.; Som János 
Iműszerészt. Balparti BBFF; Sós 
Ferenc művezetőt, Vác Pfí. Főn.; 
dr. Varga László szakoszt. vez. 
helyettest, KPM Vasúti Főoszt.

MINISZTERI DICSÉRETBEN
részesültek: Antal József lakatos 
csop. vez., Miskolc Jj. O .; Borlai 
Jenő áll. főn. helyettes, Bp. Déli 
pu.; Hamza Lajos áll. főnök, 
Nagykőrös áll.; Kiss István gőz- 
mozd. vezető. Hatvan Vont. Főn.; 
Nagy Sándor oktatótiszt. Fényes- 
litke áll.; péterfy Sándor mozd. 
vezető, Dunaújváros Vont. Főn.; 
Tass! József revizor, Bp. Vasút- 
igazgatóság.

A  M ÁV vezérigazgatója

Kőbánya-teher áll.; Kőrössy S. 
János áll. főn. helyettest, Hat
van áll.; Magyar István vonatvez., 
Vili. Felsővez. Ep. Főn.; Magyar 
Józsefné galvanizáló szakmun
kást, Dunakeszi Jj. U .; Nagy Bé
la oszt. vez., Miskolc Jj. U .; 
Nagy Sándor belső elL, Bp. Jó
zsefváros áll.; Palotás Györgyné 
Ugyint., Jobbparti BBFF; Saly 
Kálmán anyaggazdálkodót,
Szombathely .TBÉF; siroki Gyu- 
láné ügyint., Debrecen áll.; Sol
ti Tivadar ügyint., KPM Vasúti 
Főoszt.; Sólyomvári János csop. 
vez., Pécs Vasútig.; Szabadost 
Vendel szertári munkást, Sátoral
jaújhely Szertárfőn.; Szekeres 
Mátyás felépítm. vonalkezelőt, Bp. 
Angyalföld Pft. Főn; Szerző Pé
ter munka vez.. Szentes Ep. Főn.; 
Szmolicza József asztalost. Bp. 
Keleti pu. Műsz. Kocsiszolg. Főn.; 
Szőke Lajos kocsiint., Pécs vas
útig.; Tislér István szem. veze
tőt, Jobbparti Épületfenntartó 
Főn.; Tóth József művez., Bp. Ke
leti pu. M ÁV Vili. Fenntart Főn.; 
Tóth Sándomé hőközpontkezelőt, 
Landler Jenő Jj. U .; ÜJvárosi. 
István vonatfékezőt, Püspökladány

áll.; Vadász Béla fegyelmi vizsgá
lót, Pécs Vasútig.; Veres Sándor 
vasútőrt, Miskolc Jj. Ü .; Zaj a ez 
András anyaggazdálkodót, Szajol 
áll.; Zentai Lajosné ' állóeszköz- 
nyilvántartót, TBEF.

Hosszú időn keresztül végzett 
kiemelkedő munkájuk elismerésé
ül — a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa a

m u n k a  Ér d e m r e n d

arany fokozata
kitüntetésben részesítette: Kiss
Károly mozdonyfelvigyázót. Mis
kolci Vont. Főn.; Rontó Károly 
mozdonyvezetőt, Szolnok Vont, 
Főn.

m u n k a  Ér d e m r e n d

ezüst fokozata
kitüntetésben részesítette: Szafh- 
mári Tibor művezetőt, Debrecen 
áll.

A kitüntetéseket Szűcs Zoltán* 
a MÁV vezérigazgatója adta át.

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRETBEN
részesítette: Balázs István ve
zénylőtisztet, Komárom áll.; Balog 
Mihály vonatvez., Miskolc Tiszai 
pu.; Bán Károly utazó mozd. fel
vigy., Mezőhegyes Vont. Főn.; dr. 
Bánki Jenő műsz. gazd. tanács
adót, KPM Vasúti Főoszt.; 
Beitlbech József bétán, munkást, 
Cegléd Vont. Főn.; Bereczki Jó
zsef ügyint., M ÁV Hídépítő Főn.;
| Berekhelyi Gyula lakatost, Land
ler Jenő JJ. U .; Czétényi Jenő 
szóig, vez., Jászkisér áll.; Furug- 
¡íás Ferenc szóig, főn., Bakony- 
szentlászló áll.; Harsányt Lajos 
jegyvizsg. Nyíregyháza áll.; Herth 
Károly anyagterv-készltöt. Északi 
Jj. Ü .; Holicza Miklós mozd. 
vez., Debrecen Vont. Főn.; ülés 
Endre Ugyint., Szombathely Vas
útig.; Karajz János .felép. munka- 
Ivez., Sátoraljaújhely Pft. Főn.; 
Kiss Ernő vonalkez., Mátészalka 
Pft. Főn.; Kiss Ilona ügyint., Sze
ged áll.; Kismlhók Sándomé rakt. 
munkást, MÁV Landler Jenő Osz
tószertárfőn.; Kovács Sándor rakt. 
munkást, Bp. Józsefváros áll.; B. 
Könczöl János kocsirend., Bp.

Az utasokért...

Pécs állomáshoz 170 személykocsi tartozik. Ezek nagyobb mű
szaki ellenőrzését a lakatos- és elektromos-brigádok négyhe
tenként végzik. Ellenőrzik a villamossági berendezéseket, a 
fűtést és a nyílászáró szerkezeteket. Képünkön az egyik brigád 

megbeszéli a legfontosabb teendőket

Az elektromos berendezések ellenőrzése

(Zelman Ferenc felvételei)

jogszabályok alapján megálla
pított öregségi, rokkantsági és 
baleseti rokkantsági nyugdí
jak.

Havi 300 forinttal (az éven
kénti rendszeres emeléssel 
együtt legalább havi 370 fo 
rinttal) emelkednek az 1954. 
október 1. és 1958. december 
31. között érvényben volt jog
szabályok alapján megállapí
tott öregségi, rokkantsági és 
baleseti rokkantsági nyugdí
jak.

Havi 100 forinttal (legfel
jebb azonban havi 1800 forin- 
ra) emelkednek az 1959. ja
nuár 1-től érvényben volt jog
szabályok alapján az 1971 előt
ti időponttól megállapított — 
a havi 1800 forintot el nem

(a havi 70 forint évenkénti 
rendszeres emeléssel együtt) 
havi 2000 forint, a korábbi 
1700 forinttal szemben. Ha a 
nyugellátás összege az 1500 fo
rintot meghaladja, házastársi 
pótlék címén az az összeg jár, 
amennyi a nyugdijat havi 2000 
forintra egészíti ki. Annál, aki 
1978. decemberében házastársi 
pótlékban részesült, a házas
társi pótlék nem lehet keve
sebb annál az összegnél, amely 
az emelésig megilleti.

Havi 100 forinttal (a havi 70 
forin t évenkénti rendszeres 
emelési összeggel együtt havi 
170 forinttal) emelkedik az az 
összeg, ameddig a saját jogú 
nyugdíj és az özvegyi nyugdíj 
együttesen folyósítható. Ennek

Arany békeplakettes eszperantisták
A  M Á V  Landler Jenő Járműjavító Eszperantó Csoport

jának lelkes kollektívája sokat tett az eszperantó nyelv nép
szerűsítéséért. Rendszeres nyelvtanfolyamok műkődnek, s ki
terjedt levelező kapcsolataik vannak a szomszédos szocialista 
országok munkás kollektíváival — vasútállomásokkal, jármű
javítókkal és mozdonytelepekkel. Szinte naponta érkeznek a 
járműjavító címére eszperantó nyelven írt levelek, amelyek
ben tájékoztatják a magyar vasutasokat- életükről.

A z Országos Béketanács is elismeréssel adózott a Landler 
járműjavító eszperantistáinak eme tevékenységéért, s az Arany 
békeplakett kitüntetésben részesítette őket

A mikor 
* *  Voskó

havazni kezdett 
Gyula —  nyug

díjas váltókezelő —  olyan iz
galomba jött, mint hajdanánt 
az öreg csatoló, ha trombita- 
szót hallott.

Az utcában elsőként takarí
totta el kertes háza elől a ha
vat s még a téli álmukat alvó 
almafáihoz is utat csinált, 
hogy a medáretetőkig se kell
jen a havat taposni.

Jól esett a kora reggeli moz
gás, de kevés az igényeihez 
képest. Legszívesebben az 
egész utcát végágseperte vol- 
(ma, de még szívesebben az ál
lomásra sietne, ha hívnák. De 
nem szól, nem üzen senki ér
te, pedig Ilyenkor bajban van
nak. Amúgy is kevés a cso
móponton az állomási ember, 
5 m eg .. .  no meg azért a kis 
pénzért, mert nincs néki gond
ja már. A  gyerekek felnőttek, 
a maguk kenyerét eszik, ha
nem hát jobban telnének a na
pok. Aztán.. .

—  Nincs aztán —  torkolta 
le a felesége, amikor néki 
is megpendítette, hogy szíve
sen tisztítaná a váltókat, ha 
hívnák.

— Még csak az hiányzik — 
porolt tovább az asszony —, 
hogy ott tartózkodj nekem a 
havas sínek között. Nem ele
get izgultam érted 35 évig?

—  Jól izgultál —■ évődött 
párjával Voskó — de ha hív
nának azért.••

Jó az öreg a háznál
—  Ü lj csak a fenekeden —* rületnek az ismeretanyagából, 

vágott férje szavába az asz- amit csináltak.
iszony —, aztán olvass, vagy 
farigcsálj a jó  melegben.

Voskó Gyula azonban nem 
tudott megülni. Különösen, 
hogy újra elkezdett esni a hó. 
Felvette a jó  meleg vasutas 
bundáját s elindult az állo
másra. A  feleségének persze 
azt füllentette, hogy egyik 
nyugdíjas társához megy egy 
kis diskurálásra.

A z  állomásfŐnök majdnem 
félrikkantott örömében, ami
kor Gyula bácsi a régi forma
ságokkal „tisztelettel jelentke
zett szolgálattételre” .

— Magát az angyalok küld
ték — lelkendezett tovább az 
állomásfőnök, majd hirtelen 
ráncok gyűrödtek a homlo
kán: de van egy bökkenő 
Gyula bácsi.

—  Ugyan mi bökkenő le
het, ha már egyszer itt va
gyok?

—  Az —  hümmögött az ál- 
lomásfőnök —, hogy egy ren
delkezés szerint a nyugdíjaso
kat csak akkor szabad kisegí
tő szolgálatba állítani, ha újra 
vizsgáznak annak a munkate-

A  nyugdíjas váltókezelő ma
gabiztosan mosolygott, egy
részt, mert megszokta 35 éven 
keresztül, hogy a vasutas ál
landóan tanul, s így mindég 
vizsgázik, másrészt meg az 
egyik fia térmester a csomó
ponton, akit gyakran megláto
gat a toronyban s van lehető
sége a rendelkezésekbe is be
lekukkantani, hát megkérdez
te.

—  Hol találom az oktató
tiszt kartársat?

—  H át. . .  most mindjárt 
vállalná Gyula bácsi, hogy . . .  
— ragyogott a szeme az állo- 
másfőnöknék és az öreg vas
utas magabiztosan bólintott, 
aztán ment az intézőhöz, ahol 
briliánsán megválaszolt mind 
a tíz feltett kérdésre.

Ebédre haza szaladt, s így 
szólt a feleségéhez:

—  A z idő szorongatja őket, 
odakint.. .

—  Kiket?
— Hát, az állomásiakat.
— Aztán m iért fáj az ne

ked? —• fogott gyanút az asz- 
szony, s Gyula bácsi így foly
tatta:

—  Ejnye már no. Hogy kér
dezhetsz ilyet, hiszen emiatt a 
hó miatt nem állhat meg az 
élet. A  vonatoknak menni 
kell.

— Négy év óta is mennek, 
amióta nyugdíjba mentél — 
porolt az asszony.

—  Csakhogy azóta nem volt 
ilyen havazás. Tudod mi van 
most a váltóknál? És nincs 
élég emberük.. .

—  Hát csak odamásztál 
te vén bolond — csapta ösz- 
sze kezét a feleség, de már 
látta, hogy úgy sem bír em
berével, hát morcosán meg
kérdezte: — vacsorát vigyek, 
vagy pakoljak a táskába va
lamit?

—  Abból a kövesztett sza
lonnából — ragyogott az arca 
Gyula bácsinak —, aztán forró 
teát a termoszba. Bár teát 
adnak majd ott kint is.

—  Aztán vigyázz magadra
— kísérte a kapuig emberét 
Voskóné, s ahogy az éltéit 
években megszokta, hosszan 
nézett a fiatalosan lépegető 
férje után, majd hangosan 
maga elé mormogta: igaza
van annak a könyvnek, „akit 
egyszer a mozdony füstje 
megcsapott. . nem bír az 
tétlenkedni még nyugdíjas 
korában sem, ha valami miatt 
nem szabad a pálya.

Dávid József
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KIVÁLÓ VASUTAS:

A
elnökhelyettes

Földi István művezető 
munkahelye a Nyugati Mű
szaki Kocsiszolgálati Fő
nökség. Negyven esztende
je ott szolgálja a vasutat, 
követve a régi családi ha
gyományt, tekintve, hogy 
már a nagyapja is a M ÁV - 
nál kereste a kenyerét az 
1800-as évek derekától. 
Édesapja pedig 1907-ben 
lett a Nyugati pályaudvar 
dolgozója, s onnan ment 
nyugdíjba harminc évvel 
később. Akkor már az if
jabb Földi is kitanulta a la
katosszakmát, s két fiútest
vérével együtt az elődök 
nyomdokába lépett.

A  helytállást számos — 
köztük a Kiváló Vasutas —- 
kitüntetés is bizonyítja, s 
ezekhez kapta meg legutóbb 
Földi István — immár a la
kóhelyén szerzett érdemei
ért —- a Minisztertanácstól 
a Kiváló társadalmi mun
káért kitüntetést.

— Ceglédbercelen lakom 
— mondja a művezető. — 
Több mint két évtizeddel 
ezelőtt tanácstaggá válasz
tottak, majd a végrehajtó 
bizottságnak is tagja lettem. 
1968-ban pedig reám ruház
ták a tanácselnök-helyettesi 
tisztséget, amelyet azóta is 
társadalmi munkában látok 
el szabad időmben.

A szerény tárgyilagosság
gal fogalmazott szavak csak 
sejtetik a nagyszerű mun
kával, a helyi lakossággal 
együtt elért eredményeket. 
Az azonban kétségtelen, 
hogy Földi István a jövőben 
is kész sokat tenni a lakó
helyén az emberekért. Ezt 
már csak azért is megteheti, 
mert a vasúttól már nyug
díjba készül. Érdemeit per
sze itt sem fogják elfelejte
ni egykori és jelenlegi mun
katársai. Főként nem azok a 
kocsivizsgálók, akiket ő ne
velt, tanított. Nem kevés a 
számuk.

— örülök annak — jelen
ti ki —, hogy a fiam is a 
vasutat választotta élethiva
tásul. Két mérnöki diplomát 
szerzett, s jelenleg a Déli
ben székelő MÁV Számítás- 
technikai Üzem vezetőhe
lyettese . . ,

J. T.

Ünnepi szolgálat

A legközelebbi vonat jövőre érkezik

Szilveszter esti őrjárat 
a balassagyarmati csomóponton

Szilveszter éjszaka van. A felesége és a tizenegy éves Az üzemirányító hivatal he
lak ásom közelében lévő esz- fia maradt. A  lánya a helyi lyiségében Mikus Mihályt kö- 
presszóbó! vidám zeneszót so- KISZ-klubban szilveszterezik, szöntöm.
dór felém a szél. Az állomáshoz 0 — Két pár tehervonat köz-
vezető utca házainak leeresz- A z  állomás csendes Iekedését ma éjjelre lemond-
tefrt redőnyei mögül kiszűrőd- tűk — újságolja. — Egyet a
nek a televíziók kékes fényei. Bekopogok a forgalmi író- váci, egyet pedig az aszódi vo-

Az állomás I-es tornyából úába is. Makra István szolgá- nalon. Nálunk mindenütt za- 
Labát Mihály váltókezelő ép- lattevő éppen egy csésze fe- vartalan a közlekedés. Szolgá- 
pen az orrom előtt engedte le ke tét kortyolgat. lattevőink pontosan jelentik
a két sorompót. A  túloldalon — Most ünnepi csönd van telefonon az indulási és érke- 
egy URH-s rendőrautó fékez 02 állomáson — mondja. A zési adatokat. Késések eddig
Pár perc múlva személyvonal l* ° * özel.eb. b* conatom csak nem voltak-
halad ki az állomásiéi Ipoly- t ° v0re érkezne. . .  Em lékezetes illanni
tamóc félé. Az órám 22,30-al .  Huszonhat,, éve vasutas. Lm lekezetes pillanat

mutat. A  szerelvény kivilógí- ^ é v ^ d é lg o z ik . 'T h a i W i k  Mtkus Mihály huszonhárom 
tott kocsijaiban néhány utast szjiVeszter éjjelét tölti szol- év alatt először szolgál Szil
látók, köztük egy-két hazaié- «¿latban veszter éjjelén. Régebben ál
lé tartó vasutast. A  vonat el- c 7̂ nvív»n M l«™ »«* !  lomásf5nök- maid áruirányító 
haladása után odaköszönök az v e s z t e i m ’1 " Itoylm ltaái! «ő zn ia ^ m ?  
idős váltókezelőnek. Négyes túrban szolgálunk, ne- ?étesült 19a ' balassagyarmati

kém ma szabadnapom lett körzeti üzemfőnökség üzem
volna. Tegnap azonban egyik irányító hivatala, ahol négyen 

, , , . _ . fiatal kollégámat behívták sor- dolgoznak fordulóban. Ezért
A  karácsonyi ünnepek katonának. Ezért vagyok most tölti most először íróasztal 

alatt is dolgoztam — mondja, szolgálatban. mellett a szilveszter éjszakát.
— Megszoktam már az ünnepi A  £orga5mi irodában talál- — Szokatlan még nekem ez
szolgálatot. Ez a vasutas sor- kozom néhány kocsirendező- 02 éjszakai^szolgálat de azért 
sa ... vei is Az éiieli csonort tag- nem bankodom- Éjfélkor, a

— Hol szilveszterezik a csa- j d . Igván s ^ d o r  tolatásveze ^0JwXakoV;.do^ozó kollégák te--x ,9 ISPan oanaor toiaxasveze- iefonon kivannak egymásnak
^  r , * - . István kocsirende- boldog új esztendőt. Ez is em-

^°.y . z°  Tupi Ferenc gépkísérő, lékezetes pillanat lesz az éle-
feleségem és a lányomi már a . négy helyett most csak hár- lemben 
bizonyára a televízió műsorát man vannak, mert szilveszter-
nézik. A vejem, Kónya Lajos, re egyikük ».kimenőt”  kapott «mikor élszakai őHáratom-

7 ^ ik >nn t Zlan  fcpán Sá" dor tolatásvezet5 ból”  haza indulok.’’otthon éj-gozik. Itt van a tartalékon, huszonegy éve vasutas. félkor a szolgálatot teli esi tő
S f j  l l f  -  A  feleségen, egyedül van vasutas k o l l é Ü k r a I S  a

mnmri'iin mondia aztán most otthon, mert a húszéves pezsgőspoharat, amikor szinte a nyugdíjig — mondja, aztán j iunk elutazott Mádra. A
a valtózaifeulccsal a kezében menyasszonyával töltik a azil- 
elsiet. 4 vesztért Holnap mi Magyar

é i  Is indulok a vontatási nándorra utazunk a szüleim- 
főnökség felé, a mofzdonyszfin- kez. Családi látogatással kezd- 
ben négy 375-ös gép áll, kint jük ^  üj esztendőt 
több gőzös pöfékel békésen.
A mozdonyfelvigyázó irodájá
ban Szabó Lajos teljesít szol
gálatot.

— Milyen a közérzete? — 
kérdezem.

— Jó, mert becsületesen fel
készültünk erre az éjszakára.
Személyzeti gondunk nincs. A 
gépeink jó állapotban vannak.
A dolgozók időben jelentkez
tek szolgálatra. A  vidé
kiek, akik csak hajnaliban kez
denek, az új szociális épület
ben nézhetik meg a televízió 
szilveszteri műsorát.

Szabó Lajos néhány évvel 
ezelőtt még mozdonyvezető 
volt. Egy üzemi baleset után
— öt éve — kényszerült je
lenlegi beosztásába. Ez a har
madik szilveszter éjjeli szol
gálata. Otthon felesége, tizen
hatéves fia és a hatéves kis
lánya várja, hogy reggel 
együtt köszönthessék majd az 
új esztendőt.

Az állomás felvételi épülete 
előtt személyvonat áll. A  424- 
es gőzmozdony ablakában Ba
lázs János könyököl. Megszó
lítom. Rétságról jár szol
gálatba. Már este eljött ha
zulról, hogy időben le tudja 
váltani munkatársát. Otthona

Ki minek mestere ?
Szakmai vetélkedő, 8 0 0  résztvevővel

A  Magyar Kommunista If- A  vasutas fiatalok közül vil- 
júsági Szövetség 1978/79. évi lamos mozdonyvezető kategó- 
akcióprogramjában foglaltak riában első lett Gaál Zoltán, a 
megvalósítása érdekében a hatvani vontatási főnökség 
közlekedési tárca (az érintett dolgozója, második Papp Jó-
szakszervezetekkel egyetértés
ben) ebben az évben is meg-

zsef, a hatvani vontatási fő
nökségtől, harmadik pedig Sze-

rendezte a fiatalok Ki minek retva István, a miskolci von- 
mestere szakmai-politikai ve- tatási főnökség dolgozója, 
télkédőjét. A  vetélkedőn ez A  dízel-mozdonyvezető ka- 
alkalommal mozdonyvezetők tegória győztese Sáfrány Sán- 
és villamosvezető munkakör- dór (pécsi vontatási főnökség), 
ben foglalkoztatott fiatalok második Szabó Zoltán (dom- 
vettek részt. A munkahelvi és bóvári üzemfőnökség), harma- 
a területi szintű vetélkedőkön dik Toldi László (Budapest- 
mintegy 800 fiatal adott szá- Ferencváros vontatási főnök- 
mot gyakorlati és elméleti tu- ség).
dásáról. A  győztesek 6000, 5000 és

A Magyar Államvasutaknál 4000 forint értékű vásárlási 
1500 harminc éven aluli vil- utalványt, valamint oklevelet 
lamos és dízel-mozdonyvezető- kaptak. A  KISZ Központi Bi- 
nek mintegy 30—35 százaléka zottság különdíját, külföldi 
versenyzett munkahelyi, 120 utazást, az első helyezést el-
pedig a területi szintű vetél* 
kedőkön.

Az országos tárcaszintű dön-

ért Gaál Zoltán és Sáfrány 
Sándor vette át.

Az Állami Ifjúsági Bizott-

egyszerre felharsantak az állo
más gőzmozdonyainak sípjai. 
1979 tiszteletére szólt ez a 
vasutasfülnek oly kedves ze
n e ..«

Ketykó István

Véradókat köszöntöttek Miskolcon
A  múlt év decemberében Radics Bertalan, a pálya- 

Miskolcon, az igazgatóság kuí- fenntartási főnökség dolgozója 
túrtermében azokat a véradó- az ötvenszeres véradónak já- 
kat köszöntötték, akik önzet- ró aranyfokozatot, egy dől go
lenül nyújtanak segítséget az zó a harmincszoros véradónak

járó aranyfokozatot, négyen a 
hússzoros véradónak járó 
aranyfokozatot, tizenöten ezüst, 

. , . . . .. nyolcvanan pedig bronzfokoza-
E L S 01? ™ 41 hel,yek doX ozói tú önkéntes véradó kitünte-

tést kaptak.

emberek életének megmentésé
hez.

Az elmúlt évben a miskol-

500 liter vért adott. Külön ki 
kell emelni a miskolci vonta
tási főnökség véradóit, mert 
évente több mint 700 dolgozó 
vesz részt önkéntes véradáson. 
A  térítésmentes véradók szá
ma a Tiszai pályaudvaron 23, 
a Miskolc Gömöri pályaudva
ron pedig 12. Ezek a dolgozók 
mindig készen állnak az azon
nali véradásra.

A  mozgalomban végzett 
munkájuk elismeréseként a 
dicsérő okleveleket a Borsod 
megyei Vértranszfúziós állo
más vezető főorvosa adta át. 
Bodrogi Kárőlyné, a vontatá
si főnökség Vöröskereszt alap
szervezetének titkára és Sári 
Istvánná, az alapszervezet 
szervező titkára Kiváló vér
adószervező kitüntetésben ré
szesült.

Benkőné Lászka Ildikó

tőt 1978. november 29-én ren- ság ugyancsak különdíjjal ju- 
dezték az Északi Járműjavító- talmazta Halász István moz- 
ban. A  villamos-mözdonyveze- donyvezető (Budapest-KeJeti 
tó, dízel-mozdonyvezető és vil- Vont. Főn.), a tesztkérdések 
tamosvezeto kategóriában 2 0 - megoldásánál eIért legmaga- 
20. összesen 60 fiatal verseny- .?  . , , .------------  ------- * sabb pontszáma alapján. A

különdíj: külföldi jutalomuta-
zett.

A  munkahelyi szintű vetél 
kedőn 500—1000 forint a te- zas‘ 
rületi szintű vetélkedőn 1000 
2000 forint jutalomban része-

A  díjakat Gulyás János, ve
zérigazgató-helyettes , a külön

sültek a legeredményesebb díjakat pedig Hámori Csaba,
versenyzők. a KISZ Budapesti Bizottságá-

Az országos tárcaszintű dön- nak első titkára adta á t 
tő valamennyi kategóriájában A  vetélkedő eredményesen 
a versenyzők írásbeli, teszt-, |U un-.n* „ . . „ , _
gyakorlati és szóbeli feladata jarult hozzá a fiatal szakem'
kát oldottak meg. Az összesí
tett pontszámok alapján ala
kult ki a helyezettek sorrend
je.

berek egyéni képességeinek 
kibontakoztatásához, munká
juk színvonalasabb végzésé
hez.

Senki sem Intézkedik

Tízezrek a
A  Cuirtici román—magyar határállomás átmeneti pénztá

rában dolgozók munkájának könnyítése és a számadásfeldol
gozó technológia korszerűsítése érdekében egy SAVIN típusú 
fénymásoló gépet vásárolt a MÁV. A fénymásoláshoz szüksé
ges papír tekercsenként 890 forintba kerül. Egy tekercsből 
500 ív CIM-fuvarlevél nagyságú papír hasznosítható.

A gépet nyáron javították. Azóta nem működik tökélete
sen. Az 500 ív papírnak csak a felét lehet felhasználni. A dol
gozók többször jelentették a hibát, de senki sem intézkedett, 
Augusztus 17-től november 29-ig a pénztárban 127 tekercs pa
pírt használtak fel, amelynek értéke 113 030 Ft. A géphiba 
miatt azonban ennek a fele, több mint ötvenezer forint értékű 
anyag a papírkosárba került. A  gép azóta is rossz, de még sen
ki sem intézkedett!

Megengedhetünk magunknak ekkora pazarlást?!
P. J.

#:

mm■ j

A  tel eddig Bátaszéken sem okozott fennakadást a vasúti közlekedésben. A  képen látható 
„Piroska” menetrend szerint indul

(Zelman Ferenc felvétele)

V. S Z A B O  B E L A

Éjszakai szolgálat
Este van. Az éjszakások 

már gyülekeznek a forgalmi 
irodában. Szüntelenül szól va- , 
lamelyik telefon. Szilágyi most 
ad engedélyt a ... hatosnak. 
Az ajtó és a blokkberendezés 
neszeiből követem az. esemé
nyeket. Minden nap ugyan
azok a hangok és zajok. Kar- 
szalaggal a karomon léptem 
be a forgalmi irodába.

— Hogy áll a . . .  hatos? — 
kérdeztem.

— Belépett a térközbe — 
felelte Szilágyi.

— Mikorra várható?
— Óra tizenöt-tizenhétre, a 

kettőre — válaszolta anélkül, 
hogy abbahagyta volna a 
naplózást.

Az öreg Pálmai szokott he
lyén, a szenesládán, Kovács 
Péter pedig széken ülve hall
gatta az öreget. Felálltak és 
jelentkeztek. Szilágyi ekkor 
mondta be hangosan a vona
tot. Hadaró szövegét nehéz 
volt követni. Azután vette a 
vonatindítótárcsát és kiment 
fogadni a vonatot. Az utasok 
is megindultak a vágányok
hoz. Megálltam a peron szé
lén. A gyorsvonat befutott a 
második vágányra, és rövid 
tartózkodás után zajtalanul 
tovább indult és hamarosan 
eltűnt az ívben. Szilágyi visz- 
szasietett a forgalmiba. Be
mondta a háamas indulását a 
szomszéd állomásnak és enge
délyt adott a hetvenkilences-

Inek, majd a szolgálatátadási 
könyvbe jegyzetelt.

Húsz éve annak, hogy há
zasságot kötöttünk. Meláni 
lányom már medika, a kis 
Cecil tizenhat éves. Ma van 
a születésnapja.

Minári Éva főtiszt a gyors
ról leszállva bejárta az álló. 
mást, majd szolgálatra jelent
kezett. Asztalomon megszólalt 
a telefon. Ki lehet ilyen szo
katlan időben? Felöleltem a 
kagylót...

— Jó estét! A  főmenetirá- 
nyító vagyok. Főnök elvtárs 
a meteorológia szerint éjsza
kai havazásra lehet számol
ni. Tegyetek meg mindent. 
Jó éjt!

Kattan a készülék. Ennek 
aztán sietős, gondoltam. Még 
csak ez hiányzott.

— Együtt vagyunk! — szólt 
be Szilágyi és feltette vörös 
sapkáját. Követtem. Mellette 
állt már Minárik Éva, Pál
mai, Kovács és az öreg Nyé
ki, a málházó.

Szilágyi ezúttal is hadarta 
a szöveget:

— Űtban a hatos, engedélyi 
adtam a hetvenkilencesnek. 
Vágányhelyzet. .. forgalom, 
.. . elegyhelyzet.. .

Pillantásunk egymásba ha
tolt, amint sorolta a szolgálat 
zavartalan ellátásához szüksé. 
ges feladatokat. Kopaszodó, 
keskeny arcélű, kissé zárkó
zott ember volt. Éva elismé
telte a hallottakat, halk, fo
lyamatos szövege meggyő
zött, hogy mindennel tisztá

ban van. Az öreg Pálmai vé
kony dongájú, sápadt arcú 
ember. Kovács terebélyes kül
sejével erőt árasztott magá
ból. Kedveltem őket.

— Az éjszaka havazásra le
het számítani, noha semmi 
jelét nem látni, vigyázzanak 
— mondtam. — Miután aláír
tuk a szolgálat átadást, ellen
őriztem a naplókat, hazain
dultam. Még hallottam, ami
kor Minári Éva áthaladást 
kért a hetvenkilencesnek.

A  kocsim csak szívatóval 
indult. Többször ráfordítottam 
a gyújtás kapcsol ót, mígnem a 
motor alig hallhatóan járni" 
kezdett. Bekapcsoltam a lám
pákat és lassan kifordultam 
a felvételi épület mellől. Mö
göttem maradt az állomás az 
emberekkel, akikkel évek óta 
együtt dolgozom.
. A  kocsit a ház előtt hagy
tam. Bent a lakásban már 
várták érkezésemet és míg 
a zárral bíbelődtem, meggyúj
tották az asztali gyertyákat. 
Egy-egy szál gerberát, melyet 
még délután tettem a kocsi
ba, Máriának és Cecilnek 
adtam át. Megfürödtem, átöl
töztem és ismét belépteín kö
zéjük.

— öh, apu, hogy vártunk — 
mondták, örömüket a csengő 
éles berregése zavarta meg. 
Meláni rámmosolygott és ki
ment ajtót nyitni. Nyéki úgy 
festett az előtérben, mint egy 
öreg mackó.

— Csak nincs valami baj?
— Pálmait elvitték a mén-
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Szakály Zsuzsa jegyvizsgáló 
példásan látja el szolgálatát

Egy ködös, téli délelőttön 
Nagykanizsára utazva, a 2224. 
számú személyvonaton egy fia
tal jegyvizsgálónő kezelte a 
jegyet. Feltűnt, hogy ez a tö
rékeny teremtés — noha utas 
csak itt-ott volt — minden ál
lomáson leszállt, és úgy adott 
jelt az indulásra, miután meg
győződött róla, hogy rendben 
van minden.

— Ezért a két utasért érde
mes leszállni? — szólítottam 
meg kissé kötőzködően.

— Így írja elő a szabályzat, 
másrészt meg így nyugodtabb 
vagyok — felelte szerényen.

Balatonéi iga után már alig 
akadt munkája, így tovább 
beszélgettünk. Mint megtud
tam Szakály Zsuzsának hív
ják, s Nagykanizsa állomás 
létszámába tartozik.

— Mióta viseli a vasutas 
egyenruhát?

— Két éve — válaszolja. — 
Azelőtt Letenyén, az Idegen- 
forgalmi Hivatal alkalmazásá
ban dolgoztam, félvilágösitó- 
ként. Édesapám javaslatára 
változtattam munkahelyet, ö  
is a MÁV-nál szolgál: Szom
bathelyen térfelvigyázó.

— Ezek szerint beszél vala
milyen idegen nyelven?

— Oroszból és németből 
érettségiztem, de nyelvvizs
gám egyikből nincs. A  mun
kám közben azért jól tudom 
hasznosítani Persze, ha tehe
tem, hol az egyiket, hol a má
sikat gyakorolom, nehogy elfe
lejtsem.

— Szükségből vagy kedvte
lésből szorgalmazza a nyelv- 
tanulást?

— Mind a kettőből, őszin
tén mondom, engem rettene
tesen zavar — még szolgála
ton kívül is —, ha megszólít 
egy külföldi, és nem tudok vá
laszolni. Márpedig a balatoni 
vonalon nyáron sokszor töb
ben kérdeznek idegen nyelven, 
mint magyarul.

— Nem bánta meg, hogy 
munkahelyet változtatott?

— Szó sincs róla. Minden 
munkakörnek megvannak a 
maga nehézségei és szépségei. 
A  különbség talán csak any- 
nyi, hogy elöljáróink miként 
bírálják el a munkánkat, 
őszintén mondom, nagyon 
meglepett, hogy a legutóbbi 
vasutasnanon igaznatói dicsé
retben részesítettek. Nem is

Szakály Zsuzsa indulás előtt 
(Óvári Árpád felvétele)

gondoltam rá, hogy az én 
munkámat ennyire szemmel 
tartják. Tulajdonképpen azóta 
örülök igazán, hogy megfogad
tam édesapám tanácsát.

— Hogyan tovább?
— Nem titkolom, szeretnék 

élni a vasút adta tanulási le
hetőségekkel. Jelenleg marxis
ta középiskolába járok. Utá
na, ha itt, Nagykanizsán össze 
tudunk verbuválni egy épkéz
láb nyelvtanfolyamot, német
ből vagy oroszból legalább kö
zépfokú nyelvvizsgát akarok 
tenni. Ezzel párhuzamosan a 
tisztiképzőt is szeretném elvé
gezni.

Szégyell ős mosollyal hozzá
tette:

— Ezek a terveim. De tud
ja, hogy van ez: nem minden 
rajtunk múlik. Ugyanis rö
vid időn belül férjhez megyek.

Mivel a jövendőbeli férjem is 
vasutas, aki a forgalomnál 
dolgozik, az Ő szándékait, el
képzeléseit is figyelembe kell 
venni.

Közben megérkeztünk, és 
úgy hozta a véletlen, hogy 
Szakály Zsuzsa vezénylőtiszt
jével, Szegvári Lászlóval is 
szót váltottunk. Amikor a 
fiatal jegyvizsgál ónöt meg
említettem, csak annyit mon
dott:

— Még tizenöt ilyen kalauz-
nő kellene nekünk. Zsuzsa 
minden tekintetben a legfia
talabb vasutasok közé tarto
zik az állomáson. Nem túlzók, 
ha azt mondom, hogy már az 
első hónapokban példásan lát
ta el a feladatát. És ami még 
elismerésre méltó ebben a 
kislányban, nemcsak eleget 
tesz a kötelességének, de 
tiszteli is a munkaadóját, a 
MÁV-ot. Hogy mást ne em
lítsek: egyedül ő jár be
egyenruhában a lakásáról, ar
ról már nem is beszélek, hogy 
mindig olyan, mintha skatu
lyából húzták volna ki. ö  en
nek soha nem tulajdonít kü
lönösebb jelentőséget, éppen 
úgy, mint a jól végzett mun
kájának, vagy egyéb társadal
mi megbízatásának. Munkás
őr, pontosabban előképzős. 
Állítom, hogy erről csak mi, 
a párt- és a szakszervezeti ve
zetőségi tagok tudunk, és eset
leg azok, akik véletlenül látták 
már munkásőr egyenruhában.

Azóta még egyszer találkoz
tam a Déliben Szakály Zsu
zsával. Az 1215-ös személyvo
nattal érkezett

— Mikor indulnak vissza? 
— kérdeztem tőle.

— Hat órakor — felelte —, 
de addig még függönyanya- 
got szeretnék vásárolni.

Séra Sándor

A K U L T U R Á L T  U T A Z Á S É R T
A debreceni igazgatóság forgalmi osztálya 1979. január 

8-tól Debrecen és Létavértes állomások között mindennap 
közlekedő új személyvonatot állított forgalomba. Az intézke
désre a zsúfoltság csökkentése érdekében került sor.

A z 5837/a számú személyvonat Létavértes állomásról 6 óra 
15 perckor indul és 7 óra 18 perckor érkezik Debrecenbe. A 
vonat Tégláskert és Szepeshalom kivételével minden állomá
son és megállóhelyen megáll.

tök. Nincs senki a torony
ban!

— Mi történt vele?
— Hirtelen rosszul lett.
Mindannyian engem néz

tek. Töprengőn elgondolkod
tam. És mintha megértette 
volna gondjaimat, az öreg 
Nyéki megszólalt.

— Atvehetném én is a szol
gálatot.

— Maga?
— Én! Elvégre tizenöt évig 

dobáltam a váltókat.
— Nem, magára szükség 

van a vonatoknál — válaszol
tam. Minári Éva sem jöhetett 
számításba. A nappalosok pe. 
dig mind hazautaztak. A hol
napiak közül talán Jordánt 
értesíthetném, de kit állítok 
be ő helyette?

Nyéki nehézkes léptekkel 
indult meg a lépcsőn lefelé. 
Utána szóltam —, mondja 
meg Minárinak, hogy átöltö
zöm és megyek. Helyettest 
nem tudtam szerezni, így ma
gam vettem át a szolgálatot.

Izgalmas éjszaka követke
zett. Az első vonat egy tola
tás teher volt. Éva az ötödik 
vágányt jelölté ki. Kétszer is 
megnéztem, hogy szabad-e? 
Amikor a vonat az ötödiken 
megállt, megnyugodtam. Fe
szültségem megszűnt. Szoron
gásom is felengedett. Tola
táskor egyszer mellé nyúltam 
és a kisorozandó kocsik visz- 
szagurultak a vonatra. Csupán 
egy téves fogáson múlott.

Az első fékező káromkodá
sa felhallatszott hozzám. „Az 
isten verje meg, még este van 
és már alszik” — korholt, 
majd Jóska nevű társához 
fordult: „samzd meg azt a 
három kocsit. Lerohad a lá
bam a sok fölösleges menés
tőr.

Kissé resteltem magam. Et
től kezdve minden állítást el

lenőriztem. Emiatt a tolatás 
lelassult. Nehéz pillanatokat 
éltem át.

— ... háromra, •.. négyre,
.. .vonatra ... négyre — kia
bálta az elöl levő mérges em
ber.

— Háromra, négyre, vonói
ra, négyre — ismételtem visz- 
sza. Féltem, hogy a sorrendet 
elfelejtem. Megvillantottam 
a lámpám fényét és hallot
tam mint adják tovább síp
jeleimet a többiek. Amikor 
befejeztük a tolatást, odajött 
az előbbi fékező és felkiál
tott.

— Dugja már ki a fejét 
öreg...

Az ablakhoz léptem. Amint 
megpillantott, zavartan kért 
elnézést.

— Ne haragudjon főnök 
élvtárs...  ki gondolhatta vol
na. Ha ezt tudom, nem va
gyok ilyen ordenáré — mond
ta és elsomfordált*

A vonat elkészült. Fékpró- 
bázott, majd elment. Helyébe 
új vonatok érkeztek. Az idő 
gyorsan szaladt. Éjfél előtt 
megeredt és sűrűn, nagy 
pelyhekben hullott a «hó. A 
vagonok szinte zajtalanul gu
rultak a síneken.

A kályhából áradt a meleg. 
Megvallom, nem voltam ép
pen jó hangulatban. Az őrhe
lyet sivárnak és kopottnak 
éreztem. A felnyitható tetejű 
padlóból olajszag áradt. A 
has adózott képkeretek mögött 
sárgára fakult rendeletek alatt* 
ott állt a nevem. És ebben az 
árnyalt hangulatban éreztem, 
hogy itt hosszúak és fárasztó- 
ak az éjszakák.

Minári főtiszt időben és tá_ 
pintattal viseltetett a vágány- 
utak beállításánál. Kapkodás 
nélkül végezhettem munkámat. 
Kovács, a váltókezelő, mind
annyiszor benne volt a vo

nalban, amikor a telefont 
használtam.

— Főnök elvtárs, szóljon, 
ha segíteni kell — mondta. 
Meggyőzően csengtek szavai.

Éjféltájban gépkocsi fordult 
be az első vágány mellett. 
Fényszórójának csápjai beha
toltak az ablakon. Meláni és 
Cecil szálltak ki a kocsiból. 
Vidámak Voltak, önfeledtek. 
Messziről kiabáltak: — hahó! 
hahó! Van itt valaki?

— Miért nem alusztok? — 
kérdeztem.

— Mi vagyunk a virrasztók
— mondták és friss hóval 
szórták meg egymást — ott
hon már a járdát is lesöpör
tük.

— És miért virrasztótok?
— Mert te itt vagy a fehér 

éjszakában...
Kord farmerjük megfeszült. 

Vastag garbójuk testükhöz si
mult. Olyanok voltak mint 
két vad csikó.

— Anyátok?
— ö  is szo-li-dá-ris — kán- 

tálták egyszerre. Vidámságuk 
rám is átragadt.

— Egy forró teát uram? — 
kérdezte a kis Cecil, s bókol- 
va meghajolt.

Noha már egyszer söpörtem
— a hó ismét belepte a vál
tókat. Munkához kellett lát
nom. Ekkor vettem észre Ko
vácsot, aki átjött és itt dol
gozott az én oldalamon. A 
leányok neki is töltöttek teát. 
Majd nézték bíbelődésemet, 
kedvet kaptak hozzá, de nem 
engedtem. Hatalmi szóval ha
zatanácsoltam őket, és visz- 
szakül dtem Kovácsot is a sa
ját váltóihoz.

A postavonat késett. Emiatt 
három vonat is nálunk talál
kozott. Nem volt megállás. A 
havazás megszűnt. A  szél 
szétkergette a felhőket éselő- 
bújt a hold. Minári éjszakai 
ellenőrzésekor természetesen

Hogyan segíti a VA TUKI 
a vasút műszaki fejlesztését?

Beszélgetés Nagy Józseffel, a Vasúti Tudományos Kutatóintézet igazgatóiéval

Aligha van olyan vasutas, 
aki munkájában ne tapasztal
áé vagy más módon ne érzé
kelné: az utóbbi években mi
lyen nagy mértékben fejlő
dött, korszerűsödött a magyar 
vasút. A fejlődés láttán azon. 
bán bizonyára keveseknek jut 
eszébe az a bázis, amelyre a 
vasút a műszaki előrehala
dásban támaszkodik. Ez a 
„támasz” a Vasúti Tudomá
nyos Kutató Intézet, amely 
hosszú évek óta azon fárado
zik, hogy a MÁV munkáját a 
tudomány eszközeivel előmoz
dítsa. Hogy milyen ered
ménnyel? Erről beszélgettünk 
dr. Nagy Józseffel, a VATUKI 
igazgatójával.

A  kutatómunka 
eredményei nyomén

— Intézetünk célprogra
mok alapján végzi kutató 
munkáját — kezdte a beszél
getést az igazgató. — Igaz, 
hogy a vasútüzemi technoló
gia fejlesztését előmozdító 
kutatásaink nem látványosak, 
ám annál nagyobb jelentősé
gűek. Hogy csak néhányat em. 
lítsek: kidolgoztuk a rendező- 
pályaudvarok fejlesztésének 
megalapozásához a várható 
szállítási teljesítményeket, il
letve a várható kocsi áramla
tokat. Feldolgoztuk a hazai 
rendezőpályaudvari munkafo
lyamatok gépesítéséhez és 
automatizálásához a más vas. 
utak hálózatán már működő 
rendszereket és ennek alap
ján tettünk javaslatot a ren
dezőpályaudvarokon beépíten
dő berendezésekre. A  mellék
vonalak korszerűsítéséhez, szá. 
mítógépes módszerrel feldol
goztuk a várható személy- és 
áruszállítási teljesítményeket. 
„A rendezőpályaudvarok vesz
teségforrásainak feltárása”  cí
mű munkánkban beható vizs. 
gálátokat végeztünk Szolno
kon és javaslatot tettünk az 
üzemmenet hatékonyságát nö
velő szervezési intézkedések
re. A vonatforgalom operatív 
tervezési rendszerének fejlesz
tésére — a MÁV számítás.

ébren voltam. Ámbár hajnal 
felé ismétlődő rohamokkal 
tört rám az álom, de győz
tem felette.

A kilen cvenkilences együtt 
érkezett a hajnali derengés
sel. összeszedte az üres ko
csikat és elvitte. Eközben a 
reggeli személyvonatok is 
megindultak, ’ a forgalom rit
musa felgyorsult. A vágány- 
utakat gyorsan állítottam, de 
nyomasztó súllyal nehezedett 
rám, hogy a 18/a váltót majd. 
nem felvágtuk. Mindkét 
irányból vonat volt útban. 
Minári ezúttal sürgette, hogy 
a gépet még a húszas előtt 
engedjem át az elsőre, utána 
azonnal zárjak le a húszas
nak. Közben Kovács csenge
tett, hogy a negyven hetest 
már látja, közeledik a jelző
höz. A négyhuszonnégyes 
mozdonyvezetőjének szóltam, 
hogy gyorsabban mozogjon, és 
ahogy haladt át a váltókon, 
úgy dobáltam utána az emel. 
tyűket. Ekkor húztam el a 
18 la váltót a gép előtt. A ve
zér észrevette és gyorsfék
kel megállt. .. Döbbenetes pil
lanat volt.

Reggelre megváltozott a 
kép. A nap fényében szikrá
zott a hó és valósággal ropo
gott a lépteim alatt.

A leváltom mintha nagyob
bat köszönt volna. De lehet, 
hogy csak én hallottam így, 
pedig a hóban a hangok nem 
erősebbek. Kerítettem Pál
mai helyett hétfőre egy he
lyettest. Aztán íróasztalom 
fölé hajolva vártam, hogy 
Meláni értem jöjjön. Különös 
módon .nem voltam álmos. 
Láttam az embereket, amint 
szótlanul, súlyos léptekkel bal
lagnak a vágányok között. S 
én jobban éreztem mint va
laha, hogy mit takar szótlan
ságuk. •.

technikai célkitűzéseivel össz
hangban — különféle „model
leket”, programokat dolgoz
tunk ki a mozdonykihaszná
lás, az iireskocsá-eiosztás job
bá tétel éré. Kidolgoztuk a vas
útvonalak és állomások átbo
csátóképessége számításának 
módszerét. Az eredményeket, 
különösen a pályaépítési és 
felújítási munkák tervezésé
nél lehet felhasználni. A kon
téneres áruforgalom haté. 
konyságának emelésére széles 
körű vizsgálatokat folytat
tunk, majd a várható telje
sítményeket előrevetítettük a 
következő 5, 10 és 20 évre, 
hogy ezzel a vasút vezetőinek 
a konténer-terminálok létesí
tésére, a rendszer kiépítésére 
vonatkozó döntéseit' megala. 
pozzuk.

— A vasútüzem irányításá
nak célprogramjában leg
utóbb kidolgoztuk a körzeten 
belüli üreskocsi-elosztás rend
szerét — folytatta a felsoro
lást. — Ebben operációkuta
tási módszerekkel meghatá
roztuk az egyes átrakóhelyek 
számára szükséges típuson
kénti kocsimennyiséget. A 
vontatási információs rend
szer fejlesztésére például fel. 
dolgoztuk a fő mozdonytípu
sok legfontosabb alkatrészei
nek meghibásodási adatait és 
számítógéoes programrendszer 
megalkotásával meghatároz
tuk a javítási esedékességet. 
KGST egyezmény keretében 
foglalkoztunk a mozgó gör
dülőanyagról történő automa
tikus adatleolvasás rendszeré
nek kidolgozásával. Eredmé
nyeinket a tagországok kon- 
zulatív tanácskozása elfogad
ta. Ezzel lényegében megala
poztuk az automatikus kocsi
követő rendszer bevezetéséhez 
szükséges döntéseket. Ugyan
csak a számítástechnika mód
szereinek felhasználásával tet
tünk javaslatot a vasúti 
anyaggazdálkodási és készlet, 
nyilvántartási rendszer to
vábbfejlesztésére.

— Milyen segítséget kap a 
MÁV az intézettől a vasúti 
pályák korszerűsítési és fenn
tartási programjának végre
hajtásához, illetve a Jármű
park fejlesztéséhez?

—- A korszerű pályaépítési 
célprogramban, a kutató és a 
tervezést segítő munkánk 
eredményeként. Herceghalom 
állomás területén elkészült a 
hézagnélküli vágányok, a 
Nemzetközi Vasútegylet által 
iavasolt UTC—60 tfousú. te
hát a folyóméterenként 60 kg 
súlyú felépítményű pályák 
vizsgálatára alkalmas kísérle
ti telep. Így már hazánkban 
Is lehet vizsgálni a legkorsze
rűbb leerősítéssel a legmo
dernebb aljakra épített pá- 
fvák különféle tulajdonságait. 
Meqallamtottuk például, hogy 
a kutatómunka során megter
vezett LE jelű feszített be
tonalj alkalmazásával a meg
engedhető tengelyterhelés 160 
km lóra sebesség esetén 52 szá
zalékkal nagyobb, mint a je
lenleg használatos LX jelű 
aljnál.

Kutatási feladat 
KGST -megbízásból

A meghibásodott alépítmé
nyek javítási lehetőségeinek 
fejlesztésére feldolgoztuk a 
fejlett vasutaknál alkalmazott 
módszereket, amelyek alap
ián egy egyszerűen kezelhető 
méretezési eljárás került ki
munkálásra. A felújítás alatt 
levő Budapest—Hegyeshalom 
fővonalon, Bicske térségében, 
a töltésen kísérleti jelleggel, 
kavics-aszfalt réteget fektnJ 
tek le a nagyobb sebességre 
és tengelynyomásra alkalmas 
pályák építését célzó kutatá
saink eredményeként. Kidol
goztuk az alépítmény javítá
sára a műszaki textília alkal
mazásának, gépi fektetésének 
módszerét, amely több helyen 
— az első ágyazatrostálással 
egyidőben — megvalósult. 
Gazdaságossági elemzéseink 
alapján megállapíthattuk, hogy 
a hagyományos védőréteg al
kalmazása helyett a műanyag-

szővetes alépítménynél az egy 
vágánykilométerrejutó beru
házási költségmegtakarítás 
több mint 400 ezer forint.

A vasúti járműpark fejlesz
tésére vonatkozó programban 
vizsgáltuk az elővárosi forga
lomban alkalmazandó motor
vonatokkal szembeni követel
ményeket. A  menetdinamikai 
számítások eredményei azt 
mutatták, hogy ezeket a vo
natokat legcélszerűbb a 100 
km/óra sebességgel való rend
szeres közlekedésre tervezni. 
A korszerű vontatójárművek 
fenntartási rendszerének fej
lesztése keretében például a 
dízel-mozdonyoknál a motör- 
diagnasztikai — tehát a szét
szerelés nélküli — hibameg
határozási rendszer kidolgo
zásán, meghonosításán fára
doztunk. Ennek eredménye
ként mintegy 25 százalékkal 
növelhető a javítási ciklusidő, 
a javítási költség pedig egy 
gépnél 26 ezer forinttal csök
kenthető. Külön terhelő és 
mérőberendezést terveztünk 
egyes teherkocsik oldalfal
oszlopai gyakori meghibásodá
si okainak feltárására. Mun
kánk eredményeként, a szük
séges megerősítések után. je
lentősen csökken majd a ko
csik fenntartási költsége és 
növekszik hasznos időalapjuk. 
KGST kutatási feladat része
ként foglalkoztunk a dízel
mozdonyok kipufogó gázainak 
vizsgálatával, ami környezet
védelmi szempontból rendkí
vül fontos. Az eddigi eredmé
nyek alapján kidolgoztuk egy 
országos mérő- és ellenőrző 
hálózat tervezetét és megad
tuk a szükséges műszerek, be
rendezések fő adatait, majd 
az elkészített mérőműszereket 
hitelesítettük.

A nagyobb jelentőségű kí
sérletek közül megemlíthetjük 
még, hogy fűtéstechnikai vizs
gálatokat végeztünk a Cseh
szlovákiából beszerzett Bz so
rozatú mellékvonali motorkor 
esi prototípusán és javaslatot 
tettünk az utaskényelmi szem
pontból is szükséges nagy
frekvenciájú . rezgések csök
kentésére. vizsgáltuk az 
NDK-ből beszerzett hálókocsi 
futásbiztonságát és futásjósá
gát. Megállapításaink eredmé
nyeit a kocsik sorozatgyártá
sánál hasznosítják.

Szabványosítási munkánk 
során a hazai előírásokkal és 
nemzetközi ajánlásokkal össz
hangban a múlt évben csak
nem 50 szabványt dolgoztunk 
ki a vontató és vontatott jár
müvekre, a pályaépítésre és 
fenntartásira, továbbá a vas
úti biztosító és erősáramú be
rendezésekre. Szabványosítá
si munkánk eredményeként 
milliós nagyságrendű megta
karítások várhatók.

1979. évi feladatok
—- Hajíthatnánk valamit az 

intézet 1979. évi feladatairól 
is?

— Ez évi tervünk alapján 
tovább folytatjuk a célprog
ramunkban meghatározott 
munkáinkat. Ezek közül talán 
kiemelhető a záhonyi átrakó
körzet technológiai folyama
tának fejlesztése, a tömeg
áruk fordaszerelvénvekkel 
való továbbításának bővítése, 
az egységes ügwitelgéoesftési 
rendszer kialakítási lehetősé
geinek vizsgálata; a vasúti pá
lya alépítményének alkalmas
sá* tétele a nagyobb sebessé
gekre és tengelyterhelésre, 
ágyazattömörségi és sínleerő
sítési vizsgálatok, alátámasztó 
szerkezetek fejlesztése. Sör. 
kerül a vontató- és vontatott 
járművek rendszerének fej
lesztésére. a nagyobb forga
lom lebonyolításához szükséges 
mozdony állag meghatározá
sára. a járműkapcsolási sze
mélyi balesetek okainak és 
csökkentési lehetőségének fel
tárására.

— Mindezek természetesen 
csupán kiragadott példák in
tézetünk szerteágazó munká
jából, de talán érzékeltetik, 
hogy kutatóink milyen sokol
dalúan igyekszenek elősegíte
ni a magyar vasút fejleszté
sét — feiezte be a beszélge
tést dr. Nagy József igazgató.

Szász Ferenc
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Jeges szélben, hóviharban
As  A U I T - ban a rctsulasoh esrei ¡eíenthesteh 

rendkívüli hómunkára

' ítéletidő tombolt Európában, 
Jeges hóviharok söpörtek vé
gig az egész kontinensen. A  
Német Demokratikus Köztár
saság északi részére december 
29-én ért el a viharzóna. 
Egyik óráról a másikra 25— 
30 fokot süllyedt a hőmérő 
higanyszála. Eljegesedtek az 
utak, megbénult a vasúti köz
lekedés és a nem várt ítélet
idő zavarokat okozott az or
szág energiaellátáséban.

Egy nappal később már az 
ország déli részére is kiter
jedt a jeges hófúvás, egyes he
lyeken 4—5 méteres hóakadá
lyok képződtek, a DR külön
böző vonalain mintegy 3000 
utas rekedt az elakadt szerel

vényekben, s nem kevesen vá
rótermekben, vagy behavazott 
vonatokon töltötték a szilvesz
tert.

A  Keleti-tengeren 12-es szél
erősségű vihar tombolt 1 hé
ten keresztül. Ez a legerősebb 
vihar a tengerészeti skálán. A  
svédországi Trelleborg és az 
NDK-beli Sassnitz között a 
svéd komphajó utasai az 
egyébként 6 órás utat 3 nap 
alatt tették meg, mert a hajó 
a kikötőben dúló vihar miatt 
nem tudta a partot megköze
líteni. A  svéd hajón takaré
koskodtak az üzemanyaggal és 
a 30 fokos hidegben csak fél
erővel működtették a fűtést. 
Az utasok a gépházban és a

hajó gyomrában lehorgonyzóit 
vasúti hálókocsikban töltötték 
a nappalt és az éjszakát...

A  Rügen -szigeteken falva
kat zárt el a vihar a külvi
lágtól, megbénult a Berlin— 
Rostock közötti fővonal, meg
szűnt a közlekedés Rostock és 
Wamemünde között, számos 
mellékvonalon elakadtak a 
vonatok a greifswaldi igazga
tóság területén, megszűnt a 
közlekedés a berlini S-Báhn- 
on, megbénult a Berlin kör
nyéki átmenőállomások és 
rendezőpályaudvarok forgal
ma.

Az NDK-ban az egész or
szág apraja-nagyja szervezet
ten és fegyelmezetten szállt 
harcba a tomboló viharral. 
Szilveszter este és éjszaka 
részleges áramszünetek vol
tak, akik szórakozóhelyeken, 
vagy lakásukban ünnepelték 
az újesztendőt, legtöbben 
gyertyafény mellett koccintot
tak. A  rádió és a televízió fél
óránként részletes tájékozta
tást adott a helyzetről. Nem 
kevesen voltak, akik éjfél 
után szilveszter éjszakán bun
dát és bekecset húztak és 
munkahelyükre siettek havat 
lapátolni.

Január elsején a ■ rádió fel
hívást tett közzé és minden 
vasutast felszólítottak, hogy 
haladéktalanul jelentkezzenek 
szolgálati helyükön. Ki hogy 
tudott: gyalogosan, vagy sí
talpakon, katonai járművel 2 
—3 óra leforgása alatt megje
lent szolgálati helyén. A  pá
lyafenntartási szakszolgálat 
egy-egy tagjának vezetésével 
vonultak ki a vasutasok ezrei 
váltót tisztítani és az elakadt 
szerelvényeket kiásni. A  fel
hívásra azonban nemcsak a 
vasutasok, hanem a lakosság 
köréből is ezrek jelentkeztek 
az állomásfőnökségen s ön
kéntes munkával segítették a 
forgalom helyreállítását.

Talpon az egész ország —, 
ezt a címet adhatnám helyszí
ni beszámolómnak, mert az is
kolásgyerekektől a nagyszülő
kig mindenki kivette a részét 
abból a munkából, melynek 
nyomán — ha fennakadások
kal is — mégis sikerült biz
tosítani az erőművek szénel
látásét, a nehéz helyzethez vi
szonyított normális vasúti 
közlekedést, az üzemek ter
melését.

Január 5-re az NDK-ban a 
mindennapi élet ismét normá
lis mederbe került.. .

Hermann István

Információ -
A  szakszervezeti bizottságok 

Információs jelentéseiben 
gyakran szerepelnek a dolgo
zóikat foglalkoztató munka
ügyi problémák. Mivel ezek 
többsége közérdekű, a széle
sebb körű • vissza tájékoztatás, 
a gyors információáramlás 
érdekében néhány kérdésre 
Lapunkban adunk választ.

Az 1976—80. évre kötött 
MÁV kollektív szerződés 11. 
§. (2.) bekezdése nem tartal
mazza egyértelműen a 30 na
pos felmentési idő alkalma
zását, amely a rendelet sze
rint csak akkor illeti meg 
a dolgozót, ha a MÁV mond 
feL Mi történik akkor, ha az 
egyes munkakörökben tapasz
talható létszámhiány miatt 
nem a MÁV, hanem a mun
kavállaló mond fel ? Ilyen 
esetben nem jár felmentési 
idő?

De igen. A  rendelet nem 
korlátozódik csak arra az 
esetre, amikor a M ÁV mond 
fel. Éppen ezért a 30 nap 
felmentési idő megilleti azt a 
nyugdíjra jogosult dolgozót is, 
aki ezen a címen mondja 
fel munkaviszonyát.

A  KPM 3. §. 1978. (V. 4.) sz. 
rendelet 4. §. b. pontja nincs 
összhangban az 1976—80. év
re kötött MÁV kollektív szer
ződés 33. §. 4. b. pontjában 
foglaltakkal A  R. 4. §. b. 
pontjában ez olvasható: 
„ügyeleti szolgálatot követő 
pihenő idő díjazással kivétele
sein sem váltható meg.”  A

Utolsó simítások 
az új rendelőintézetben

T ■ Szegeden, január 11-én (lapzárta után) adták át az új, há
romszintes M ÁV Rendelőintézetet. A  majdnem 50 millió fo
rintos beruházással épült*létesítmény a sportcsarnok szom
szédságában épült. Fotóriporterünk az átadás előtti napok elő
készületeit örökítette meg.

A  rendelőintézet mellől markológéppel távolítják el a törme
léket

Bekapcsolták a kőközpont korszerű kazánjait

A  belgyógyászaton is helyükre kerültek az orvosi lámpák

(Zelman Ferenc képriportja)

A z olvasók hozzászólnak
A szegedi kezdeményezést követni kell

Örömmel olvastam a Ma
gyar Vasutas utóbbi számai
ban megjelent illetékesek vé
leményét az indokolt és indo
kolatlan létszámhiányról. Gon
dolok itt a szegedi forgalmi 
osztályvezető, valamint a za
laegerszegi állomásfőnök írá
sára. Szolgálati éveim és ta
pasztalataim feljogosítanak 
arra, hogy elmondjam véle
ményemet a létszámhiányról. 
Engem mindég felháborít, 
amikor különböző fórumokon 
vezető beosztású emberek a 
létszámhiányra hivatkoznak. 
Tapasztalatból mondom; túl
nyomórészt a vezetők lelemé
nyes szervezőkészségén múlik 
a dolog. Aki megalkuszik, aki 
nem teremt olyan állapotokat, 
hogy lehessen jó l és csakis jól 
dolgozni, az ne csodálkozzék, 
hogy kevés az ember. A  szer
vezetlenséget elismerem, de a 
létszámhiányt nem, különösen 
addig nem, amíg az alábbi 
pazarlást látom csomópontun
kon az élő munkaerővel.

Az 514-es számú vonattal 
két vonatvezető utazik „rezsi- 

| be** Biharkeresztes állomásra. 
A  harmadik a mozdonyon 
szolgálatban. Az 531-es ugyan
ilyen összeállításban közleke
dik. Nem különb a helyzet az 
530-asnál sem. Ha az önkölt
ségben utazók közül egy szol
gálatban a gépen utazna, ak
kor vonatonként egy embert 
mellőzni lehetne.

Az F3 utasítás „P”  mellék
lete lehetőséget biztosít arra, 
hogy mellékvonalon gőzmoz
donnyal, valamint a megfelelő 

j  éberségi berendezéssel felsze
relt motoros mozdony sze
mélyvonattal közlekedhet vo
natvezető nélkül. A  valóság
ban a következő létszámmal 
közlekedik a két személy és 
egy kalauzkocsiból álló vonat: 
1 vonatvezető, 1 kezelő, 2
jegyvizsgáló és 1 kirakó. Evek 
óta az 508, 509-es csak kezelő
vel, jelenleg kirakó is jelen 
van. Pedig hol van már az az 
idő, amikor tele volt a kalauz
kocsi darabáruval.

Szajol és Debrecen között 
közlekedő tolató-tehervonatok 
1+2 fővel közlekednek. Az 
összes középállomáson, ahol 
a vonat tolat, tolatószemély
zet van. Az 592-es vonat 
1+3 fővel közlekedik, ami 
azt jelenti, hogy a vonatnál 
két vonatvezető van.

Az állomáson külön vezény- 
I lőtiszt vezényli a személyvo- 
I natos, külön a teherfordás és 
külön az állomási dolgozókat. 
A következő megjegyzésemet 
nem humornak szánom, de ha 
Így megy tovább, külön lesz 
vezénylőtiszt, aki a katoliku
sokat és aki a reformátusokat 
vezényli.

A  fenti esetek világosan Iga
zolják, hogy van ember, de

tájékoztatás
kollektív szerződés 33. §. 4. 
b. pontja szerint: „ha a sza
bad idő szolgálati okból nem 
adható ki, kivételesein díjazást 
kell fizetni. Ennek mértéke 
óránként 10 forint.”

Az ellentétes rendelkezések 
közül melyiket kell alkal
mazni?

A kollektív szerződés 33. §. 
4. b. pontja — miután a fel
sőbb jogszabálytól eltérő — 
hatályát vesztette. Törlésére 
a kollektív szerződés 1979. évi 
módosításakor sor kerül. 
Eszerint minden esetben a 
KPM  3/1978. (V. 4.) számú 
rendelet 4. §. b. pontját kell 
alkalmazni.

Az építési szolgálatnál dol
gozó vonatvezetőket megille
ti-e változó illetmény és 
nyugdíj -korkedvezmény ?

Az építési szolgálatnál dol
gozó vonatvezetők elbírálása 
azonos a forgalmi szakszolgá
latnál foglalkoztatott vonat
vezetőkkel. Így a változó il
letmény is megilleti őket. Az 
erre való jogosultságot a kol
lektív szerződés 1979. évi 
módosításakor egyértelművé 
teszik. A  vonatvezetői beosz
tás az építési szolgálatnál is 
korkedvezményre jogosító 
munkakör. A  17/1975. (VI. 14.) 
M T rendelet 1. sz. mellékle
tének 11. pontja, minden vo
natvezető munkakörben fog
lalkoztatott dolgozóra kiter
jed, függetlenül attól, hogy 
a MÁV-nál mely szolgálat
nál dolgozik.

nem ott, ahol szükség van rá. 
Sok még a tartalék, ha egyik
másik kötöttséget feloldják. 
Ne a fékút hossza döntse el, 
hogy egy vonal fővonal, vagy 
mellékvonal, hanem a vonal 
forgalma vagy bonyolultsága. 
Van olyan mellékvonal és ezt 
tapasztalatból tudom, hogy 
„nehezebb”, mint a biharke- 
resztesi fővonal. E vonalon 
nagyszerűen lehetne alkalmaz
ni a vonatvezető nélküli 
közlekedést személyvonatnál 
(nem CSM). A  jelenlegi mun
kaszervezés mellett minden 
embert el lehet dugni, a túl
óra is megszaporodik, csak 
éppen a termelékenység ma
rad el. Az egyéni érdekmentes 
igazi munkaszervezéssel, -a pa
zarlások megszüntetésével, a 
szegediek példáját követve 
„itt lent** kell megoldani 
problémáinkat. Követésre mél
tó a szegedi igazgatóság for
galmi osztályának kezdemé
nyezése. Megvan a lehető

ség (átszervezés, összevonás 
stb.) arra, hogy különösebb 
létszámnövekedéssel a jelen
legi állománnyal, jobb ha
tásfokkal tudjuk elvégezni 
a reánk váró feladatokat.

Ehhez természetesen szakí
tani kell az évszázados hagyo
mányokkal. Nincs szükség kü
lönösebb beruházásra, hogy a 
korszerű, nagyteljesítményű
mozdonyaink ne várjanak vo
natvezetőre. S bizony nem rit
ka az olyan munkahely és 
munkakör, ahol nemcsak az 
érdemi munkáért, hanem a je
lenlétért jár a fizetés. Nem 
hiszem, hogy olyan gazdagok 
vagyunk, hogy ezt hosszú tá
von finanszírozni tudjuk. Az 
a véleményem és ebben nem 
vagyok egyedül, hogy túl so
kat beszélünk a jobb munka- 
szervezésről, de nagyon keve
set teszünk érte a gyakorlat
ban.

Varga Gyula
Püspökladány

Halált okozott a műszaki hiba
Súlyos műszaki hiba történt 

november 8-án a Nagykani
zsáról Pécsre közlekedő 2420- 
as számú személyvonat 424— 
309-es gőzmozdonyán. A  kazán 
lefúvató váltójának fedeléről 
menet közben leszakadt egy 
csavar. Ennek következtében 
a 42 mm átmérőjű furaton 14 
atmoszféra nyomású gőz 
árasztotta el a mozdonyvezető
állást.

A  mozdonyvezető a gép kül
ső oldalán akarta elzárni a 
gőzt, Bognár József fűtő pe
dig testi épségét veszélyeztet
ve áthatolt a gőzkitörésen és

gyorsfékkel megállította a vo-’ 
natot. A forró gőztől súlyos 
sérülést szenvedett és 1978. no
vember 13-án a kórházban 
meghalt. Önfeláldozó intézke
désével súlyos balesetet elő
zött meg.

Dr. Szabó Tibor, a pécsi 
igazgatóság vezetője ezért Bog
nár Józsefet kiváló dolgozó 
kitüntetésben és kétezer fo
rint jutalomban részesítette. A  
mozdonyvezető igazgatói di
cséretet és háromezer forint 
jutalmat kapott.

Várfalvi Gyula

Jó utat — jó egészséget
A  Közlekedés- és Postaügyi, valamint az Egészségügyi M i

nisztérium rendezésében „Jó utat — jó  egészséget** címmel 
mozgókiállítást nyitottak, amelyet elsőként december 14—15-én 
mutattak be a Keleti pályaudvaron. Az erre a célra berende
zett csuklós autóbuszban a többi között vasúti kocsiba szerel
hető mosdókat, zuhanyozókat és a rendszeres tisztálkodáshoz 
szükséges eszközöket (papírtörülközőket, mosószereket, szap
panokat stb.) mutattak be. Ezenkívül az érdeklődők csaknem 
száz fotón ismerhették meg a higiénikus utazás ma már elő
írt feltételeit.

A  kiállítást a Keleti után egy napig a Déliben is meg le
hetett tekinteni.

(séra)

Együttműködési
Az elmúlt év decemberében 

megállapodást írtak alá a va
sutas-szakszervezet központjá
ban a Vasutasok Szakszerve
zete és a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület együttműködésé
nek továbbfejlesztéséről. A  
megállapodást dr. Kerkápoly 
Endre, a KTE főtitkára és 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára írta 
alá.

A  megállapodás — amelyet

megállapodás
két évvel hosszabbítottak meg 
— a vasúti munka termelé
kenységének javítását, az 
energiafelhasználás mérséklé
sét és a szociálpolitikai tervek 
végrehajtását segíti elő.

A  két testület eddig is 
együttműködött, s a kapcsola
tok eredményeseknek bizo
nyultak. A  most aláírt megál
lapodás ezt az együttműködést 
szélesebb területekre terjeszti 
ki.

M EGJEGYEZZÜK

Hol vannak a mozdonyok?
A Magyar Vasutas december 2-i számában „Minőségi 

munkával a tervek teljesítéséért** címmel jelent meg egy tu
dósítás a Miskolc—Tiszai pályaudvar szocialista brigádjainak 
munkájáról. A  cikk utolsó bekezdésében az olvasható, hogy a 
pályaudvar dolgozói szeretnék csökkenteni a késett vonatok 
számát. A  harmadik negyedévben ugyanis 5786 tehervonat kö
zül 1534 indult késve. Ebből 1470 várt gépre.

Ez az utóbbi statisztikai adat elgondolkoztatta vontatási 
főnökségünk dolgozóit. Megdöbbentően sok az az idő is, amit 
a drága villany- és dízelmozdonyok az állomáson ácsorgással, 
engedélyre várássál töltenek. Megvizsgáltuk néhány mozdony* 
vezető .-teljesítményi lapját. Ezekből megállapíthatja bárki, 
hogy például a Miskolc—Hatvan közötti 115 kilométeres távol
ságot a korszerű villamosmozdonnyal 12 óra alatt sem tudják 
megtenni. Miért? A legtöbbször forgalmi okok miatt. Nézzünk 
egy példát! A  távolsági személyfoirdulóba „beépített” 463-as 
számú tehervonat — amelynek a fordavonatja lenne Budapest
ről az 1502-es számú nemzetközi gyorsvonat — a hónap har
minc napján 20-szor sem ér fel a fordavonathoz. Emiatt a for
da össze van keverve, mert Budapesten azt a mozdonyt teszik 
az 1502-es vonatra, amelyik éppen kéznél van.

Ha a forgalmi szakszolgálat a vezérigazgatóság által elfo
gadott mozdonyfordulót sem képes tartani, akkor el lehet kép
zelni a többi tehervonat menetrendszerűségét. A géprevárások 
számát tükröző statisztika tehát egy kis magyarázatra szorul, 
mert a legtöbb esetben nem a miskolci vontatási főnökség ha
nyagsága miatt várnak a tehervonatök mozdonyra. Átgondol
tabb forgalomszervezéssel, kevesebb vonatácsorogtatássai ta
lán jobb eredményt lehetne elérni! Mások is elgondolkozhat
nak ezen!

Sepsi Gyula 
mozdonyvezető
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A  férjevei úgy döntöttek, 
hogy nyugdíjazás után végleg 
otthon marad, s nem dolgozik, 
így legalább meleg otthon vár
ja a hosszú utakról hazatérő 
mozdonyvezetőt.

De hogy, hogy, nem, elkez
dődött a vita. Férje alig győz
te hallgatni a perlekedést az 
asszonyi kiszolgáltatottságról, 
s arról, hogy milyen kevés a 
pénz, mindig spórolni kell. 
Bezzeg a volt kolléganője —■ 
hangsúlyozta nem egyszer — 
milyen jól megvan, amióta az 
állomáson dolgozik. Abból a 
kis pénzből még az unokáknak 
Is tud ajándékot venni kará
csonyra, mert ismét munkát 
vállal a nyugdíj mellett, s még 
legalább ezer forintot megke
res.

Tulajdonképpen a pénznél és 
a  munkáinál is jobban hiány
zott neki a társaság, az embe
rek. Férje távollétében nagyon 
egyedül volt. Fájó szívvel fi
gyelte Joli nénit, aki reggelen
te nyolc előtt frissen, csinosan 
felöltözve sietett el az ajtaja 
előtt. A  mindig bőbeszédű Joli 
néni ilyenkor soha nem ért 
rá, csak intett:

— Pá, Rózsikám, rohanok, 
hisz tudod, nem akarok elkésni 
a munkából! — mondta oly
kor.

Rózsi néni pedig szomorúan 
követte tekintetével, s azután 
morcosán látott hozzá a napi 
teendőkhöz. A  pénzt is nagyon 
be kellett osztani, de nem is 
ez volt a legnagyobb baj! 
Egyedül volt! Ha a szomszéd
asszonyával beszélgetett, nem 
tudott az unokái hőstetteiről 
beszámolni, hiszen gyermekük 
nem volt, öregségükre ketten 
maradtak. így csak hallgatott 
és bólogatott, ha találkoztak.

Se gyerek, se unoka. Ha to
vábbra is dolgozna, akkor az 
összegyűjtött pénzen utazgat
hatnának, tán még külföldre 
is mehetnének. Szóval. a vita 
vége az lett, hogy a férje kéré
sére, a szakszervezeti titkár se
gítségével Rózsi néni ismét 
dolgozni járt a régi munkahe
ly ig .  Az jga§gatóságf-a került, 
egy utcai szobábá, négy fxatal 
lány mellé. Munkáját, mely 
igazán egyszerű volt, pontosan 
végezte.

Néha ugyan olyan érzése tá
madt, hogy túl egyszerű mun
kát kapott, az adatok átveze
tése, s a levelek iktatása ezek
nek a vidáman kacagó lányok
nak nélküle is sikerülne. De 
ezeket a kellemetlen gondola
tokat gyorsan elhessegette ma
gától. s igyekezett a munkával, 
amennyire csak tudott

A  lányok eleinte vizsgá
lódva figyelték, hogy elhúzza-e 
a száját egy-egy huncut sőt 
néha illetlen megjegyzésükre. 
De nem. Sőt, ő maga is csende
sen mosolygott és tréfálko

zott. Így azután egyre ritkáb
ban hallotta azt hogy Rózsika 
néni. A néni elmaradt s a lá
nyok Rózsikénak szólították. 
Ö pedig boldogan, megelégedve 
hallgatta őket ,
' Férje is észrevette a válto

zást A  téli bevásárlásnál 
ugyanis egy rövidebb szoknyát 
javasolt megvételre, de Rózsi
ka felcsattant:

— Csak nem járok ilyen di
vatjamúlt holmiban!

Tréfásan vonta kérdőre:
— No, no! M i történt veled 

Rózsikám?
Kicsit megszeppenve vála

szolta:
— Nem járhatok úgy, mint 

az öregasszonyok!
Férje hangos nevetéssel és 

régen elfelejtett kedvességgel 
szorította magához:

— Igazad is van! Valahogy 
megfiatalodtál! ötvenhat év 
még nem nagy idő!

Jólesett ez a kijelentés. Et
től kezdve még izgatottabban 
várta a lányok megjegyzéseit 
akik reggelente nem győzték 
dicsérni, ha korához képest 
merészebb ruhákban jelent 
meg:

— De csinos vagy ma!
— Jé, milyen jó l M ik ez a 

szín neked!
— Senki meg nem mondaná, 

hogy hány éves vagy!
— Csak a szemedről hiány

zik egy kis festék!
Ezentúl Rózsika boldogságtól 

sugárzó arccal végezte a mun
káját Gyorsan szaporodtak a 
kitöltött kartonok, s amikor a 
lányok nem figyelek rá, lopva 
a tükrébe pillantott ahonnan 
elégedett arc tekintett vissza 
rá

Ismét volt miről beszélnie a 
szomszédasszonyával, ha dél
utánonként hazafelé sietett. 
Hiszen a lányokkal mindig tör
tént valami. Szaoorán mondta 
el kisebb-nagyobb kalandjai
kat szóhoz sem juttatva a 
hallgatót Azt is elárulta, hogy 
mivel nincs senki rokona, a 
lányokat lepi meg karácsony
ra ajándékokkal. Már ki is néz
te, hogy kinek mit fog venni. 
Szömszédásszónya meglepődve 
nézegette:

— Rózsika néni, maga egé
szen megfiatalodott egy idő 
óta!

Fülének szokatlan volt már 
a „néni”, s meg is mondta:

— A  lányok engem csak 
Rózsikának szólítanak, már 
hozzászoktam...

A z  ünnepek előtti napok 
egvikén frissen átalakított zöld 
ruhájában, szemén leheletnyi 
zöld festékkel, mosolyogva 
ievekezett szobájuk felé. Már 
előre hallotta a kolléganők uj
jongó felkiáltásait és dicsére
teit Hiszen a szemét ma mer
te először kifesteni, hosszú biz
tatásukra. Igaz, hogy árnyal

tan, de tudta, hogy ezt is ész
reveszik.

A  csendet amely fogadta, 
először ámulatnak vélte. Ma
gabiztosan indult az asztala fe
lé .. .  A  döbbenettől azonban 
egyszerre megállt Egy fiatal 
lány ült ott. Nem! Itt vala 
mi tévedés történt Körülné
zett A  lányok mélyen hajoltak 
munkájuk fölé, hogy ne kell
jen rá nézniük. Ebben a perc
ben kinyílt az ajtó, s az új 
osztályvezető lépett be. Bemu
tatkozott majd kertelés nél
kül mondta:

— Rózsika néni! Ügy dön 
töttem, hogy eleget fáradozott 
már a vasútnál egész életében. 
Ezért megérdemli a nyugal
mat. Bizonyára fárasztják ma
gát ezek a lányok. Ezért Klá
rikát helyeztem ide, magát pe
dig áthelyeztem a nyugdíjas 
Kati nénihez, ott fog ezentúl 
dolgozn iO tt jobb lesz magá-\ 
nak is . . .  — mondta végül

— D e. . .  hisz. . .  é n ... — 
akarta mondani, de folytatni 
nem tudta, mert a torka össze
szorult. Lassan megfordult, s 
lehajtott fejjel, öregesen lép
kedett az új szobája felé.

Fáradt mozdulattal kezdett 
munkájához. Órákig fel sem 
tekintett, csak dolgozott hang
talanul A z otthon lapuló ka
rácsonyi ajándékra gondolt, 
amit olyan gondosan váloga
tott a lányoknak. Csendes volt 
másnap és harmadnap is. 
Csak az ajtót figyelte néha. 
hátha meglátogatják.. .  Végül 
Kati néni epésen megjegyez
te:

— Mond csak Rózsikám 
édes, nem gondolod, hogy túl 
merész már ebben a korban 
ilyen divatos ruhákban járni?

Mintha kést szúrtak vol
na belé. Nem válaszolt, csak 
felkelt, és kiment a mosdóba. 
Könnyeit törölgetve egy rán
cot igyekezett kisimítani a 
szeme sarkából, amelyet csak 
most fedezett fe l de tudta, ez 
már nem múlik el, megmarad 
örökké...

Szálát Mária

Újév reggelén

— Vajon elhlszi-e, hogy 
szolgálatban voltam?!

Könyvkiállífás 
a kultúrváróteremben
Hatvan állomáson az eddig 

kihasználatlan tanuló- és kul- 
túrvárótermet a vasutasok 
könyvtárrá és kiállítóteremmé 
alakították át.

Az ünnepélyes megnyitóra 
a politikai könyvhónap alkal
mából került sor. Ezzel egy- 
időben nyílt meg a könyvki
állítás és „A  magyar vasút 
története szakkönyvekben”
című kiállítás is. Az utóbbi
hoz az anyagot a Közlekedési 
Múzeum bocsátotta rendelke
zésükre a nemzetközi plakát
gyűjteménnyel együtt, amely 
szintén részét képezi a kiállí
tásnak. Ezentúl a tanuló- és 
kultúrváróterem valóban mél
tó lesz a nevéhez.

—  KIÁLLÍTÁS. A  pápai 
pályafenntartási főnökség Pe
tőfi és Vásárhelyi szocialista 
brigádja a KMP megalaku
lásának 60. évfordulója tisz
teletére hobbikiállítást ren
dezett. A  brigádok nőtagjai 
kézimunkákat, érméket, bé
lyegeket, a férfiak pedig ker
tészeti termékeket állítottak 
ki. A  három napig nyitva tar
tó kiállítást sok érdeklődő te
kintette meg.

Fazekas Lajos:

VAD ETETŐ
Erdő vadja idejár, 
ég madara ideszálL

A  föld, a z ö l . megfagyott, 
éhesek a szarvasok.

Cinke, rigó magot kér, 
varjú-nép is keresgél.

öz, nyúl, mókus mind jönnek: 
népe a nagy erdőnek.

í r  jnnepnapokhoz méltó té- 
MJ ma (akár az év végi 

számvetések sorába is 
beilleszthető);  eredményről,
előrelépésről tudósít. Üjfent 
egy világjelenség áramlatába 
kerültünk, ez alkalommal is 
sikerült közelébe férkőzni 
ama bűvös világszínvonalnak. 
A fejünkről van szó, amelyet 
mind gyakrabban —, s mint a 
következőkből kitűnik: mind 
többen — használunk mind 
nemesebb célok érdekében. 
Azt olvasom ! egy tudományos 
igényű szakcikkben, hogy míg 
a kereső foglalkozásúak közül 
Magyarországon a negyvenes 
években csak minden tizedik
volt szellemi dolgozó, addig a 
hetvenes években már min
den harmadik pénzkereső ka
matoztatja a fejét. (Fordított 
c helyzet a labdarúgópályá
kon, ahol a fejelést már-már 
különcködésnek, az észjátékot 
pedig kispolgári csőkevénynek, 
értelmiségi elhajlásnak vélik. 
Igaz: a szakcikk a „kereső
foglalkozásúakról” szól, focis
táink viszont nem profik — 
nem a sportklub a munkálta
tójuk —, hanem amatőrök. 
Halljuk ezt eleget. És látjuk 
Is...)

Alig három évtized kellett 
ahhoz, hogy 332 százalékkal 
fokozódjék a szellemi munka 
— ez aztán valami! Legszíve- 
i ebben a főfödőmet is magas
ba hajítanám, hogy méltón 
ünnepeljem az újabb rekor
dot, ha más faágról nem esi- 
vitelnék a madarak: e fejlő
déssel is csupán a középme-

Használjuk a  fejünket
zőnybe, az iparilag közepesen 
fejlett országok szintjére 
emelkedhetünk. Van olyan ál
lam is, ahol már minden má
sodik pénzkereső szellemi 
munkát végez; ünneprontás 
nélkül mondom tehát — tör
hetjük a fejünket, miként 
használhatjuk ugyanezt a nya- 
konforgót még hatékonyab
ban.

No, persze, láttam a minap 
egy külföldi játékfilmet. Ama 
tájon készült, ahol már min
den második kereső szellemi 
munkát űz. Szerepeltek a 
filmben szellemes szellemiek 
és jó fizikumú fizikaiak. Az 
egyik fizikai foglalkozású állt 
a gépe mellett, és tudják, hogy 
mit müveit? Kézbe vette, gép
be tette, a késztermékek közé 
helyezte a munkadarabot, csa
varta a fogantyúkat, s mind
ezt úgy végezte, akár egy gép. 
Eközben — láthatólag — nem 
használta a fejét, nem töp
rengett azon, hogy lesz-e meg
munkálandó anyag a követke
ző félórában is, lesz-e megfe
lelő kés a raktárban, amely - 
lyel az elkopófélben levőt ki
cserélje .. Egy másik képsor 
pályamunkásokat mutatott. 
Ritmusra emelték-ejtették a 
csákányukat, mintha színpadi 
koreográfus tervezte volna a 
mozgásukat. Kérdezem ezek 
után: hol itt az egyéniség, hol 
a szellem, a gondolat?

Bezzeg nálunk! Aki kicsiny 
honunkban munkához lát. az 
megfontoltan dolgozik: nem
csak a karizmait, hanem az 
egysejtjeit, a fejét 1s hasz
nálja. Példával is szolgálha
tok, az egyik vasútállomás fő
nöke mesélte. Nagy szükségük 
volna egy szociális épületre. 
Ama épületre, amelynek tető 
alá hozását négy-öt éve ter
vezik . . . ,  és feltehetőleg négy
öt éven belül be is fejezik, 
örömhír: a nagyszabású mun
ka megkezdődött. Erre utal, 
hogy a kiérdemesült bakter- 
ház bontásból ott maradt kő
törmelékét egy dömper még a 
tavasszal a „felvonulási terű- 
let” északi sarkából a déli fe
lébe, a nyáron pedig egy má
sik dömper a déli féltekéből az 
északi sarokra tolta át.

Ám kora ősszel — egy verő
fényes szeptemberi napon — 
látványos előrelépés történt: 
három férfiú érkezett egy póz
nával meg egy táblával. Le
gyünk precízek: egyikük hozta 
a póznát, másikuk a táblát, a 
harmadik pedig az ásót. A  
hajdan volt bakterház helyén 
kört alkottak, majd tanakodni 
kezdtek. Nem hebehurgyán, 
felelőtlenül, meggondolatlanul, 
hanem kellő alapossággal. Az 
egyik lefelé mutatott, a másik 
rábólintott, a harmadik fel
emelte a lapátot. . . ,  aztán ar
rébb tette. De déltájt már ala

kult a mű: főidbe mélyedt a 
pózna. A három férfi élvezte 
is az alkotás örömét: megnéz
ték ülőhelyzetből, majd fek
vőtámaszban, sőt lehunyt 
szemmel is (alighanem azt el
lenőrizvén, hogy a karnyi póz
na milyen árnyékot vet; ne
tán, ha ott létesül a női zuha
nyozó, müszakváltáskor be
süt-e a nap, vagy szemérmes 
árnyék takarja a kerekded 
látnivalókat). Délután a tábla 
is felkerült a póznára, hogy 
büszkén tudassa: ott épül ez 
meg az. tervezte 6 meg ő, ki
vitelezik emezek meg amazok, 
átadják emekkor, vagy ha 
nem, hát később.

Gyorsan peregnek a naptár 
lapjai: mögöttük már októ
ber is, november is, lassan a 
decembert is pezsgőbe fojt
juk . . . ,  ám a szociális épület 
ma is a csupán kutyák számá
ra ilyetén célra megfelelő 
pózna. Persze, egyetlen percig 
sem kétlem: ősz óta ismét a 
szellemé a szó. Feltehetőleg a 
hogyant vitatják meg, a rész\ 
leteket. De vitathatja-e bárki 
is, mennyivel különb-értéke
sebb az ily alaposan meg- 
hányt-vetett munka a másutt 
tapasztalt, gépszerűen, gondol
kodás nélkül végzettnél? A 
fejek amúgy sem pihenhetnek. 
Tanúsítom: jó néhányra piros 
süveget nyomtak az elmúlt na
pokban, s vattaszakállal éke
sítették, alig két hét múlva pe
dig álarc és krumpliorr kerül 
rájuk.

Lám-lám, mily jó, hogy van 
fejünk!

F. T.

Művészeti napok Dunakeszin
A  dunakeszi József Attila 

Művelődési Központban ta
valy novemberben kilencedük 
alkalommal került sor a mű-, 
veszeti napokra. A  rendezők 
a munkásművelődés színvona
lának emelését, és a fiatalok 
kulturális programokba való 
bevonását tűzték célul.

A  programok többségét a 
helyi üzemekben rendezték. 
A tíznapos eseménysorozat 
az országos Vándor Sándor 
énekkari szemle Pest megyei 
díszhangversenyével kezdő
dött. Előtte Metykó Gyuláné, 
a dunakeszi városi tanács el
nökhelyettese mondott ünnepi 
beszédet. A  művelődési köz
pont színháztermének színpa
dán tizenöt Pest megyei 
énekkar több mint ötszáz tag
ja fköztük a dunakeszi MÁV 
férfikar és a ceglédberceli 
MÁV-kórus) adott színvona
las, nagy tetszést arató mű
sort. A  produkciókat három 
távú szakzsüri értékelte.

Különösen sikeres volt a 
MÁV szimfonikusok Gersch-  
win hangversenye és a vá
ci Musica Humana kamaraze
nekar előadása. A  rendez
vénysorozatban helyet kanott 
a képzőművészet is. Kisplasz
tika! kiállítás keretében mu
tatta be alkotásait Rózsa Pé
ter, a szentendrei művészte
lep szobrásza. Ezen kívül ren-

Brigádkezdeményezés

Rendszeresen meghallgatják 
a moszkvai rádió magyar adását

A  MÁV Központi Szervek tudják a Moszkvai Rádió stű- 
MSZBT ügyvezetősége nem diójában, hogy ez a találkozó 
minden napi baráti találko- egyáltalán létrejött, 
zót tartott a MÁV Nyugdíj A  klub alapító tagjai adtak 
Hivatal tanácstermében. A  választ az érdeklődőknek ar- 
Központi Számviteli Hivatal ra, hogy a rádió műsorait 
szervezésében vendégül lát- nemcsak hallgatni, hanem a 
ták a Moszkvai Rádió ma- szerkesztőket tájékoztatni is 
gyár adásának szerkesztőjét, lehet. Hogy miről? A szóda- 
Galina Poljakovát. lista brigád életéről, társadat-

A  Felszabadulás brigád műit mi, politikai eseményeiről. 
évi vállalásaiban , a többi kör Megtudtuk, azt is, hogy a ma- 
zött ez olvasható: „a Moszk-  gyár—szovjet baráti kapcsola
tai Rádió magyar nyelvű adá- tok ápolásának új formája a 
sát rendszeresen hallgatjuk, Moszkvai Rádió adásainak fi- 
és a szerkesztőkkel felvesszük gyelemmel kísérése, amely 
a kapcsolatotn számot ad mindazokról a vál-

Az eltelt időszakban, mint tozásokról, amelyek a Szov- 
azt a brigád tagjaitól meg- jetunióban és a világban vég
tudtuk, az adásokat közösen bemennek, 
is gyakran meghallgatják. A  klub vezetősége az ün- 
Ilyen kollektív meghallgatás népi klubesten felhívást fo- 
tanúi lehettünk november galmpzott meg a vasutas szo- 
13-án, amikor 19 órakor kéz- cialista brigádokhoz, amelyben 
dődő adásban a műsor szer- javasolták: kövessék. a Fél
késztől — Moszkvából — üd- szabadulás brigád példáját, 
vözölték a klubtalálkozó alakítsák meg brigádjukban a 
résztvevőit, valamint az est Moszkvai Rádió hallgatóinak 
vendégeit. A meghívott ven- baráti körét, és rendszeresén 
dégek között nagyon sokan hallgassák a Moszkvai Rádió 
csodálkoztak azon, hogyan magyar adásait. Sz. L. ■

Vasúttörténet! kiállítás Nagykanizsán-

deztek hobbi- és bélyegüdállf- 
tást, sor került fűm- és szín
padi bemutatókra, előadói 
estekre.

Nagy sálkert aratott a mű
velődési központ Radnóti 
Miklós színpadának bemuta
tója. Moldova György: >rAkit 
a mozdony füstje megcsapott” 
című művét dolgozták fél, 
adaptálták színpadra.

A  rendezők a gyermekek 
szórakoztatására is gondoltak, 
Az Állami Bábszínház meg
hívott művészei mutatták be 
a Ludas Matyi című művet

Lehetne még sorolni a gaz
dag szórakoztató és kulturális 
programot. Valamennyi nagy 
közönségsikert aratott A  mű
vészeti napok utolsó esemé
nye a Fórum volt, amelyben 
a helyi üzemek dolgozói, mű
velődési bizottságainak veze
tői, szocialista brigádvezetők, 
pedagógusok és népművelők 
vettek részt A  vitaindító elő
adást Gölöncsér Dánielné, a 
Szakszervezetek Pest megyei 
Tanácsának titkára tartotta 
„A munkásművelődés aktuá
lis feladatai” címmel. A  fó
rum résztvevői utána elmond
ták véleményüket, tapaszta
lataikat a fiatal város kultu
rális életéről, a lehetőségek 
még jobb kihasználásáról.

Szőnyi Lajos

Az elmúlt év decemberé
ben vasűttörténeti kiállítás 
nyílt Nagykanizsán, a Kodály 
Zoltán Művelődési Házban. 
A  vendégeket Fünger József 
üzemfőnök köszöntötte. A  ki
állítást Ürögi József, a Va- 
sútmodellezők Egyesületének 
főtitkára nyitotta meg.

A kiállítás tablókon és mo
delleken mutatta be a vaáút 
fejlődésének történetét és a 
mozdony és kocsipark több 
fai táját. Ezen kívül bemutat
ták még a budapesti metró, 
fogaskerekű, autóbusz és vil
lamoshálózat fejlesztésének 
történetét is.

A  nagykanizsai Vasútbará
tok Köre három terepasztalt 
állított ki. Közülük a legna
gyobbat Pálfi Jenő gépkocsi
vezető készítette. A  mintegy 
140 ezer forint értékű aszta
lon a látogatók láthattak 48 
méter hosszú sínt, 46 váltót, 
16 fényjelzőt, 19 kocsisaét- 
kapcsolót, ezen kívül 22 kü
lönböző létesítményt, 37 épü
letet Építője 11 ezer órát ál
dozott a terepasztalra. A  sí
nek kivételével valamennyit 
önmaga készítette.

Várfalvi Gyula

A  fáskarádiós utas és a kalauz
Már a pénztár

ablak előtt figyel
meztet a tábla: 50 
forintot fizetek, ha 
utazás közben han
gosan szólaltatom 
táskarádiómat, s 
hogy ne zavarjam 
útitársaimat arra 
való a fülhallgató.

Alig szállók fel 
a vonatra, az egyik 
fülkében idős em
ber telepszik le az 
ülésre. Szétnvitja 
újságját, beleolvas, 
aztán az ablakhoz 
helyed táskarádió
ját. kattint rajta, 
s máris üvölt az 
utasok rémületére.

Hamarosan nyí

lik a fülke ajtaja, 
s belép a kalauz:

— Kié a rádió? 
— kérdi szigorú 
hangon.

A  bácsi felnéz rá 
üveges, savó színű 
szemével és a fü
léhez tölcséreli te
nyerét:

— Tessék ked
ves?

— Az öné? 
Azonnal zárja el a 
rádiót, vagy meg
büntetem, mert 
vétett a vasúti sza
bályzat ellen.

A  bácsi feláll:
— Hogy mit 

mond?
A  kalauz nézi az

idős embert, a fü
léhez emelt hatal
mas tenyerét, s 
azon töpreng, hogy 
süket füllel ho
gyan hallgathatja 
a rádiót? Legyint 
egyet, majd hirte
len elzárja a rá
diót, lekezeli a je
gyeket és tovább 
megy.

Alig csukta be 
maga mögött az 
aitót, az öreg ú j
ból bekapcsolja rá
dióját. halkra Ve
szi, szétnyitja ú j- 
sániát és a zene 
ütemére sután rán
gatózik.

Dénes Géza
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Háromnegyed év alatt

4 és félmilló forint 
újításokból

A  szegedi igazgatóság terü
letén dolgozó újítók, újítási 
ügyintézők, szakvéleményezők, 
elbírálók és a szocialista brigá
dok tagjai az újítómozgalom 
eredményeiről és a további le
hetőségekről tanácskoztak de
cember 18-án, Szegeden, a 
Technika Házában. Sajtos Pé
ter vasútigazgató-helyettes ér
tékelte a mozgalom 1978. évi 
eredményeit, majd elmondotta, 
hogy januártól szeptember vé
géig 581 újítási javaslatot nyúj
tottak be az igazgatóság terüle
tén. Ebből 285-öt elfogadtak, 
illetve bevezettek. Az újítások 
eredménye elérte a 4 és fél mil
lió  forintot. A  kezdeményező 
vasutasoknak 320 ezer forintot 
fizettek ki munkájuk elismeré
seként.

A  mozgalom eredményessé
gét jó l szolgálták a különböző 
ankétok, kiállítások, tapaszta
latcserék. Igen eredményesek' 
voltak a Kiskunhalason, Kecs
keméten, Szentesen és Vésztőn 
megrendezett ötletnapok. Hasz
nosnak bizonyult az év  elején 
kiadott igazgatósági újítási fel- 
edatterv. Erre utal, hogy a ben- j 
ne szereplő, mintegy 120 témá
hoz a benyújtott javaslatok 35 
százaléka kapcsolódott. Ked
vező az is, hogy a javaslatte
vők 74 százaléka a szocialista 
brigádok tagjai közül került ki.

A  tanácskozás végén Sajtos 
Péter a legeredményesebb újí
tók között 80 ezer forint jutal
mat osztott szét. Kiváló dol
gozó kitüntetést kapott Csüllög 
Bálint vésztői. Kun Sándor 
szentesi és Ördögh Ferenc kecs
keméti vasutas.

Az új ítómozgalom 30 éves 
«évfordulója tiszteletére meg
hirdetett újítási verseny érté
kelésére is ezúttal került sor. 
A  főnökségek versenyében első 
a Békéscsabai Villamos Vonal
felügyelőség, második a vésztői 
vontatási főnökség, harmadik 
a kecskeméti vontatási főnök
ség. A  szakvéleményezők ver
senyében első lett Szombat- 
helyi András, a szentesi építési 
főnökség, második Bátki János. 
Szeged állomás, harmadik 
Jámbrik Mihály, a kiskunha
lasi pályafenntartási főnökség 
dolgozója.

A  szocialista brigádok verse
nyében ez a sorrend alakult ki: 
1. Jedlik Ányos szocialista bri
gád, Kecskemét Vontatási Fő
nökség, 2. Lendület szocialista 
brigád. Szeged állomás. 3. Zó ja 
szocialista brigád, Szegedi ÉHF.

(Gellért)

Az óév • vasutassportolói s

Gergely Gábor, Peimicsné Yerőd Zsuzsa 
és a BVSCférfi asztalitenisz-esapata

Az év vége, az új észtén- mán — Gerevich Pál, ár. 
dő kezdete egyszersmind az Fenyvesi Csaba, Pap Jenő — 
értékelés, a mérlegkészítés aranyéremmel tértek haza. 
időszaka is. Ranglisták, tabel- Érthető hát, ha „házi”  rang
iák, pontversenyek látnak sorunkban az ő nevük is az 
napvilágot: ki ilyen, ki olyan élvonalban szerepel. 
megközelítésből elemzi, vizs- Olimpiai bajnokságot nyert 
gátja az eltelt hónapokat, férfi sakkcsapatunkból ketten 
Mennyit sikerült teljesíteni az — sax Gyula és Vadász Lász- 
elozetes célkitűzésekből. hol zó — vasutas színekben verse- 
tapasztalható a legnagyobb nyeznek
lemaradás, melyik területen ...  . , .
derűsebb az összkép?. . .  Okvetlenül em líte t érdé-

. . , _,, , , mel meg a miskolci Hajdú
A  vasutas ̂  sportolok számá- Gyula, aki a belgrádi kajak- 

ra yalai™vel gyöngébb kenu világbajnokság kenu
eredményeket hozott, mint az egyes 500 méteres számában 
azt megelőző esztendők. Mind- második lett, s fiatal kora el- 
ez természetesen nem azt je- lenére ma már egyértelműen 
lenti, ̂  hogy a magyar sport a világklasszisok közé sorol- 
egészen belül a vasutas ver- ható. Nem szabad megfeled- 
senyzők veszítettek volna ko- keZnünk a szombathelyi súly- 
tábbi rangjukból, tekintélyük- emelőkről sem, akik közül a 
¡ g } ^  VUSZm félnehézsúlyú ¿ntalovits Fe-

- renc és Rehus-Uzor Györgyszaesés egész élsportunkra, s 
így a vasutassportra is je l
lemző.

Petronicsné Verőd 
sakkozó

Zsuzsa

(Záhonyi István felvételei)igen jól szerepelt az októbe
ri világbajnokságon Gettvs-
burgban. A  szakításban Re- reménységei közé tartozik. És 
hus-Uzor ezüst-, Antalovits még sorolhatnánk.. .  
bronzérmet szerzett, míg a lö
késben az itt is harmadik An- A  csapatok értékelésében az 

asztalitenisz Vásárvárosok Ku
páját elnyerő BVSC férfi 
együttes vitathatatlanul az 
első, mögötte a BEK-ben má-

pedig az ötödik helyezés ju- “ 5 *

talovits mögött Rehus-Uzor 4. 
lett Az összetettben Antalo
vits a dobogó harmadik foká
ra állhatott, Rehus-Uzomak

tott.
ezúttal „csak” ezüstérmes lett, 
az együttesnék a balkezes Hor
kai György, a BVSC játékosa 
is tagja v o lt . . .

Jóval könnyebb

helyezettzőnyben negyedik 
vízilabdázók.

1978 legjobb férfi vasutas 
sportolója: Gergely Gábor

dolgunk asztali teniszező (BVSC), 2.

László sakkozó (BVSC).
1978 legjobb női vasutas 

sportolója: Petronicsné Verőd  
Zsuzsa sakkozó (Vasútépítő 
Törekvés), 2. Erdélyiné Sza-

Y Í Í  a^nok rangsorának össze- Gerevich Pál kardvívó 
aihtasavaJ. Sajnos. Jószerivel. (BVSC), 3. Sax Gyula sakko
mul dossze három vasutasspor- ^  (BVSC), 4—5. dr. Fenyve- 
toló akadt, aki a nemzetközi si Csaba és Pap Jenő párbaj- 
mezőnyben is eredményt tu- tőrvívó (BVSC), 6. Vadász 
dott fölmutatni. Petronicsné 
Verőd Zsuzsa neve kívánko
zik az élre, aki a Buenos 
Aires-i sakkolimpián erőssége 
volt az ezüstérmes magyar női
csapatnak. A  második helyen . A r1AiuA „ .1A, ,^nnren\ « 

_  . ... a nyíregyházi Erdélyiné Szabó -  , VS? ’ '
Gergely Gábor asztai.ten.szezo ndikó S k lfületSi _  jóne_ Keteuen Ildikó müugro

hét balszerencsés évet zárt, '  '
Persze, azért így is örülhet- sérülése miatt hónapokig nem 1978* legjobb vasutas csapa

tünk jó* néhány kiemelkedő, versenyezhetett — márciusban ta: BVSC férfi asztalitenisze- 
nemzetközi mércével mérve is a milánói fedettpályás atléfci- zők, 2. BVSC párbajtőrcsa- 
számottevő eredménynek az kai Europa-bajnoksa ffon má- 3. BVSC vízilabdacsapat, 
elmúlt esztendőben. Elsősor- sodik lett a távol ugrásban. A  
bán a férfiak jeleskedtek, műugró Kelemen Ildikót so- 
Gergely Gábor neve kívánko- roltük a harmadik helyre. A  
zik az élre, aki a márciusi BVSC fiatal sportolója mind 
asztalitenisz Európa-bajnoksá- a mű-, mind a toronyugrás- 
gon, Duisburgban, nem keve- bán- kilencedik lett a nyugat- 
sebb, mint három aranyérmet berlini világbajnokságon, a 
szerzett. Megnyerte az egyé- a magyar bajnokságon pedig

az első helyen végzett
Nem szabad megfeledkez

nünk a fiatalokról sem, az

K i s t e l j e s í t m é n y ű  t e l e f o n k ö z p o n t

Szentgotthárdot eddig egy üzemi telefonon lehetett hívni. 
Tizenöt munkahellyel csak a szolgálattevő. kapcsolása után 
lehetett beszélni. Ez nehezítette a dolgozók munkáját. A  kö
zelmúltban egy kis teljesítményű telefonközpontot vásároltak 
a határforgalmáról jól ismert állomás részére. A  műszaki be
rendezések üzembe helyezése után —  a szerelés munkálatai 
már megkezdődtek —, lényegesen javul a telefonálási lehető
ség Szentgotthárdra.

— ÜJÍTÁSI ÖTLETNAP. —  MUNKAVÉDELMI AN- 
A  vésztői vontatásé főnöksé- KÉT. A  közelmúltban mun- 
gen december 7-én újítási öt- kávédelmi ankétot tartottak 
letnapot tartottak. A  benyúj- Vámosgyörk állomás oktató- 
tott 67. ötletből 52-t fogadtak termében. A z  ankéton Fritz 
el, huszonegyet pedig újításra Sándor százados, a gyöngyösi 
tartottak alkalmasnak. A  lég- járási rendőrkapitányság köz
több ötlet és javaslat témája lekedési alosztályának vezető-: 
a gazdaságosabb és biztonsá- je tartott előadást a vasúti, 
gosabb munkavégzés volt. és a közúti közlekedésben

előfordult balesetek körülmé- 
nagyka- nyélről és okairól, 
térítés
rendez- — FOTÓK AZ ALLO M A- 
Hetven- SÓN. A  nyíregyházi vasutas 

két dolgozó összesen 32 liter művelődési ház fotó-szakköre 
vért adott. A  véradásban decemberben kiállítást rende- 
élenjártak a szocialista bri- Zett az állomás kultúrtermé- 
gádok. ben. A  szakkör tagjainak har-

___  minő alkotását két hétig te-
—  M UNKA ÉS MŰVELŐ- kiüthette meg a közönség. A  

DES. Kiskunfélegyházán de- képeket a záhonyi művelődési 
cember 7-én került sor a házban is bemutatják majd. 
Bács-Kiskun megyei SZMT
által hirdetett „Munka és 
művelődés”  című brigádvetél
kedő üzemi döntőjére. A  ver
senyző hat szocialista brigád 
társadalmi ismeretek, biológia, 
földrajz, matematika, iroda
lom, történelem és fizika té
makörben mérte össze tudá- 
1sát. A z  első helyet a Kossuth 
brigád szerezte meg, és beju
tottak a városi vetélkedőre.
Jutalmuk 1200 forint. Máso-

— VÉRADÁS. A  
nizsai csomóponton 
mentes véradónapot 
tek december 19-én.

—  ÜNNEPSÉG. A  debrece
ni építési főnökségen decem
ber 28-án ünnepséget rendez
tek annak a 43 nyugdíjasnak 
a tiszteletére, akik 1978-ban 
vonultak nyugdíjba. A  talál
kozón megjelentek a főnök
ség társadalmi és gazdasági 
vezetői is.

— MUNKASIKER. A  mis- 
dik a Petőfi, harmadik pedig kolci járműjavító dolgozói 3,5
az Április 4. szocialista bri
gád le tt

— AKCIÓ AZ  IDŐSEKÉRT. 
A  győri vasúti • csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja csatlako
zott a kecskeméti tanyavilág

százalékkal teljesítették túl 
elmúlt évi termelékenységi 
tervüket- Az őszi forgalom 
idején a tervezettnél» csaknem 
.félezerrel több teherkocsit ad
tak át a forgalomnak.

—  FELSZABADULÁSI ÜN
NEPSÉG. Bánréve felszabadu-

öregei segítése érdekében ki- i^ ópttY 34. évfordulója alkal— 
bontakozott akcióhoz. A  cső- mából, december 16-án ün-

Pilhál György

port tagjai több mint 1700 fo
rintot gyűjtöttek össze és fi
zettek be a Bács-Kiskun me
gyei tanács számlájára.

Évzáró értékelés a vasutassportolóknál

népségét rendeztek. Ezen a 
napon adták át a község la
kóinak a felújított művelődé
si otthont. Építésében a vasu
tasok is részt vettek társadal
mi munkában.

nit, tagja volt a győztes ma
gyar csapatnak, s a csehszlo
vák Milán Orlowskival az ol
dalán a férfi párosban is a 
legjobbnak bizonyult.

Négy vasutassportoló vett

Szakszervezetünk Benczúr akárcsak a korábbi években, 
utcai székházában tartották ezúttal is a BVSC vívói vol- 
meg december 21-én a vas- tak a legeredményesebbek, 
utas sportolók évzáró értekez- akik közül négyen szerepeltek 
letét. Molnár György, a szak- a hamburgi világbajnokságon, 

í '  szervezet titkára té tek k e l és a hárman -  Gerevich Pál 
W n Zrnhmvn számadatokkal fűszerezett (kard-), dr. Fenyvesi Csaba és
I r é s z l e t e s  értékelésben vázolta Pap Jen i (párbajtőrcsapat) -

A Hivatalos Lapból
A  Hivatalos Lapból a szakszer* 

vezeti bizottságok és olvasóink 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket:

49. számból: 113511/1978. A  MÁV 
Kollektív Szerződés, a szociális 
munkavédelmi tervek végrehajtá
sáról, valamint a m un ka védelmiÍN egy vasutasspor tol o vett rAi a tívoln srró Ztamóeai KIA- ei sároi, valamint a munsaveoemu

a hamhurH v,Vnviiácr '  ' f  ^ v?.ugro. f  sa™° c? } a z  eltelt esztendő eredményeit, aranyéremmel térték haza. Jó tevékenységről szóló beszámoló 
reszt a hamburgi vívóvilág- ráról, akil pillanatnyilag _ a _ *  esztendőt zártaik az asztalite- megtartásával kapcsolatos feiada-
bajnokságon, s közülük hár- magyar atlétika legnagyobb

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 1. 1979-ben különösen 

fontos feladat. 13. Két francia re
gényíró családi neve a XIX. szá
zadban. 14. Régi ármérték. IS. 
Korábban a munkaképesség 
csökkenést vizsgálta. 16. Híres 
építész (1814—1891), utónevének 
kezdőbetűjével. 17. Idegenforgal
mi intézmény. 19. Vissza: Fejér 
megyei község. 20. Álom magán
hangzói. 21. Bűvös erejű tárgy. 
23. Latin művészet. 24. Német 
elöljárószó. 26. Nem fölé. 27. Bel

ellentéte. 29. Erős páratlan betűi. 
30. Közlekedési Építő Vállalat. 32. 
Becézett női név. 34. Fémes elem. 
36. Az ókorban a legelőkelőbb 
spártai hatóság. 39. Dalosok. 42. 
Kis egység. 43. Labdajátékok cél
ja. 45. . . .  bura, pengetés hang
szer. 46. Helyhatározó. 47. Lánd- 
zsás könnyű lovasok. 50. . . .  állva 
könyörög. 52. Heves megyei köz
ség. 53. Egyházi személy. 55. Ide
gen összetételekben új. 56. Ke
resztül. 58. Utős hangszer. 60.
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Visszakap! 62. Kimondott betű. 63. 
A  szél teszi. 65. Az egyik veronai 
család Shakespearenál (fon.). 67. 
Eledel. 68. Ilyen csillag is van. 70. 
Csepeli labdarúgó. 71. Bútor, né
metül. 72. . . .  Dakota. Dél-Dakota. 
74. Vízi növény. 75. Magához ké
rető.

Függőleges: 1. Nagy költőnk 
családi neve. 2. Vidék a Szovjet
unióban. 3. Széteső. 4. . .  ..embert, 
híres francia sajt. 5. Azonos be
tűk. 6. Tanító mese. 7. Szemüveg. 
8. Német rózsa. 9. Unalom szé
lei. 10. L. U. E. 11. . . .  sionaliter, 
alkalomadtán (latin). 12. Folyó 
Franciaországban. 17. Fohász. 18. 
Z. T. K. 22. Népcsoport a Szov
jetunióban. 24. Másik jelentős ten
nivaló az új évben. 25. Zúzmara. 
28. Folyadék-e? 30. Egy filmsoro
zat főszereplője. 31. Rokon nép a 
Szovjetunióban. 33. Jelt ad. 35. 
Héber. 37. Építmény. 38. A  juh 
hímje. 40. Kevert tea. 41. Férfi
név. 44. Eloroz. 48. Vízi növény. 
49. . . .  basa, a török tengeri had
erő parancsnoka. 51. Foglalt, ide
gen rövidítése. 54. Lepel. 57. 
Szarvasmarha. 59. Pest megyei 
község. 61. Fest, lakkoz. 62. Na
gyon okos. 64. . . .  óz. szólóimkor. 
66. . . .  időn, a tenger Istene. 67. 
Kérdőszó. 69. Végtelenül kotor. 71. 
Római 1049. 73. Hang páratlan 
betűi. 75. Kimondott betű.

Beküldendő: vízszintes L  és 
függőleges 24.

Beküldési határidő: 1979. febru
ár 2.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az élő munka kivál
tását elősegítő műszaki fejleszté
sek.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
25. számában megjelent kereszt
rejtvény helyes megfejtéséért: Ko
vács Pál, Cegléd XII. 235 őrház, 
2700; Téglás! Mária, Nyíregyháza, 
Nád utca 13. 4400; Várkonyi Árpád- 
né, Orosháza, Uzsold u. 1. sz. 
5900; Nagy Benjámin, Budaörs, 
Pf. 15. 2040; Szabó Gyula, Szó
reg, Temesvári u. 52. 6771.

győzelmeit, balsikereit. . .  esztendőt zártak az asztalite- .
Amint az a beszámolóból ki- niszezők, Gergely Gáborral az Az egyenruha-téri-
derült, 1978 a korábbi évhez elen, es nem érheti elmarasz- tés összegének megállapítása, 
képest bizonyos mértékű visz- talás a súlyemelőket sem. 50. számból: 13/1978. (X. 12.)
szaesést hozott a vasutasé port A  többi sportágban azon- műm. a  sporttevékenységet foiy-

- r Kor) i p iték ’titvf4 v í .  tató dolgozók kedvezményeiről,szamara- D^n, e ltek in tve  egy  Ket E  n 4085/1978 Az üzemi demokrá-
—  Hogy a jövőben ez más- ugró teljesítménytől, mint Cia rendszere és érvényesülésé

ként legyen __ hangsúlyozta például a sakkozó Sax és Ve- nek biztosítása a MÁV területén
Molnár György  , a sport- rőci, a súlyemelő Antalovits, c* utasítás módosítása.
vezetőknek és az ’ edzőknek a birkózó Gál, jócskán akad- --------------------------
nagyobb súlyt kell fektetniük ftsk még teendők..
a fiatalok alapképzésére, az A  beszámoló irtán Gulyás -  * _
utánpótlás folyamatos beisko- János vezérigazgató-helyettes A  SZSFKGSZSOSGff U ZC tti 
lázására. Észre kell vennünk jutalmakat adott át. 
azt is, hogy nem az elképzelt A  vasutas sportolók évzáró 
módon történik a versenyzők értekezlete hangulatos, baráti
áramoltatása egyik vasutas- beszélgetéssel fejeződött be. 
egyesületből a másikba.

Az olimpai sportágakban, P. Gy.

Gulyás János
a pénzjutalmat

(Óvári Árpád felvétele)

Markos József. Zalaegerszeg-; 
Benkőné Lászka Ildikó, Pál Ist
ván. Sepsi Gyula. Miskolc; ifj- 
Kovács Béla. Gidófalvy Albert, 
Debrecen: Szűcs Ferenc. Hatvan; 
Várfalvi Gyula. Nagykanizsa; Gál 
Jenő Kiskunfélegyháza; Kovács 
Sándor, Sankó László, Budapest; 
Hajnal Gyula, Győr; Bognár Ká
roly, Tapolca; Kálmán György. : 
Kaposvár: Czika László, Szom
bathely ; Murányi Tibor. Bánréve; 
Pa ez József. Kétegyháza: levelei
ket lapunk anyagához felhasznál
juk.

Homnó Istvánná, Püspökladány: 
Papp Gábor. Miskolc; Molnár Jó
zsef. Miskolc; Berényi Illés Új- 
szász: leveleiket illetékes helyre 
továbbítottuk.

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 VII., Rákóczi út 64. 

Telefon; 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter,' 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója.
Csekksz á m lasz ám unk;

MNB 215 — 11 859 
79—no Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató
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Épült 46 millió forint költséggel

Szegeden átadták rendeltetésének 
a MÁV új szakorvosi rendelőintézetét

Szegeden, a vasutasok régi 
rendelőintézete már évek óta 
nem tudta kielégíteni az igé
nyeket. Az egészségügyi dol
gozók nehéz körülmények kö
zött végezték munkájukat, a 
zsúfoltság, a helyhiány pedig 
útját álltía a régóta esedékes 
fejlesztéseiknek. Ezért szüle
tett meg a döntés, hogy Ú j
szegeden, a város egyik leg
szebb részén új szakorvosi 
réhdelöt építenek.

Az új intézményt, amely
nek alapjait 1975-ben rakták 
le, január 11-én ünnepélyes 
keretek között adták át. Jelen 
volt Koszorús Ferenc, a Vas
utasok Szakszervezetének fő
titkára, Gulyás János, a MÁV 
vezériígazgató-hedyettase, dr. 
Koncz János, a Csongrád me
gyei pártbizottság titkára, Tö
rök József, a Szeged városi 
pártbizottság első titkára, 
Szabó G. László a megyei, 
Bányainé dr. Birkás Mária, a 
városi tanács elnökhelyettese, 
valamint dr. Petri Gábor, á 
Szegedi Orvostudományi
Egyetem rektora.

Lovász Lázár vasútigazgatő 
tett jélentést arról, hogy fel
épült és átadásra kész a MÁV 
Tőrülfeti ^Egészségügyi Köz
pont * székháza és benne a 
szakorvosi rendelőintézet. Az 
impozáns, négyszintes épület 
legfőbb jellem zői: hosszúsága 
több mint 67 méter, a beépí
tett földszinti alapterület 800 
négyzetméter, a beépített tér
fogata 11 ezer 278 légköbmé
ter. Az épület belső díszítő 
eleme a fa és a pascstedCszmü 
pirógránit csempe burkolat.

A z épületben 28 orvosa mun
kahelyen gyógyítják, kezelik 
a rászorulókat. A  földszinten 
kapott helyet, külön külső be
járattal és elkülönítővei el
látott gyermekgyógyászat Itt 
található a központi kartono- 
zó, a ruhatár és néhány rak
tár.

Az első és második eme
leten kaptak otthont a köz
ponti sterilizálók, a külön
féle laboratóriumok, a rönt
genosztály, a f  izükoth erápia 
vizsgálói és kezelői, valamint 
az egyes szakrendelők. A  har
madik emeleten helyezték el 
a Területi Egészségügyi Köz
pont igazgatási helyiségeit, a 
pályaalkalmassági és egyéb 
főorvosi vizsgálókat, irodákat. 
Itt található a könyvtárszoba 
és az egészségügyi dolgozók 
étterme.

A  szakorvosi rendelőintézet 
terveit a Szegedi Tervező Vál
lalat készítette, kivitelezője a 
DÉLÉP volt. A z orvosi gépek ■ 
és berendezések felszerelését 
a MÁV Ellátási Fpnökség és j 
a budapesti Kórháztechnikai \ 
Vállalat biztosította, illetve 
végezte. A  beépített szekré
nyek és a belső faburkolat a 
Tisza Bútoripari Vállalat 

munkáját dicsértük. A  tervezett
nél olcsóbb, 46 m illió forintos 
beruházás megvalósításához a 
Vasutasok Szakszervezete ön
kéntes támogatási alapjából 
jelentős összeggel járult hoz
zá, — amit az épület bejára
tánál emléktábla örökít meg.

•

Az eredményesebb gyógyí
tómunka érdekében a meg
levő orvosi berendezések, mű
szerek mellé mintegy 3,5 mil
lió forint értékben újakat is 
felszereltek. Ezzel lehetővé 
vált, hogy tovább bővítsék az 
egyes szakrendelők tevékeny
ségét. Ezentúl minden labora
tóriumi vizsgálat elvégezhető 
egy helyen, a régi röntgen
készülék mellé másfél m illió 
forintért újat is felszereltek; 
s a betegek gyorsabb és ha
tásosabb gyógyítását szolgál-

Gulyás János vezérigazgató-helyettes ünnepélyesen átvágja 
az átadást je lk é p e » szalagot

ják a fizikotherápiai és a fog
orvosi rendelő új gépei.

Gulyás János vezérigazgató
helyettes Ünnepi beszédében 
méltatta a vasútegészségügyi 
szolgálat jelentőségét; a vas
utas dolgozók egészségének 
megóvása, illetve helyreállí
tása érdekében tett intézke
déseket. Szólt az utóbbi évek
ben átadott új egészségügyi 
intézmények gyógyító munká
járól. Mint mondotta, az 
1949-ben megnyitott korsze
rűtlenné vált rendelőintézet 
helyett, a most megépült új 
intézmény m egfelelő módon, 
hosszú távon képes biztosítani 
a dél-alföldi vasutasok meg
előző és gyógyító orvosi ellá
tását, az alkalmassági vizsgá
latok és táppénzre való jogo

sultság felülvizsgálatának az 
eddigieknél jobb elvégzését.

Az ünnepségen Gulyás Já
nos a nemzetiszínű szalag át
vágásával átadta a TEK szék
házát, a szakorvosi rendelő- 
intézetet, amelyet dr. Tari 
Endre, a Vasútegészségügyi 
Igazgatóság vezetője vett át a 
vasutasok és az egészségügyi 
dolgozók nevében.

A rendelőintézet a vasuta
sok, családtagjaik és a nyug
díjasok magas szintű egész
ségügyi ellátását biztosítja. Az 
intézményben negyven orvos 
fő-, illetve részfoglalkoztatás
ban és harminc egészségügyi 
szakdolgozó végzi gyógyító 
munkáját napi 130 órás 
gyógykezelési idővel.

G. J.

Előszállítás — kedvezménnyel
HUSZONKÉT FUVAROZTATÓ VÁLLALATTAL ÁLLAPODOTT MEG 

A DEBRECENI, 25-TEL A BUDAPESTI VASÚTIGAZGATÓSÁG

A z idei első negyedévben is 
— az esetlegesen fölös fuvaro
zási kapacitás kihasználására, 
valamint az őszi időszak áru
forgalmának mentesítése érdé. 
kében — az előszállítások fo
kozását a debreceni igazgató
ság is kedvezményekkel kí
vánja ösztönözni. A z előszállí
tási kedvezmény változatlanul 
a január 1-től március 31-ig 
terjedő időszakra vonatkozik: 
a kavics, kő, mésztartalmú ta
lajjavító anyagokra, beton- és 
vasbeton árukra, homokra, sa
lakra és kohósalakra,' továbbá 
műtrágyára terjed ki.

A kedvezményt a vasút utó
lagos visszatérítés formájában 
nyújtja az átvevő vállalatok 
részére januárban és február
ban összevontan, márciusban 
külön, a  küszöbértéken felüli 
fuvarozás tonnájának m egfele
lően. A küszöbértéket a  bázi
sok, vagy az elmúlt hárpm év 
szállításának 90 százalékában 
szabják meg. A  megállapodást 
a fogadó vállalat központjával 
köti meg a debreceni vasút- 
igazgatóság kereskedelmi osz
tálya.

A z előszállítás eredményes
sége érdekében a megállapodá
sokat december 15-ig kellett 
megkötni .A feladó vállalatok 
depóképzéssel, míg a fogadó, 
felhasználó vállalatok diszpo
zíció előrehozással és a  foga
dási, kirakási ¡készség növelé

sével segítették élő az előszál
lítás eredményességét. Az ettől 
eltérő megállapodást is támo
gatják, amikor az átvevő fuva
roztató vállalja, hogy a  ked
vezményezett árukból az egész 
évi anyagot az első félévben 
fogadja.

A debreceni igazgatóság te
rületén az első negyedévre 22 
fuvaroztató vállalattal kötöttek 
előszállítási szerződést. Az 
1978-ban előszállítási* megálla
podást kötött 18 fogadó válla
laton kívül még négy fuvaroz- 
tatót sikerült megnyerniük az 
előszállításhoz: a csengeni Le
nin Tsz-t ,-a Tiszamenti Tsz-t 
(Prügy), a II. Rákóczi Ferenc 
Mgtsz-1, és a hevesi Rákóczi 
T sz-t

Az élőszállítást kötött válla
latok között 8 Hajdú-Bihar 
megyében, 10 Szabol cs-Szat- 
már megyében vállalta, hogy a 
küszöbértéken felül fogadja az 
árut A két megyében összesen 
380 ezer tonna küszöbértékre 
kötöttek megállapodást.

A  tarcali vállalat az első ne
gyedévre 110 ezer tonna kő 
vasúti szállítását tervezte. Fo
lyamatosabban fog termein*, 
m int az előző években; a kar
bantartási munkákat már a 
III. negyedévben elvégezte, 
hogy a kő kitermelését az elő
szállítás időszakában ne hát
ráltassa.

A  bánya helyzete, időjárási

okok miatt jelenleg nem teszi 
lehetővé, hogy* tovább fokozza 
termelését. Így a  vállalati igé
nyeket csak részben, tudják 
visszaigazolni.

★
A budapesti vasútigazgatő-í 

ság kereskedelmi osztályának 
fuvarszerveződ befejezték az 
előszállítási szerződéskötése
idet. A  szakemberek a múlt 
év november közepétől ja
nuárig nagyon sok fu-
varoztatót felkeresték —■ 
közülük 25 vállalattal 23
ezer 700 tonna kő, kavics,
betonelemek stb. szállítására 
kötöttek megállapodást. Az
igazgatóság területén a z > idei 
szezonra a tavalyi 22 helyett 25 
fuvaroztató, köztük négy új, a 
Pest megyei Ü t- és Hídépítő 
Vállalat, a Vegyiműveket Épí
tő- és Szerelő Vállalat, a Szol
nok megyei Építési Vállalat, a 
KPM Fejér megyei Közúti 
Igazgatóság, kíván élni az elő
szállítás adta lehetőségekkel. 
Az igazgatóság régi ügyfele, a 
Betonútépítő Vállalat ez alka
lommal is a legnagyobb tétéi
re ezer tonna építőanyagra 
kötött szerződést.

A z új rendelet szerint a 
reskedelmi osztály az idén 
bauxit és tégla előszállítására 
nem szerződtetett, ezeket az 
anyagokat ugyanis folyamato
san kell fuvarozni.

A  gép eket is  bevetették

„Hócsata”  a nyugat-magyarországi váltókon
Nyugat-Magyarországon, az

az a szómbathelyd vasút-igaz- 
gatóság területén január de
rekán harmadszor támadott a 
tél. A z első kettő, a novem
beri és a decemberi azonban 
csak „bemelegítésnek”  számít
hat a mostanihoz képest. Ja
nuár 15-én este a  havazást 
erős szél kísérte az igazgató
ság egész hálózatán. 19 óra 
körül rendelték e l a  központi 
ügyeleti szolgálatot. Közel 200 
vasutas dolgozó házi készen
létben várta, m ikor kell mun
kába állnia.

A  központi ügyelet még az 
esti óráikban értesítette az 
embereket, akik egész éjjel, 
majd váltótársaik 16-án egész 
nap tisztították a váltókat. 
Talpon voltak a műszaki és 
gazdasági vezetők, s  „riadót 
fújtak”  a gépeknek is.

Rövid idő alatt 25—70 cen
timéteres átfúvások, sőt Já- 
nossomorjánál 2 méteres hó
akadályok keletkeztek a vas
úti pályán. A  tom boló szél 
nemcsak a friss, hanem még 
a régi, a decemberben lehul
lott havat is összehordta. Kü
lönösen nehéz helyzetbe ke
rültek az Integra-dominó 
rendszerű biztosító-berende
zéssel felszerelt állomások. A 
legsúlyosabb állapot a  Ba
konyban alakult ki. Ott vetet
ték be az első hótisztító gé
peket, hogy reggel az autó
buszok helyett e l tudják vin
ni a  bányászokat munkahe
lyükre. Veszprém—Zirc—Du- 
dar között a megtisztított 
vasútvonalon csak nagy erő
feszítések árán, a hótörő me
nettel sikerült a bányászokat 
munkahelyükre szállítani.

SZERENCS:

Törődnek az utánpótlással
Meghívót kaptak Szerencs 

állomás vezetői a  város Hu
nyadi János általános iskolájá
tól a közelmúltban. A tanárok 
arra kérték a vasutasokat,

Egy héttagú kollektíva ötlete:

/ m illió  7 2  ezer forint 

m egtakarítást eredményezett
A  közlekedéspolitikai kon

cepció a debreceni járm űjavító 
fő profiljának a négytengelyes 
tartálykocsik tervszerű meg
előző karbantartását határozta 
meg. Az azóta eltelt egy évti
zed alatt a debreceniek sokat 
tettek'azért, hogy a  célkitűzé
seket megvalósítsák. A  felada
tok sikeres teljesítését a KMP 
megalakulásának 60. évfordu
lója tiszteletére kibontakozott 
munkaversenyen kívül hasz
nosan segítette az újítómozga
lom is. A z elmúlt három évben 
az újítók ötleteiből származó 
gazdasági haszon csaknem 
megdupl ázódott.

—- 1976-ban az újítások 4,8 
milliós megtakarítást eredmé
nyeztek, egy évvel később pe
dig ez a szám már 8,9 millió 
forintra emelkedett — tájé
koztat Riz Bertalanná újítási 
felelős. — 1978-ban tovább 
szélesedett az \ újitómozgalom 
és fontos szerepet töltött be a 
technológiai, a munkavédelmi 
és a szervezési célok valóra 
váltásában, az újítások előse

gítették a tehervagonok forga
lomból kieső idejének csökken
tését, a futójavítások gyorsítá
sát.

Valamennyi ötlet közül k i
emelkedik az úgynevezett 
Hl KÖP rendszerű, zárt ciklu
sú kerékpár javítási technoló
gia, amely nagyobb termelé
kenységet, gazdaságosabb fu
tóműszabályozást eredménye
zett. Sikeres volt a csapágyto
kok, gördülőelemek szalagsze
rű javítási-karbantartási rend
szerének kidolgozása, ame
lyet azóta a MÁV több jármű
javítójában is bevezettek. Ez 
könnyítette a nehéz fizikai 
munkát is.

A  napirenden levő ötletek 
közül biztatóak a Dax jellegű 
görgős (ágyas) kerékpárok ten
gelyeinek felújítási munkáit 
egyszerűsítő javaslat gazdasá
gi előnyei. A négytengelyeá 
tartálykocsiknál is alkalmazott 
Dax kerékpárok tengelycsap
jainak hibáit korábban M iskol. 
con javították. A Miskolcra 
küldött tengelyek hosszú átfu

tási idejük miatt sokszor gátol
ták a folyamatos termelést. Sőt 
mint ahogy több példa is mu
tatja szállítás közben a már 
megjavított, tűrésezett mére
tekkel ellátott csapok ismét 
megsérültek. Egy ilyen tengely 
ára több mint 8 ezer forint.

A z újítók egy régi hasz
nálaton kívüli Lampart-rend- 
szerű tengelycsap-szabályozó 
gépet alakítottak át. A gép a 
kerékvázak sajtolása nélkül 
automatikusan állítja elő a kí
vánt tűrésezett csapméretet. A 
gép felügyeletét szakképzetlen 
dolgozó is elláthatja. Az ötle
tet kidolgozó héttagú kollektí
va ezzel 1 m illió 72 ezer forint 
megtakarítást ért el.

Négy tüzikovács egyszerű
sítette a teherkocsik üzemköz
ben megsérült ágyvezeték-Ösz- 
szekötőinek egyengetését. Az  
újítók speciális sablont szer
kesztettek, ami gépi sajtolóra 
szerelve termelékenyebbé tette 
az egyengetés munkáját. A  
megtakarítás évente éléri az 
112 ezer forintot. O. K.

hogy a 120 nyolcadikos tanu
lónak és. színeiknek beseéflje- 
nek a MÁV munkájáról, az 
elhelyezés lehetőségedről.

A  vasutasok kapcsolata az 
iskolával nem újkeletű. No
vem ber 7-én például filmvetí
tést tartottak a gyerekeknek, 
szintén pályaválasztási tanács
adás céljából. KlSZ-alapszer- 
vezetük pedig állandó kapcso
latot tart az iskola egyik úttö
rőrajával.

A  meghívásnak most is ele
get tettek, és a beszámolót, is
meretterjesztést nagy érdeklő
dés kísérte. A  vasutasoknak 
sok kérdésre kellett válaszol
niuk.

Összesen három M62-esre és 
egy M47-esre szereltek hóekét. 
Munkába állt az UNIMOG 
univerzális hómaró is.

A  Szombathely—Budapest 
közötti fővonal bakonyi ré
szén —  Herend, Városlőd, 
Szentgél állomásokon —  min
den igyekezet ellenére sem 
„fogadtak szót”  a Váltók. Vé
gül is hőlégsugaras hóolvasz
tóval tisztították ki a három 
állomást.

Kemény küzdelem folyt 
Sopron és Pápa térségében is.

A  soproni vonalon meg kel
lett szüntetni az inga vonatok 
közlekedését, s rendes vonat
ként jártak a szerelvények.

Pápa—Kisbér—Tatabánya- 
Alsó között a kismotorok nem 
bírták a munkát, helyettük 
csökkentett kocsiszámmal, 
gőzmozdonyvontetással jártak 
a szerelvények. Csapodnál 13 
utasával a  hóban maradt egy 
kis motorvonat. A  délelőtti 
órákban szabadították ki egy 
gőzmozdonnyal.

A  vezetők, műszakiak és fi
zikaiak összehangolt, áldozat
kész munkájának köszönhető, 
hogy a súlyos helyzet ellenére 
nem állt le a forgalom. A  vo
natok 20—30 perces késések
kel ugyan, de közlekedtek, 
ami ilyen körülményék között 
dicséretes dolog. A közutakon 
teljesen megbénult a  forga
lom. Akik máskor autóbusszal 
járnak munkába, iskolába, il
letve otthonukba, ezekben a 
napokban a vonatokat vették 
igénybe.

A  tél évek óta nem tette 
annyira próbám  a vasutaso
kat és a gépeket, mint az el
múlt napokban. A  vasutasok 
azonban, dacolva a téllel, de
rekasan helytálltak.

Szeld Teréz

Pályamunkások váltótisztítás közben
(M TI-fotó: llovszky Béla)
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Vasi gőzmozdonyvezető

Harminc évesen
a

békemozgalomban

Egy élet munkája Bartókért
BESZÉLGETÉS DR. D E M É N Y JÁNO S ZEN ETU D Ó SSAL

A  decem ber 1-én és 2-án a 
Budapesten megtartott IX . Ma
gyar Békekongresszus elnöksé
gében egy fiatal vasutas is he
lyet kapott. Révész Károly, a 
szom bathelyi vontatási főnök
ség 30 éves gőzm ozdonyvezető- 
:'e két napig külföldi és hazai 
békeharcosok, neves politikai, 
ism ert társadalmi szem élyisé
gek között foglalt helyet. Ho
gyan jutott el idáig a vasi m oz. 
donyvezető? Erről érdeklőd
tünk néhány héttel a nagy ese
mény után.

—  Nagyon meglepett a je lö 
lés —  kezdte a beszélgetést. — 
Meglepetésemet fokozta, hogy a 
tizennyolc Vas m egyéből érke
zett küldött közül egyedül én 
kerültem be a negyventagú el
nökségbe.

Révész Károly 1966-ban ke
rült a celldöm ölki fűtőházba 
kocsilakatosnak. M ivel gyer
mekkori vágya a m ozdonyve
zetés volt, nár hónán után gép
re került fűtőnek. Néhány év
vel később, 1971-ben Hatvan
ban tanfolyaimelsőként gőz- 
m ozdonyvezetői vizsgát tett. 
Ekkor már Szom bathelyen a 
vontatási főnökségnél dolgo
zott.

1975-ben sikerült szén ott
honhoz jutni a város Joskár 
Óla lakótelepén. Abban az év
ben fejezte be tanulmányait is 
a Savária Közlekedési Szakkö
zépiskola levelező tagozatán. 
M ellette tanfolyam elsőként le
tette a m qtorvezetői vizsgát. 
K ét éve a Kiváló Ifjú Szak
munkás, tavaly a Szakma Ifjú 
Mestere cím et szerezte meg. 
Jő munkájának elismeréseként 
1977 tavaszán Kiváló Dolgozó 
kitüntetésben részesült.

Két éve alakította meg tár
saival a Latinka Sándor brigá
dot, am elynek a vezetője. A 
szocialista cím  elnyeréséért tíz 
gőzm ozdonyvezető és kilenc fű
tő küzd» Első figyelem re méltó 
cselekedetük saját munkaterü
letük létszámgondjainak enyhí
tése volt. 1977. augusztus else
jétől elsőként vállalták, hogy a 
m ozdonyvezetők szükség esetén  
elmennek fűtőt helyettesíteni. 
A brigádban dolgozó vala
mennyi „vezérnek** megvan a 
‘motorvezetői képesítése is. Mi
vel a gőzm ozdonyvezetői kép
zés már megszűnt, ők vállalták, 
hogy a gőzösöket a végleges 
megszűnésükig kiszolgálják. 
Tavaly rendezett tisztasági ver
senyben a vontatási főnökség 
területén brigádjának a tagjai 
lettek az elsők az olajos — és 
szénfűtésű járm űvek kategóriá
jában. Megtudtuk azt is, hogy 
a vontatási K ISZ-alapszerveze. 
tében vezetőségi tag.

—  A z előlegezett bizalmat és 
azt az élményt, amiben a kong
resszuson részem volt, a mun
kahelyemen még jobb munká
val, a békemozgalom aktívabb 
propagandájával igyekszem  
meghálálni —  mondotta a be
szélgetés befejezéséül.

Sz. Jakab István

»,Önmagunktól’ függ, hogy 
életünk pozitív vagy negatív 
előjelű. Az em ber nem a sor
sát, hanem annak előjelét vá
lasztja meg. Aki jól választott, 
teljesíteni tudja hivatását, és 
ez külső-belső egyensúlyhoz 
vezet, s ebben az állapotban 
jól érezzük magunkat.** Ez a 
m ély bölcsesség, humanista 
derű sugárzik Demény János
ból, aki beszélgetésünk össze
foglalásaként, saját életének 
ars poeticáját fogalm azta m eg 
ebben a gondoláiban.

Bartók-levelek,
dokumentumok

Demény János 1940— 1977-ig 
volt kollégánk a  vasútnál, s 
közben kutatott, gyűjtött: 
Bartók-leveleket, dokumentu
mokat, a klasszikus görög vi
lág em lékeit, magyar, román, 
szlovák kultúrkapcsolatokat,
az ókor és a nagy itáliai re
neszánsz, a Duna-völgye kép
zőművészetének legjavát és 
életbölcsességet. Zongoramű
vésznek indult,' jogtudom ányi 
doktor, kiváló vasutas és m ég 
kiválóbb Bartók -kutató le tt 
Az életpálya, s főként az élet
mű —  am ely m ost 63 évesen 
a delelőjén van —  közel sem 
fér bele egy ciikk szűkre sza
bott kereteibe. Csak ízelítőt 
lehet adni belőle.

Humanizmusa családi tradí
c ió : édesapja mérnök, a M ÁV 
M iskolci Uzletvezetőség egyko
ri igazgatója a fasizmus fe
nyegető közelségében is em ber 
tudott maradni. Fiát az akkor 
igen Jó hírű Fodor Zeneisko
lában taníttatta zongorázni, 
ahol a rendszer üldözöttjei, 
Kadosa Pál, Willheim Lajos 
tanítottak és találtak menedé
ket. Demény János ma is a 
legnagyobb szeretettel em lék
szik vissza tanáraira, m inde
nekelőtt W illheim  Lajosra, aki 
a m odem  zene iránt különö
sen fogékony fiatalem ber fi
gyelm ét Bartókra irányította. 
A harmincas években nem - 
osafk azzal tűnt fel, hogy az 
akkor általánosságban elutasí
tással fogadott Bartók m űveit 
rendszeresen (a zeneakadémiai 
nővendékkoncerteken mintegy 
25 alkalom m al is) játszotta, 
hanem felism erte Bartók vi
lágra szőlő jelentőségét a X X . 
század művészetében.

Személyes kapcsolat
Bartókkal és Kodállyal

Első nagy Bartók- és K o- 
dály-ciikke már 1935-ben nyil
vánosságot kapott. Ettől kezd
ve életének, művészi munkás
ságának Bartók a  központja, 
s a  m indinkább fasizálódó 
társadalm i-politikai légkörben 
Bartók Bélában látja azt a 
szellemi vezetőt, aki nemcsak 
a magyarságnak, de a Duna- 
völgye valamennyi népének a 
kivezető utat mutatja az egy
re mélyülő szellemi infernó- 
ból. Bartók, aiki nemcsak a 
magyar, hanem a környező 
népek ősi, népi hagyományai-1 
hoz nyúl vissza, s minden mű
vészetet innen eredeztet, a 
Kárpátokon belül é lő  népek 
közös hangját találta m eg s a 
kultúra összetartó internacio
nalizmusát állítja, a féktelen 
és önző nacionalizmussal 
szemben, addig K odály, aki
nél több és m aradandóbb kó
rusművet Palestrma óta (!) 
senki sem  alkotott, a magyar 
zene ősi, elveszett hangját 
hozta vissza számunkra. De
mény m indkettőjükkel szemé
lyes ismeretséget is k ö t Ez 
Bartók Bélával — tartózko
dóbb karaktere folytán —  tá
voli, de Kodály részéről m ind
végig közvetlen, sőt később 
sorsdöntő is. Tény az, hogy 
Demény János olyan időben 
kezd foglalkozni mindkettő
jük művészetével, amikor 
korántsem voltak m ég az 
egyetem es művészettörténet

klasszikusai. S 1935— 1939 kö
zött számos cikket írt róluk, 
ezek gyűjtem ényes kiadása 
1939-ben Fehér Buda cím en 
jelent meg. Ugyanebben, az 
évben lett Demény János a 
Magyar Állam vasutak „segéd
tiszti segélydíjasa**.

A háborús évek <a hosszas 
katonai szolgálat, m ajd a fog
ság m ellett) a szorgalmas 
gyűjtés kezdetiét jelentették a 
fiatal tudós számára. Még nem 
m ondott le zongoraművészi 
am bícióiról, de a Fodor Zene
iskola haladó szellem e folytán, 
nem sokáig működhetett. Kez
detét veszi az a sokrétű leve
lezés, am ely később világm é
retűvé v á lt Célja, hogy m in
den dokumentum, levél írásos 
em lék, am ely a  nagy példa
képpel Bartókkal összefügg, 
m egm enthető legyen. Jellem ző 
a levelezés m éreteire, hogy 
Molnár Antaltól (akinek A z  
ú j zene cím ű könyve különö
sen m ély hatással volt rá) 330, 
W eöres Sándortól 540 levél 
van a birtokában —, hogy csu
pán néhányat kiragadjunk a 
sok ezer közül.

Döntő fordulat 
a felszabadulás után

1947. novem ber 30-a azután 
döntő fordulatot hozott, a  ha
difogság után ism ét a vasút
nál dolgozó és közben a zene
m űvészeiért lelkesedő Demény 
János életében. K odály inten
ciójára a Magyar Művészeti 
Tanács hivatalosan m egbízta 
a Bartók-levelek és -doku
mentumok gyűjtésével. Ettől 
kezdve m integy három évtize
den keresztül minden szabad 
idejét ennek a feladatnak 
szentelte. Számára nem volt 
társadalmi élet, szórakozás, 
hanem hetente, hónapokon, 
éveken át tartó m egfeszített 
kemény m unka: napközben a 
vasútnál, este és éjjel otthon 
Bartók művészetéért.

Már 1946-ban m egjelent az 
első gyűjtés eredm ényeként 
m integy 100 Bartók-levél, sok 
képpel, értékes összeskötő és 
magyarázó szöveggel, utalással 
azokra, aknfldkel Bartóknak 
kapcsolata volt. 1951-ben 
újabb könyve jelenik  m eg, ez 
alkalommal 200 újabb levelet, 
hozott, nyilvánosságra. Ezután 
m ég szélesebb körű kutató
munka kezdődik: Szabolcsi
Bence közrem űködésével a 
Duna-menti állam ok Bartók-  
kutató tudósainak együttmű
ködését szervezi m eg s  ennek 
a közös munkának az eredm é
nye az 1955-ben kiadott újabb 
300 levél. M unkáját és gyűjtő 
szenvedélyét nem törték m eg 
azok a támadások sem, ame
lyek kétségbe vonták: van-e 
joga ezeket a leveleket közzé
tenni.

A  m egszállottak lelkesedé
sével gyűjtött, levelezett, ku
tatott és ír t  Bartók a . zongo
raművész cím ű könyve két k i
adást is m egért (1968 és 1973), 
a hetvenes években látott 
napvilágot Éjszakai esztétizá- 
lás cím ű műve, a Zenetudo
mányi Évkönyvekben  jelent 
meg a Bartókról szóló kriti
kák gyűjteménye, s közben 
a Bartók-levelek ném et nyel
vű  kiadása 1960-ban, áz olasz 
1969-ben, az angol 1971-ben. 
1976-ban —  a Bartók-archi-  
vum  hozzál árulásával —  már 
1099 Bartók-levél került ki
adásra.

Nyugdíjba ment, 
de tovább dolgozik

Se szeri, se száma a  De
m ény János által ¡kiadott, és 
egyre több a róla m egjelenő 
cikkeknek, értekezéseknek, 
kritikáknak, esszéknek. Eddig 
m egjelent könyvei mintegy 
30 kötetet tesznek ki. Zene
tudom ányi munkásságáért, 
Bartók levelednek gyűjtéséért 
és kiadásáéit: 1974-ben az Er- 
kel-díj I. fokozatával tüntet
ték ki az immáron Európa- 
hírű, de világszerte ism ert ze
netudóst

1977. január 1-től —  miután 
két évvel tovább szolgált — 
m egvált utolsó vasúti munka
helyétől a M ÁV Vezérigazga
tóság szakkönyvtárától. Nyug
díjba ment, hogy tovább d ol
gozhasson. „A z  em ber életút
ja  spirálszerűen halad felfelé, 
s időnlcént megáll, körülnéz. 
Idősebb korában visszatalál 
eredeti sokrétűségéhez• ifjú
sága sokoldalú érdeklődésé
hez”  —  m ondja Demény Já
nos a hosszúra nyúlt beszélge
tés végén. S ezt a „visszaté
rést”  ú jabb könyveik, Bartók- 
dpkumentácdók, cikkek jelen
tik a Kortársban, az Üj Írás
ban, a Tiszatájban, s ki tudja 
megannyi irodalm i és művé
szeti folyóiratban.

Demény János m ég húsz
éves sem volt, am ikor az ak
kor ism eretlen Bartók m űvé
szete ragadta m eg s  egy éle
tet fordított arra, hogy m eg
mentse az utókornak az élő 
B artókot „Visszatérése”  ifjú 
ságához m ost további —  las
san feledésbe m enő — m a
gyar szellem iségek ú jrafelfe
dezését is szolgálja. Kerényi 
Károlyról, a görög m itológia 
nagy m agyar tudósáról szóló 
cikkében Bartók, K erényi és a 
saját maga évtizedeken át 
ápolt gondolatához „a  Duna- 
völgyi kultúrák,'• köztük a 
m agvar m egrendítő sokszínű- 
ségé” -hez is visszatér. Ez a 
sokszínűség jellem zi leginkább 
munkásságát.

Dr. Csillag Ferenc

S Z E L L E M I  V E T É L K E D Ő
A hatvani csomópont M SZBT-tagcsoportja az elm últ esz

tendőben több kulturális és sportrendezvényt szervezett. Leg
utóbb — a KMP megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére 
—  rendezett szellemi brigádvetélkedőt, am elyen tizenegy szo
cialista kollektíva vett részt. A politikai jellegű témákon kívül 
a versenyzők számot adtak irodalm i ism ereteikről is;

A z  első helyezett csapat ezer, a második hatszáz, a har
m adik pedig négyszáz forint jutalm at kapott.

Művészeti csoportok évzárója
Decem ber 16-án a szom bat- 

helyi vasutasok Haladás Mű
velődési Házának nagytermé
ben tartották meg a m űkedve
lő  művészeti csoportok évzáró 
ünnepségét, m élyen közel két
százan vettek részt.

Szalóki József, a m űvelődési 
ház igazgatója ism ertette az 
am atőr együttesek 1978. évi te
vékenységét. Elsőként az 1896- 
ban alakult férfikórust méltat
ta. A  61 tagú, az utóbbi évek
ben m egfiatalodott kórus jó  
munkáját dicséri, hogy négy 
alkalommal kaptak arany ko
szorús minősítést és legutóbb 
aranykoszorús diplomával ju
talmazták munkájukat. Tavaly 
a Kóruspódium . című műsor 
keretében rádiófelvétel is kér 
szült velük. Részt vettek a vá
rosi felszabadulási, nőnapi, 
május elsejei és a KMP jubi
leumi rendezvényein. Ott vol
tak a munkásdalosok országos 
találkozóján, valam int a Ván
dor Sándor-fesztivál megyei 
bemutatóján Celldöm ölkön.

A  fúvószenekar jelenlegi lét
száma huszonöt. Ok is részt 
vettek a városi rendezvénye
ken. Szerepeltek a lipcsei if
júsági zenekar szom bathelyi 
fogadásán és a Fürst Sándor 
születésének 75. évfordulóján, a 
kommunista mártír* szülőfalu
jában Rumban rendezett ün
nepségen. Természetesen á vas

utasnapon ők adták a hangsze
res kíséretet a koszorúzásnál és 
az ünnepségen.

A  tizennyolc tagú modern 
társas táncegyüttes célja , hogy 
propagálja és megismertesse a 
m indennapi életben előforduló 
táncok színvonalasabb m űvelé
sét. Ök is állandó szereplői az 
üzemi, a városi és m egyei m eg
mozdulásoknak. A  megyeszék
hely M űvelődési és Sportházá
nak táncegyüttesével közösen 
alkotják a Savária Formációs 
Klubot. Sikerrel szerepelt az 
együttes a területi és országos 
versenyeken. Decem ber elsején 
és másodikén M iskolcon m eg
rendezett országos form ációs 
bemutatón a tánccsoport má
sodízben nyert nívódíjat.

A  képzőm űvészeti csoport 
tagjai az utóbbi években szin
tén sokat fejlődtek. A  tizenhat 
tagot szám láló alkotó szakkör 
további fejlődése várható. Si
mon Iván festőm űvész álig egy 
éve vezetője a csoportnak és e 
rövid idő alatt is lényeges vál
tozás mutatkozik a kör m űvé
szi és tartalmi színvonalában.

A z évzárón megjutalmazták 
a legjobbakat, m ajd az együt
tesek mutatkoztak be és a szak
körök munkáit tekintették 
meg. A  részvevők szavazatai 
alapján a különböző művészeti 
ágakban „közönságdíjakat”  ad
tak ki. Sz. Jakab István

Ünnepi elnökségi ülés
Mint azt lapunk január 13-án m egjelent ez évi, első 

számában jelentettük, január 10-én, a Magyarországi Vas
utasok Szövetsége megalakulásának 60. évfordulója alkal
mából ünnepi elnökségi ülésre került sor szakszervezetünk 
székházában. A z ülés megkezdése előtt szakszervezetünk v e
zetőt veteránokkal találkoztak, majd megkoszorúzták a mun
kásmozgalom névtelen vasutasmártírjainak az épület bejára
tánál levő emléktábláját.

Képeinken az ünnepi ülés, illetve a koszorúzás egy-egy  
mozzanatát örökítettük meg.

Koszorús Ferenc főtitkár, K ajcsa József és M olnár György 
titkár elhelyezik a koszorút az emléktáblán

Gyócsi Jenő, a vasutas-szakszervezet elnöke ünnepi megem
lékezésék tartja.

Négyen az ünnepség részvevői közül. Balról jobbra : Piesk 
Albert budapesti. Bodnár Lajos szegedi veterán, Feleky Pá. 

alelnök és Pánti Béla nyugdíjas, volt alelnök
(Skoda László felvételei)

Jöhetsz holnap is
Raffai Sarolta legújabb könyvéről

A  zárt közösségek problé
m akörével több írásában fog
lalkozott már Raffai Sarolta. 
Az Egyszál magam, a Mor
zsahegyek és más műveiben 
Is találkozhattunk a falu, a 
kisváros világával, amelyben 
m indénkit ismer. Ezekkel az 
írásokkal mutat rokonságot az 
író legújabb regénye, a Jö
hetsz holnap is. Legközelebb 
az Egyszál magam cím ű re
gényéhez áll. A  rokonságot 
nemcsak a téma, hanem a 
megform álás, az elbeszélés 
m ódja, az egyes szám első 
szem élyben való m egszólalá
sok és az írói szem léletmód 
hasonlósága-azonossága is je 
lenti. A  két mű ikertestvére 
egymásnak. M indkettőben ar
ra vállalkozik Raffai Sarolta, 
hogy választ keres a zárt kö

zösségekben lejátszódó sorsok, 
történések m iértjeire.

A  Jöhetsz holnap is című 
regényében ezt a válasz-, 
egyetlen házasság, egyetler. 
sorstörténés vizsgálatával ad
ja  meg. A  magára marad: 
Meskö Mari életének alapos 
m egfigyelésével; aki magányá
val, boldogtalanságával nem 
mert szembenézni. Nincs bá
torsága harcba szállni önma
gával és környezetével. Addig 
őrlődik a sors szorításában, 
míg teljesen megsemmisül.

M indezt drámai erővel ír
ja  meg Raffai Sarolta. Megrá
zó, kegyetlen sorokban, ami
vel figyelm eztetni akar vala
m ennyiünket: minden ember 
érezzen felelősséget önmaga és 
mások sorsának alakulásáért, 

M. J.
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Vexei ok Másság!

Mérlegen a MÁV munkavédelmi tevékenysége
Ezekben a napokban a nép

gazdaság minden területén 
mérlegre teszik az 1978-as év
ben végzett munkát. Ezt tesz- 
szük mi is, amikor számba 
vesszük a MÁV 1978. évi 
munkavédelmi helyzetét. Ez 
nem könnyű feladat, mert itt 
a közgazdasági mutatóik érték
mérői nem érvényesülnek,, 
vagy csak többszörös áttételen 
keresztül bizonyíthatók. Az 
objektív tényadatokon túl

ugyanis azokat a hatásokat is 
számításba kell venni, ame
lyek eredményei egyelőre még 
nem mutathatók ki, vagy ké
sőbb éreztetik hatásukat. így 
munkavédelmi feladataink el
látásának fokm érője nem le
ttet csak az üzemi balesetek 
számának alakulása. Amikor 
megvonjuk a munkavédelmi 
tevékenység mérlegét számí
tásba kell vennünk más ösz- 
szefüggéseket is.

Csökkent az üzemi balesetek száma
Véleményünk szerint az 

üzemi balesetek alakulása a 
biztonságos munka mércéjé
nek csak egyik meghatározó
ja. Munkánk tényleges érté
kelését a be nem következett 
balesetek alapján lehetne el
végezni. Sajnos, ma még nem 
állunk olyan jól,, és nem* ren
delkezünk olyan eszközökkel, 
módszerekkel, amelyek segít
ségével kimutathatnánk, hogy 
hány balesetet előztünk meg. 
Intézkedéseink hatékonyságá
nak elemzése után erre csak 
következtetni tudunk. így 
csak hagyományos módon, a 
baleseti mutatók összehason
lítása útján tudunk erről szá
mot adni.

Mindenekelőtt örvendetes, 
hogy csökkent az üzemi bal
esetek — köztük a halálos és 
súlyos csonkulásos balesetek 
—- száma. Ez a csökkenés a 
halálos baleseteknél, mintegy 
12, az egyéb eseteknél 4%-os.

Nem vagyunk szerénytele
nek. akkor, amikor a balesetek 
számának csökkenését egy fo 
lyamatos javulás előjelének 
tekintjük, amely azoknak az 
intézkedéseknek a hatását jel
zi, amit az eredményes bal
esetelhárítás érdekében tet
tünk az elmúlt évben. Az e 
téren kifejtett, sokirányú 
munka eredményességét az is 
jellemzi, hogy az előző évi 
üz&ntt balesetek számának 
emelkedő tendenciáját sike
rült megállítani. Tevékenysé
günket vizsgálva, arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy

a M ÁV-nál a  munkabiztonság 
helyzetét sok, állandóan és 
ideiglenesen ható intézkedé
sek együttes hatása befolyá
solja. Ezt bizonyítják az üze
mi balesetek oksági összefüg
géseiből levont következteté
sek is.

Kétségtelen tény, hogy a 
MÁV munkavédelmi helyzeté
re a  legkedvezőbb hatást a 
műszaki fejlesztések, beruhá
zások és a korszerűsítési mun
kák eredményeként bekövet
kezett munkakörülményi vál
tozások gyakorolják. Ennek a 
tevékenységnek a hatása nap
ról napra érezhető, elsősorban 
a korszerű vontató járművek 
arányának a növekedésében, 
a pályafenntartási-építési 
munkák, a nehéz fizikai mun
kák gépesítésében, az anyag- 
mozgatási munkafolyamatok
nál a termelésben, s a szolgál
tatásban.

őszintén meg kell mondani, 
hogy a korszerű, magasabb 
műszaki, technikai, technoló
giai színvonalat eddig nem 
tudtuk és jelenleg sem tudjuk 
biztosítani a rendezőpályaud
varok nagy többségénél, s a 
vontatási telepek egy részénél. 
Nem véletlen, hogy a halálos 
csonkulásos balesetek több 
mint 70%-a, a balesétek egy- 
harmada ezeken a területeken 
következik be.
v; Ezgk., a ,, tények, .meghatároz
zák a jövő munkavédelmi fe j
lesztéseinek irányát és terüle
tét, fokozottabban igénylik a 
baleset-megelőző tevékenység 
hatékonyabbá tételét.

moltatását területe munkavé
delmi helyzetéről.

Jó szolgálatot tesz az ügy
nek a munkavédelmi agitáció 
és propaganda munka, a bal
esetelhárítási hetek, a ki mit 
tud vetélkedők, a filmnapok, 
a munkavédelmi konferenciák, 
amelyek hatására a dolgozók 
munkavédelmi szemlélete ked
vezően változik.

A  teljes igazsághoz tarto
zik, hogy a felsorolt változá
sok m ellett olyan káros jelen
ségekkel is találkozunk, ame
lyek a balesetelhárítást hatá
sában lerontják. Ezek közé 
soroljuk:

—» a krónikus munkaerőhi
ányt a legbalesetveszélyesebb

munkakörökben (sarus, kocsi
rendező, pályamunkás),

— a kényszerű munkaerő
átcsoportosításokat, kirendelé
seket,

— a munkaerővándorlást, 
amely kedvezőtlenül hat a 
munkafegyelemre, de különö
sen annak részét képező-mun
kabiztonsági fegyelemre, stb.

Ez megmutatkozik a mun
kahelyi vezetők elnéző maga
tartásában és abban, hogy 
dolgozóink jelentős része fele
lőtlen kockázatot vállal, figyel
men kívül hagyva a munka- 
védelmi előírásokat, holott 
ezek betartása eleve biztosí
ték arra, hogy a munka során 
a balesetek elkerülhetők le
gyenek.

Az alkohol is szerepet játszott

A gazdasági vezetők felelőssége
Mindaddig, amíg a munka- 

körülményekben — beleértve 
a  munkafolyamatok technikai- 
technológiai korszerűsítését is 
■— a kívánt változást elérni 
nem tudjuk, a kiegészítő vé
delemnek — védőfelszerelés, 
URH rádióval történő ellátás 
stb. — nagy szerepe lesz.

A  tényleges hatások számba
vételénél nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül a gazdasági 
vezetők munkavédelmi tevé
kenységét sem. Megítélésünk 
szerint munkájuk javult, de az 
előrelépés, a munkavédelem 
helyének és szerepének szem
léleti megítélésében még las
sú. Hasonló a  helyzet a mun
ka közvetlen irányítóinál is. 
Igaz, hogy az utóbbi időben 
határozottabban megkövetelik 
a munkavédelmi előírások* be
tartását, de még mindig kí
sért az a felfogás, hogy a 
munkavédelmi előírások be
tartása lassítja a termelő 
munkát. Sajnos még* akadnak 
olyan gazdasági vezetők, akik 
csakis a termelési eredmények 
bűvöletében élnek. Pedig a

biztonságot az üzemi érdek 
alá rendelni egyet jelent az 
üzemi érdek semmibe vételé
vel.

Nagy jelentőséget tulajdoní
tunk a balesetelhárításiban a 
munkavédelmi oktatásnak. 
Sajnálatosnak tartjuk, hogy az 
oktatásra fordított anyagi és 
személyi befektetés hatékony
ságában szolgálati főnökségen-  

, ként nagy eltérések vannak. 
Ezt felism erve, a jövőben 
anyagi és szellemi erőforrása
inkat nagyobb mértékben for
dítjuk a munkavédelmi okta
tás javítására.

Eredményesnek mondható a 
munkavédelmi aparátus bal
esetelhárító tevékenysége. 
Munkájuk szakmai színvonala 
fejlődött. Különösen a mű
szaki rhegelőzésben, a bal
esetek vizsgálatában, a követ
kezmények után tett intézke
dések kezdeményezésében vál
lalnak tevékeny szerepet. Ez 
az aparátus azonban egyedül 
nem képes, de nem is felada
ta, hogy a munkavédelemnek 
minden terhét magára vállal
ja.

Felmérhetetlen segítség
A  munkavédelemhez nagy 

segítséget nyújtanak a szak- 
szervezeti szervek. A Vasuta
sok Szakszervezete rendszere
sen foglalkozik munkavéde
lemmel. Az elnökség és a tit
kárság határozatai előremuta
tóak, a helyzet tényleges is
meretére épülnek. Többek kö
zött vizsgálták a munkavédel
mi oktatás helyzetét, a beru
házások és kivitelezések, 
űzembehelyezési eljárások, 
munkavédelmi előkészítésével 
kapcsolatos tapasztalatokat.

A  szakszervezet központi 
vezetősége legutóbb 1978. de
cember 29-én tűzte napirend
jére' a vasút munkavédelmi 
helyzetét A testületek tevé
kenységén túlmenően, szinte 
felmérhetetlen az a segítség, 
amit a több ezer főt számláló

szakszervezeti munkavédelmi 
aktivista-hálózattól a dolgozók 
közvetlen kapnak.

1978-ban a MÁV-nál több 
olyan intézkedés történt a 
baleseti helyzet javítása érde
kében, amelyeknek kedvező 
hatása ebben az évben kell 
hogy* realizálódjon.

Ilyen intézkedések közé so
roljuk:

— a vasútigazgatói munka- 
védelmi szemlék bevezetését 
és az ezt követő intézkedések 
megtételét,

— a halálos és súlyos bal
esetek tanulságainak széle
sebb körű ismertetését,

— a baleset után az érin
tett szolgálati hely vezetőjének 
számonkérését,

— vezetőd értekezleteken 
egy-egy vasútigazgató beszá

A z üzemi balesetek kiváltó 
okai között az ittasság, a mun
kahelyi alkohol fogyasztás is 
jelentős szerepet játszik. Hosz- 
szan sorolhatnám azokat a 
szomorú eseteket, amikor az 
ittasság közrehatott a baleset 
élőid ézésénél.

Bizonyára ma is élne G. 
András 37 éves tolatásvezető, 
két kiskorú gyermek apja, 
aki meggondolatlanul két ösz- 
szetoló kocsisor előtt a keresz
teződésen akart átmenni. Cse
lekedete ittasságával is Össze
függ. Ezért életével fizetett. 
Ugyanígy járt M. József 58 
éves átraíkómunkás, aki egy 
áthaladd vonat űrszelvényé
be lépett. Itt is az ittasság 
játszotta a főszerepet.

R. István 34 éves ács ma is 
élne, ha nem ittasan használ
ja az általa is ellenőrzésre kö
telezett álványzatot, amely a 
munkabiztonsági előírásokat 
nem elégítette ki. Ittassága és

ellenőrzési kötelezettségének 
elmulasztása az életébe került.

Nagyon sokszor elemi köte
lességmulasztás okozza a tra
gédiát. K. Ferenc 51 éves 
málházó például azért hagyta 
el szolgálati helyét, hogy egy 
beérkező vonaton üres italos 
üvegeket gyűjtsön. A  vonat 
közben elindult. A  málházó a 
mozgó vonatról leugrott Bi
zonyára az üvegek is akadá
lyozták, mert ezúttal elvétette 
az ugrást.

E. György 41 éves kocsiren
dező a vontatott járműveket 
lábbal kísérelte meg szétakasz
tani, közben az ütközőtök
ről a kerekek alá esett és a 
helyszínen meghalt.

Még ma Is élne T. József 
57 éves csoportvezető, ha a 
javítás alatt álló dízelm oz
donyt a javító vágányon vá
ratlan megindulás ellen bizto
sítják, illetve betartják ” az 
óvórendszabályi előírásokat.

Megszívlelendő tanulságok
Hosszú lenne a felsorolás, 

de talán ennyi is elegendő ah
hoz, hogy mementóul szolgál
jon mindannyiunk számára. 
Tanulság, hogy életünket so
ha sem szabad felelőtlenül 
kockáztatni. Ez egyrészt vo
natkozik a vezetőkre, a mun
kahelyek irányítóira, akik fe
lelősök a biztonságos munka- 
feltételek - megteremtéséért, 
másrészt azokra is, akik sze
mélyes magatartásukkal sza
vatolhatják. hogy munkaköz
ben betartják a munkavédel
mi előírásokat, az érvényes 
utasításokat.

A  mai követelményeknek 
m egfelelő a helyes munkavé
delmi szemlélet és gyakorlat 
kialakítása érdekében a veze
tők minősítésénél, anyagi és 
erkölcsi megbecsülésénél a 
munkavédelmi tevékenységet 
az eddigieknél nagyobb súly- 
lyal kell figyelem be venni.

Nagyobb gondot kell fordí
tani a balesetelhárítási okta

tásra. Arra kelt törekedni, 
hogy a munkavédelmi< oktatás 
szerves részét képezze a szak
oktatásnak, s legalább olyan 
színvonalon végezzük, mint a 
vasúti szakképzést.

Az eddigieknél is hatéko
nyabb munkavédelmi ellenőr
zésre kell törekedni. A z ellen
őrzések során feltárt hiányos
ságok megszüntetését pedig 
következetesen számon kell 
kérni az illetékesektől. A bal
esetért felllős személyekkel 
szemben minden esetben szi
gorú felelősségre vonást kell 
alkalmazni.

A jövőben a vasút minden 
területén szigorúan meg kell 
követelni a fegyelmet, a pon
tos, körültekintő munkát. Cél
tudatos, hatékony munkavé
delmi agitációval javítanunk 
kell a munkahelyi morált, az 
egymásért érzett felelősség el
vét, a balesetek megelőzésé
ben.

Szem ők Béla 
szakosztályvezető-helyettes

Vasutasarcok

A különszerződéses segéddíj ástál 
a kiváló vasutas főfelügyelőig

Pápa Ede főfelügyelő, a 
szombathelyi vasútigazga- 
tóság személyszállítási cso
portvezetője, november 7. 
alkalmából Kiváló vasutas 
kitüntetésben részesült. A 
kitüntetést Pullai Árpád 
közlekedés- és postaügyi 
minisztertől vette át, a 
KPM-ben rendezett ünnep
ségen.

A néhai apa három gyer
mekét adta az államvasút 
szolgálatába. S m ivel Pápa 
Ede felesége is a vasútnál 
dolgozott, mi sem természe
tesebb, minthogy életük 
meghatározója, családon be
lül és azon kívül, a vasút 
maradt. A z a vasút, ahová 
ánnak idején oly nehéz volt 
bejutni. 1939-ben, az érett
ségi után többször is pró
bálkozott. kérelmét válasz
ra sem méltatták. így lett 
szellemi szükségmunkás, 
előbb a szombathelyi adóhi
vatalban havi 24 pengőért, 
majd a felsőrajki jegyzősé- 
gen ím okoskodott

Végül 1940-ben — protek
cióval — felvették a vasút
hoz különszerződéses üzemi 
segédtiszti segéddíjasnak! 
Kapott egy szerződési zára
dékot is: Szolgálata bár
mikor, minden indoklás nél
kül fe lm o n d h a tó Ebben a 
szűkszavú, rideg közlésben 
benne- volt a kor közgon
dolkodása és szociálpoliti
kájának lényege is.

1941-ben Erdélybe Vár- 
sonkolyos, utána Cigány ál
lomásokra kerüL Előbb tér- 
felvigvázó, m ajd forgalmi 
szolgálattevő. A szakvizsgák 
után címe „forgalm i naoidf- 
jasra” változott A tisztkép
zőn hat hőnap alatt szerez
te meg a tisztviselői minő
sítést és vált ..üzletgyakor
nokká” .' Ez a háború miatt 
csonka tanfolyam v o lt

Ezt követően Hajmáskér, 
Veszprém-külső, Szombat
hely, Székesfehérvár és is

mét Szombathely követke
zett. Egy távirat elég volt és 
indulni kellett az új mun
kahelyre.

Ülünk egymással szemben 
és életéről, a vasútnál eltöl
tött csaknem negyven év 
fontosabb , „állomáséiról” 
beszélgetünk.

— A  menetirányítást 
Székesfehérváron, közvetle
nül a szovjet katonáktól ta
nultam. De Veszprémben, 
Szombathelyen már én is 
tanítottam másokat. Amikor 
vonalbiztos lettem a Pápa— 
Tatabánya közötti vonalon, 
már hasznos forgalmi ta
pasztalatok álltak mögöt
tem — emlékezik a felsza
badulás utáni évekre. —■ A 
módszeres felkészítés abból 
állt, hogy két évenként 
más-más vonalat kaptak a 
vonalbiztosok. Ez a  megol
dás arra volt jó, hogy meg
ismerték a vasútigazgatóság 
személyi összetételé^, a me
netfordulókat, menetrend
szerkezetet.

— E sokrétű feladatok 
közül m elyik nőtt legjobban 
a szívéhez?

— A  maga idejében mind
egyiket szerettem! Amikor 
Erdélyben térfelvigyázóként 
vágányutat készítettem elő, 
azt hittem ez a legnagyobb 
dolog, amikor a forgalmat 
irányítottam akkor úgy 
tűnt, hogy a  csúcson va
gyok. Ám az utóbbi tíz év
ben a személyszállítás veze
tése adott sok öröm et és 
gondot.

— Ügy véli, hogy a vas
útnál eltöltött évek alatt 
munkájában m indig volt 
valami ú j?

—  Valóban így volt! Egy 
vonat elindításában, a  nyá
ri forgalom  szervezésében, 
a takarítás gépesítésében, a 
hely jegy központ létrehozá
sakor új és új feladáttal áll
tam szemben. Gond és 
öröm, siker és kudarc soro
zatából állt az életem. A  
vasúti munka csapat mun
ka. Itt a munkatársak sze
repe M eghatározó. Én m in- 
di gszerettem a munkámat 
és az embereket.

Közéleti magatartását is 
átszőtték eme jó  tulajdon
ságai. A megyéi Munkaügyi 
Bíróság ülnökeként hosszú 
évek óta pártolja az igaz
ságot.

Az eredmények nem szü
letnek önmaguktól. Néha 
nehéz hétköznapok gyötrel
mei, buktatói hozzák meg 
az ünnepeket. Pápa Ede 
életútja a  „különszerződé
ses üzemi segédtiszti segéd
díjas”  cím től a Kiváló vas
utas főfelügyelőig mégis 
egyenletesen ívelt, egy meg
ingás nélküli emberi törek
vés kifejezőiéként.

V. Szabó Béla

DEJTAR K ISÁLLO M ÁS

Fiatalok a főnök védőszárnyai alatt
Míg Dejtár állomásra utaz

tam, hogy találkozzam az ál
lomás vezetőjével, Molnár Já
nos főfelügyelővel, eszembe 
jutottak az első vörössapkás 
éveim. Mint sok más fiatal 
szolgálattevő, azokban az 
években én is dolgoztam a kis 
állomáson. Ifjúságom kedves 
emlékei kötődnek Dej tárhoz.

Az érkező vonatot egy fia
tal szolgálattevő fogadta, 
mellette, egy ugyancsak fia
tal váltókezelő és az állomás
vezető állt. Tíz évvel ezelőtti 
magamát láttam viszont a fia
tal, nyúlánk szolgálattevőben, 
amint a főnök védőszárnyai 
alatt el menesztette a vonatot 
Drégelypalánk fe lé . . .

Elgondolkoztam. Vajon, 
hány fiatalt is indított már 
útnak Molnár János, ez az 
alacsony termetű, csupaszív 
ember, akit 1955 április 22-én 
neveztek ki Dejtár állomás 
vezetőjévé.

—  Akkor három szolgálatte
vő és három váltóőr dolgozott

12/24-es fordulóban — emlé
kezik vissza Molnár János az 
első dejtári évekre —. Az ál
lomáson különösen sok darab
áru került feladásra. Naponta 
7—8 kocsit raktunk meg Vác, 
Budapest- Nyugati és Rákos
palota—Újpest állomásokra, 
ezen kívül 50—60 zsákot is 
beraktunk naponta a személy- 
vonatok kalauzkocsijába. Az 
utasforgalom is nagy volt. A 
környező községek lakói mind 
állomásunkról utaztak. Reg
gelenként 300-an is felszáll
tak egy-egy személyvonatra.

— Az elmúlt év tavaszán 
az üzemszervezéssel egyidejű
leg az állomásunkon is lét
számcsökkentést hajtottak 
végre — folytatta —. A négy 
szolgálattevő helyett kettő 
maradt és 13/35-ös fordulóban 
dolgoznak. A  váltókezelők 
ugyancsak ketten maradtak. 
Szolgálatukat úgy szabályoz
tuk, hogy az utolsó vonattal 
a vidékről bejárók is haza 
tudnak menni családjukhoz. 
Ilyenkor — este 20.25 után —

a jelzőket továbbhaladást en
gedélyező állásba állítják s a 
forgalmat a két szomszédos 
állomás, Balassagyarmat és 
Drégelypalánk szabályozza. A 
szolgálat szünetelése alatt — 
este 20.25-től reggel 7.25-ig — 
az utasok a menetjegyet a vo
naton válthatják meg pótdíj 
nélkül.

A z állomásvezetŐ szolgálata 
reggel 8—12-ig, délután 14— 
18-ig tart, de a főnök sokszor 
besegít a szabadságok és a 
betegségek ideje alatt. Ha pe
dig ő van szabadságon, akkor 
a szolgálatban levők helyette
sítik.

Dej tárnak két vonatfogadó 
és egy rakodó vágánya van. 
Legnagyobb szállító partnerük 
a Zöldért. A nyári hónapok-. 
bán a zöldáruval megrakott 
kocsik 90 százaléka exportra 
megy. Másik partnerük, a 
Nógrád megyei Gabonafelvá
sárló és Malomipari Vállalat 
Is igen nagy forgalmat bonyo
lít le. Ezenkívül az Érsekvad
kerti Magyar—Csehszlovák

Barátság Term előszövetkezet 
az ÁFÉSZ és az Erdőgazda
ság is állandó szállító part
nerük.

Az örökmozgó, jó l szervező 
főnöknek nagy érdemei van
nak abban, hogy Dejtár Dré
gelypalánk és Nagyoroszi ál
lomásokkal együtt minden év- 
ben elnyeri az Élüzem cím et

Molnár János állomásvezető 
több* évtizedes eredményes 
munkáját ismerték el, amikor 
az elmúlt év november 4-én 
Urbán Lajos államtitkártól át
vehette a Kiváló Munkáért 
kitüntetést Ketykó István
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Kocsijavítók között Rákoson
Stfhos csomópont vontatási főnökségének kocsijavító műhelyé- 
ben havonta 500—600 teherkocsi futójavítását, illetve közbenső 
fővizsgálatát végzik. Ebben a műhelyben javítják a hűtőkocsi- 
hat is. A  tél itt is próbára teszi a dolgozókat» ilyenkor nche- 
t zebb a  munka

Vinczey László csoportvezető és brigádja a helyére illeszti a 
kijavított kocsiajtót

Balogh Béla szocialista brigádja a Gbgs sorozatú kocsik ten
gelycsapjainak vizsgálata közben

Közbenső fővizsgálatra váró kocsik az egyik vágányon

(Óvári Árpád képriportja)

A kollektiv munka eredménye:

Kelebián folyamatos a tranzitszállítás
Az évvégi hajrá, mint ko

rábban minden évben, decem
berben is tovább növelte a 
határállomások amúgy is erős 
forgalmát. Hogy miként bir
kóztak meg a feladatokkal 
Kelebián. arra az elmúlt év 
utolsó napjaiban kerestünk 
választ.

— Állomásunkon november 
végéig 15 ezer kocsival több 
lépett ki-  és be, mint 1977 
azonos időszakában — tájé
koztat Asztalos Sándor állo
másfőnök. — Ez a tempó 
decemberben tovább fokozó
dott. s napról napra jobban 
érződött az évvégi hajrá. 
Ezekben a napokban átlago
san 900 kocsi lép ki- és be, 
de volt olyan nap is, mint 
december 26-a, amikor 1048 
kocsi fordult meg állomásun
kon.

Fények és árnyak
—  Ügy érzem sikeresen 

megbirkóztunk a feladatokkal 
— folytatta. — Erre utalnak 
eddigi eredményeink: a vo
natközlekedési terv jobban 
alakult a tervezettnél. Gon
dosan ügyeltünk a vonatokra 
előírt technológiák betartásá
ra. A  belépési technológián
kat az előírt 95 százalék he
lyett 97,62-re; a kilépőt 100 
helyett 122,15 százalékra tel
jesítettük, ami azt jelenti: 
145 perccel szemben 118,71 
perc alatt készültek el a kilé
pő vonatok. . A  kocsitartózko
dás is jó l alakult. Az egy ko
csira tervezett 7 órás tartóz
kodási időt 6,28 órára szorí
tottuk le. Lényegesen javult 
az idegen kocsik állomási tar
tózkodása is. Éves áruszállí
tási tervünket pedig már no
vember végéig ezer tonnával 
túlteljesítettük.

Aa  eredmények mellett, 
m inr azt az állomásfőnök el
mondotta, gondok is jócskán 
akadtak. Ezen a december vé
gi napon is 85 feltartott kocsi 
volt az állomáson, egy részük 
kivitet! i eriefsdélyre, más részük 
átrakás, rakományigazítás, túl
súly lerakása miatt várako
zott. Ezek a feltartóztatások 
akadályozzák az állomás m un-. 
káját, hiszen rendszeresen vo
natfogadó vágányokat foglal
nak el ilyen kocsikkal. Igen 
sok a javításos kocsi. Az oko
kat keresve a helyszínen, a 
vágányok mellett, a műszaki 
kocsiszolgálat dolgozóitól kap
tunk feleletet:

— Nem egyértelmű a ko
csik átvétele a határállomá
sokon — mondják. — Sok 
olyan műszaki hiányosság for
dul elő Kelebián, amelyeket 
már a belépő határállomáso
kon — elsősorban Szobon, 
Somoskőújfalun és Hidasné- 
metin — észlelni kellett vol
na. Különösen a négy tenge
lyes PKP-s kocsikon van sok 
beégett féksaru, némelyiknél 
csak villanyaparáttal tudják 
kivágni a fékháromszögeket. 
Féktuskóból havonta 1500— 
1600-at cserélnek ki. Sok 
problémát okoznak a kilépő 
tartálykocsik Is, laposkerék 
esetén alig találnak megoldást. 
A belföldi állomások sem 
ügyelnek mindig a kocsikra. 
sűrűn előfordul, hogy a ki
lépésre váró tartálykoosi le
fejtő váltója, berendezése hi
bás, emiatt csepeg, folyik a 
kocsi tartalma.

Együtt m űködés 
a szállíttatókkal

— A  tranzitszállítás a gon
dok ellenére is folyamatos — 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Kiss Gyula kereskedelmi ál- 
lomásf őnök-h ely ettes. — A  
szállítások zavartalan végzésé
hez igen sok segítséget adunk 
partnereinknek. Az év végéhez 
közeledve mind gyakrabban 
előfordul a vámkiviteli enge
délyek kimerülése, erre. idő
ben felhívjuk a figyelmet. 
Fontos feladatunknak tartjuk 
az exportáruk időbeni továb
bítását, a Ganz-MÁVAG pél
dául december 13—21. között 
56 hídszerkezeti elemekkel 
megrakott kocsit küldött a 
Novi-Sad-i Duna-híd építésé
hez. A  ma reggeli vezetői 
megbeszélésen is fő hangsúlyt 
kapott az exportáruk mielőbbi 
továbbítása.

— Milyen fontos szállítmá
nyok érkeztek külföldről?

—  Évente visszatérő feladat

a déligyümölcs küldemények 
fogadása. November elejétől 
520 citrommal és naranccsal 
megrakott kocsi lépett be. 
Ezek vámkezelése és növény
egészségügy! vizsgálata gyors 
és körültekintő munkát igé
nyelt. Hasonló munkát köve
telt a  Dél-Amerikából érkező 
szójadara átvétele, amit az
után innen indítottunk útnak 
az ország takarmánykeverő 
üzemeibe.

Vasutas szívvel
—  Milyen Kelebián a helyi 

forgalom ?
— Tranzit forgalmunkhoz 

viszonyítva elenyészően kicsi. 
Feladásunk 70 százalékát az 
Erdőgazdaság adja, mellette 
legjelentősebb a Tompái KTSz 
házgyári lakások beépített 
szekrényeinek feladása. Le
adási forgalmunk megduplá
zódott, ami a tompái határát
kelőhely kialakításához érke
zett nagy mennyiségű sódernek 
tudható be.

— Létszámgondjaik van
nak-e? — kérdezem az állo- 
másfőnöiköt.

— Tizenkét kocsirendező 
hiányzik. Januártól két idős 
dolgozót orvosilag eltiltottak a 
munkától, pótlásuk nagyon 
nehéz. Megpróbáltuk űjrafel- 
vételesekkel betölteni a hi
ányzó létszámot, de kevés si
kerrel. az orvosi vizsgálatnál 
kiderült, hogy színtévesztők, 
így nem alkalmazhatók kocsi- 
rendezőnek. (Volt közöttük 
olyan is, aki érvényes gép- 
járművezetői engedéllyel ren
delkezik!?) Sajnos, a fizikai 
dolgozók közül többet ilyen 
ok miatt nem oszthatunk be 
bárcázónák. A többi munka- 
területen már jobb  a helyzet, 
de a forgalom további erősö
dése esetén feltétlen szükséges 
a  kocsiszolgálati és egyes ke
reskedelmi munkakörök meg
erősítése.

A  kocsirendező hiányból 
adódóan az állomás határ felő
li oldalán dolgozó Il-es tarta
léknál egy -J- egy fővel ‘ dol
goznak. Horváth István, az 
egyik legtapasztaltabb tolatás- 
vezető erről így beszél:

— E&V plusz két kocsiren
dező kellene, de harmadik 
éve már csökkentett létszám
mal dolgozunk. Naponta két
száz kocsit mozgatunk meg,

Sétálok a Keleti pályaudvar 
falai között. Elmúlt éjfél. Szo
katlan ez a csönd és a moz
dulatlanság. A neonok és a 
higanygőzlámpák fénye még 
ridegebbé teszi a tárgyakat, 
mégis lenyűgöz a pályaudvar 
komorsága. A csarnok vágá
nyain két üres szerelvény 
vesztegel befagyott ablakok
kal. Odakint mínusz tíz fokot 
mutat a hőmérő. Végig nézek 
a hosszú peronon. Egy lelket 
sem látok, pedig gyanítom, 
hogy valahol belül lélegzik, él 
a Keleti. Ilyenkor ólomlába
kon jár az idő, minden perc 
hosszabbnak tűnik. Elindulok 
az érkezési oldal irányába. 
Emberekkel, szolgálatot tel
jesítő vasutasokkal akarok ta
lálkozni. Hosszú még az é j
szaka.

A lépcsők közelében, a fal 
mellett az utasellátó két he
lyi árusa toporog. Az előttük 
álló kis kocsin csomagol? 
szendvicsek, literes CóHálk, cso
koládék sorakoznak. A forra
iéban fői a gyulai koPfbász, 
a felszálló gőz néha eltakarja 
az arcukat. Ez most az 
egyetlen hely a pályaudvaron, 
ahol az utas vásárolhat vala
mit. Kérek egy forró feketét, 
mert a hideg engem is bor
zongat. Közben beszélgetünk. 
Ilyenkor van Idő mindenre, az 
idegenek Is könnyen barátkoz
nak. Perlaki Gyula árus szol
gál ki, termoszból tölti a ká
vét a fehér műanyagnohárba. 
A társa, Kotormán Sándor 
villával igazítja a debrecenit, 
és egy picit lejjebb csavarja 
a gázlángot. -*

— Meddig tart a szolgálat? 
— kérdezem.

— Huszonkettőtől reggel 
hatig — mondja Perlaki 
Gyula. — Ilyenkor kicsi a

bizony a szolgálat végére ala
posan elfáradunk. A z é jjel is 
a távolbalátás korlátozott volt, 
31 kocsival húztunk ki a ha
tár felé, de nem láttunk to
vább 3—4 kocsinál. Ilyen kö
rülmények között csak „vas
utas-szívvel”  lehet dolgozni. 
Nem is tudom má lenne, ha 
egy-két ember megbetegedne?

— Mivel lehetne könnyíteni 
munkájukon?

— Rádió kellene az M 31-es 
tartalékra, azzal nagyobb biz
tonságban dolgoznánk — 
hangzott a válasz.

A  létszámhiány ellenére 
sem tapasztalható kapkodás. 
Mindenki végzi jól begyako
rolt, felelősségteljes munká
ját. Az állomás vágányain pe
dig egyre szaporodnak az in
dulásra váró vonatok. Bent, 
a forgalmi irodában szinte 
alig tudok szót váltani Bozsó- 
kovics Antal rendelkező for
galmi szolgálattevővel, az ál
landóan csengő telefonok, a 
különböző rendelkezések ki
adása miatt.

Azonos érdekekért
A pillanatnyi csendet ki

használva arról érdeklődöm 
milyen a mai forgalom ?

— Munkánk bőven akad. 
Négy kilévő vonatunk van, a 
sturovái féllq kész. a szolno
kit most húzzák. Régóta dol
gozok itt az állomáson, vol
tam tolatásvezető is, ismerem 
a munkát.

Társa, Söregi József napló
zó, akivel felváltva rendelkez
nek, megtoldja a mondatot: •

— A  kisebb létszám ellené
re is igyekszünk becsülettel 
ellátni a ránk váró feladato
kat. Ennek végrehajtásában 
igen jó  segítőtársai a vasuta
soknak a Vám- és Pénzügyőr
ség, a határőrség és a növénv- 
egés^ségügyi állomás dolgozói, 
a lehetőségekhez.mérten egy
más munkáját maximálisan 
segítik. Eredményes az együtt
működés a jugoszláv vasuta
so k k a lis .

A z állomás vezetői nagyra 
értékelik a vasutasok helyt
állását, szakmaszeretetét és 
becsületes munkáját. Beszél
getésünk során többször is 
hangsúlyozták, hogy csak az 
itt dolgozók összehangolt mun
kájával érhetők el a műi1!  év>i 
eredményeket Gellért József

forgalom, de jobban elfára
dunk mint nappal. Egész éj
szaka ácsorgunk a hidegben, 
a bevétel nem több ötezer fo
rintnál. A kávé és a gyulai 
fogy a legjobban.

— Egy kávé négyhatvan, 
ötven fillér a pohár — szól 
a társa, Kotormán Sándor. — 
A poharat félig kell tölteni, 
de ezt semmilyen jelzés nem 
hitelesíti. A vendégek sokszor 
rosszallóan szemlélik az ada
got és megjegyzéseket tesz
nek. Nem hiszik el, hogy öt 
forint tíz fillérért csak fél po
hár kávé jár. Nézze meg eze
ket a fiókokat. Nincs rajtuk 
egy fogó, pedig gyakran ki 
kell húzni, ha nagy a forga
lom.

— Itt nem lehet keresni, 
nincs borravaló — elmélke
dik Perlaki. Közben körüTsé- 
tálja a kocsit, egymáshoz ütő- 
geti a lábát, fázik. — Egy 
kocsmában, vagy szórakozó
helyen egészen más a helyzet. 
A fiatalok inkább oda men
nek dolgozni.

Kotormán Sándor az idő
sebb. ö  1974-ben jött az utas
ellátóhoz. Büfékocsikon uta
zott szeptemberig. Egészségi 
okok miatt kellett vállalnia 
ezt a munkát. Most először 
van éjszakai szolgálatban.

— Havonta egyszer minden 
kire rákerül a sor. Ilyenkor 
nagyon lassan múlik az idő
— jegyzi meg.

Egy rendőr főtörzsőrmester 
közeledik, nyakában az URH 
adó-vevő. A büfések ismerős
ként köszöntik.

— Igyon egy kávét főtőrzs 
elvtárs! Jólesik ez a hidegben
— biztatja egyikőjük.

Csendes az éjszaka, intéz
kedni sem kellett még, így 
hát ő is ráér. Sztircsöli a fe
ketét és látom az arcán, hogy

Bereg kapuja
A  vásárosnasnényl járás 

több mint húsz községének 
áruszállításáról, az ország 
„vérkeringésébe” való bekap
csolásáról Vásárosnamény ál
lomás gondoskodóik. A beregi 
országrész kapuja ezért érde
melte ki a  Mátészalkád Kör
zeti Uzemfőnökség vezetőinek 
figyelmét.

Miközben a forgalmi szol
gálattevő és a tolatásvezető a 
napi feladatokat beszélte meg, 
Súgta Béla intéző, a fiatal szol
gálattevőből lett kereskedelmi 
hivatalnok lépett be a forgalmi 
irodába és arról tájékoztatta 
őket, hogy a  tolatós tehervo
nattál milyen és hány kocsi 
érkezik. A  következő napra 
ugyanis hatvan kocsinál is töb
bet igényeltek a száüíttatók.

— Ha nem tartanánk rend
szeres kapcsolatot a körzeti 
KTG-vel és áruirányítóval, bi
zony nagyon nehéz lenne az 
állomásunkon rakodó húsz ki- 
sebb-nagyobb, valámint tíz 
összevont termelőszövetkezet 
be- és kirakodását biztosítani 
— mondja a  kereskedelmi hi
vatalnok.

Az állomási rakodó és az öt 
iparvágányt egy M32 sorozatú 
tartalék mozdony szolgálja ki. 
Az elágazó állomás egyik leg
fontosabb feladata a negyven- 
ötezer tonna cukorrépa elszál
lítása, de olyan fontos üzemek 
szállítású igényeit is ki kell elé
gíteni, mint a faforgácslap- és 
ládagyár.

— Bizony nem kis gondot 
jelent a fuvaroztatók igényeit 
kielégíteni — szól közbe Erős 
József főintéző, forgalmi szol
gálattevő. — A dohánygyári 
iparvágány több mint három 
kilométer hosszú és hat közös 
használó kocsijaival kell „sak
kozni” .

A  gondok ellenére, nem kde 
büszkeséggel mondták, hogy 
szállítási tervüket december 
közepére teljesítették, erre 
azért büszkék, mert több eset
ben az állomás kollektívádnak 
lelkesedése, valamint a jó  part
ner kapcsolat ösztönözte szál
lításra a feleket Erre a kap
csolatra feltehetően az idén is 
szükség ..lesz,  ̂yásárosnamény 
ugyanis január elsejétől váro
si rangot kapott. A  vasutasok 
a nagyarányú építkezéssel já
ró szállítási feladatok növeke
désével számolnak. Bereg ka
pujában nem félnek a több

bizonyára a reggelt várja. 
Pedig még csak egy óra m últ 
Közben néhány utas érkezik. 
Taxival jöttek a Ferihegyi re
pülőtérről. Körülállják a ko
csit. kávét, meleg kolbászt vá
sárolnak. Fáradtak, szótlanok. 
Egy apa négyéves fiával a* 
karján kéri a kávét és a ször
pöt. A kicsi reszket és küsz
ködik az álmossággal./ Forró 
tea kellene, de az csak a sze
mélyzetnek jár, az utasoknak 
nem főznek. Kotormán Sán
dor megszánja a gyereket, 
tölt egy nagy pohár teát a 
termoszból, az apja türelme
sen itatja. Az NDK-bóil jöttéik 
repülővel, meséli. A gép hat 
órát késett. Egerbe akarnak 
utazni, az első vonat azonban 
csak négy óra ötkor indul. 
Addig le kellene fektetni a ki
csit.

— Nincs hová menni. Csak 
egy váróterem van nyitva, a 
dohányzó — panaszkodik az 
apa. — Oda nem vihetem a 
gyereket, nézzék meg mi van 
ott! Bemegyek az ügyeletes 
tiszthez.

Egy villamos targonca hús 
el mellettünk. Megint egyedül 
maradunk, de nem sokáig, 
mert megjelenik Fülöpp 
László, az utasellátó belső el
lenőre. Beír a helyi árusok 
menetlevelébe, érdeklődik, 
hogy hiányzik-e valami.

— Három óra tizenötkor 
fut be az első vonat. Utána 
lesz itt nagyobb mozgás — 
magyarázza. — Ha kedve van, 
tartson velem ! Megnézzük 
néhány hajnalban induló sze
mélyvonat büfékocsiját, ho
gyan indítják útnak.

Elfogadom a meghívást, de 
előbb még bemegyek az 
ügyeletes tiszthez. Kíváncsi 
vagyok, mi lett a gyerekkel. 
Sötét a szoba, csak az íróasz
talon világít egy kis lámpa.

munkátóL
Zsoldos Barnabás

Éjszakai élet a Keletiben
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A tél nem gátolja a munkát A „Vörös Nyíl" előtt szabad a pálya
Naponta 2200 hors it doígosnah fet fíákosrenctesón

Rákosrendezőt csakúgy mint 
az ország valamennyi vasúti 
pályaudvarát hó borítja. A 
téglaszínű fedett vagonok, 
„hópaplanos tetejükkel" meg
kapó látványt nyújtanak.

— Mint magán ember én is
azt mondom nagyon szép a 
tél, de ha vasutasként né- 
2*-m: bizony nem bánnám
vzár ha vége lenne — vála
szol megjegyzésemre Soós Ká
roly Rákosrendező állomásfő
nöke. — Nem panaszkodni 
akarok, de rendkívüli erőfe
szítésbe telik, hogy eleget tud
junk tenni a követelmények
nek. Hogy mást ne mondjak; 
mi szolgáljuk ki a TÜZÉP 
12-es telepét, amely legna
gyobb Budapesten: innen ke
rül ki a főváros tüzelőszük
ségletének 25 százaléka.

A z állomásfőnök állítását 
László Árpád a TÜZÉP igaz
gatója kétszeresen is aláhúz
ta, majd hozzátette: „Embe
reink bizony úgy mozognak a 
havas, jeges terepen, mint 
macska a dióhéjon. Mégis el
értük, hogy a szokottnál na
gyobb tüzelő fogyasztás elle
nére 12 ezer tonna készlet van 
a telepünkön. Ez a mennyiség 
február 15-ig akkor is elég 
lenne, Ka addig egy dekát se 
szállítanánk.. ”

A  pályaudvar gurítóján 
lomhán, de folyamatosan gu
rulnak a .havas vagonok. 
Cséplő Zoltán állomásfőnök- 
helyettes szemére húzott 
„usankával”  irányítja a mun
kát. A fiatal vasúti tisztről ta
lán nem lényegtelen elmon
dani, hogy tavaly óta szolgál 
Rákosiéndezőn, azelőtt a bu
dapesti igazgatóság munka
ügyi- és szociális ellátási osz
tályon dolgozott. Saját kéré
sért helyezték a végrehajtó 
szolgálathoz. Amikor megkér
deztem tőle, hogy miért kér- > 
te magát ide. röviden csak 
annyit mondott:

— Itt. a munka sűrűjében 
érzem jól m agam . . .

A Hidaljanak nevezett őr
helytől nem messze Iványi 
József kocsimester apró, óva
tos léptekkel siet az egyik 
váltóhoz. Miután átállította, a 
jó l fűtött őrhelyen váltottunk 
szót.

— Én itt mindenes vagyok; 
váltót állítok, saruzok, egy
szóval azt csinálom, amire ép
pen a legnagyobb szükség 
van — mondja az idős vas
utas. — Noha igyekszünk el-

Megérkezett a tűzifa. Kirakás után a Tüzép 12-es telepére
szállítják

(A szerző felv.)

takarítaná a havat a munka
területünkről, de így se árt 
az óvatosság. Ilyenkor las
sabban gurulnak a kocsik, a 
lépéseket mégis jobban meg 
kell fontolni, mert elég ha az 
ember rálép egy behavazott 
jégdarabra és utána ki tudja 
hová csúszhat e l. . .

Feltűnik, hogy a kályha te
tején sarukat melegítenek.

'— Miért van erre szükség?
—  Gyakran megesik, hogy 

a hideg saru rászorul a sín
re, s azután csak nagy kínló
dással lehet „lepajszerezni** 
onnan. így viszont nincs vele 
annyi baj, no az se lényegte- 
len, hogy a kezünk sem ragad 
luxszá, ha meleg.

A  Hídaljától nem messze 
Posnyák József sarus hóna 
alatt egy seprűvel járja a vál
tókat. Később az úgynevezett 
Fémbódéban, a melegedőben 
találkozunk, ahol Besenyei Pál 
kocsirendező és Giber János 
sarus éppen rövid pihenőt 
tartanak.

— Nem könnyű most a 
helytállás — mondom a bent- 
levőknek.

— A  hideg talán nem is 
volna olyan nagy baj — szó
lal meg Besenyei P á l —  In
kább a létszám miatt nehéz a 
munka. Egy sarasnak kétszer 
annyi vágányt kell fognia, 
mint amennyi élő van írva.

— Hogyan védekeznek a 
hideg ellen?

— Rétegesen öltözködünk, 
mert bundában nem lehet jól 
mozogni. A  védősisakokkal 
sajnos ilyenkor sok baj van. 
Tíz fok Celsius alatt már úgy 
törnek, mint az üveg. Igyek
szünk tisztán tartani munka- 
területünket is. A  kritikusabb 
helyeket felszórjuk homokkal. 
A  legbiztosabb módszer azon
ban a fokozott figyelem.

— A kemény télből, a mun
kaerő-hiányból eredően van-e 
lemaradásuk? — fordulok 
Cséplő Zoltánhoz.

— Egyáltalán nincs. Most
is, mint máskor 24 óránként 
2200 kocsit dolgozunk fel. Az 
ősszel természetesen igyekez
tünk felkészülni a  rendkívüli 
időjárásra; az irányvágányok 
közül mintegy 80 vagonnyi 
szemetet takarítottunk ki. Ide
jében igényeltük meg a téli 
ruhákat. Rendbe hoztuk a 
váltókat, s felkészültünk, azok 
tisztítására, s  ezen. kívül in
tézkedési tervet dolgoztunk 
ki, gondolva a rendkívüli 
esetekre. Számoltunk a mun- 
kerő-hi árnnyal is, ezért a szol
gálatokat úgy szerveztük meg, 
hogy a kritikus időben pihe
nőnapot nem adunk ki, a 24 
óra szabad időt viszont minden 
körülmények között biztosít
juk. Séra Sándor

Borzsák László segédügyeletes 
tiszt hellyel kínál. Lassan 
hozzászokik a szemem a fél
homályhoz, és látom, hogy a 
sarokban, az egyik bőrfotel
ben alszik az NDK-bóQ. jött 
kisfiú.

— Az apja hozta ide, mert 
csak egy váróterem van nyit“ 
va, az is zsúfolt — magya
rázza a fiatal tiszt.

— Miért zárták be a váró
termeket?

— Én is csak most tudtam 
meg. hogy fertőtlenítették va- 
lamennyit. Ezért nem lehetett 
kinyitni, csak a dohányzót. Áz 
utasok is panaszkodtak. Az 
ügyeletes többet tudna róla, 
de ő most kint van ellenőriz
ni.

Forgalmi szempontból ese
ménytelen az éjszaka. Az 
utolsó vonat, a Puskin ex
pressz 23.50-kor elment. Az 
első hajnali személy, a he
gyeshalmi pedig három óra 
tizenötkor indul a csarnok 
négyről. Amikor kiléptem az 
ügyeletes tiszt szobájából, 
már elmúlt fél három. A  pe
ronon találkozom Fülöpp 
Lászlóval. Elkísér a dohányzó 
váróterembe. Az odavezető 
folyosón is utasok ácsorog- 
nak, vagy a bőröndökön ül
nek. A váróterem zsúfolt és 
elviselhetetlen. A cigaretta- 
füst pálinkaszaggal vegyül, 
áporodott a levegő. A termen 
nehéz végigmenni, mert a 
földön is emberek fekszenek. 
Pléddel, kabáttal betakarózva 
szunyókálnak. Sokan a haj
nali vonatokkal utaznak majd 
de — sejteni lehet —, többen 
vannak, akiknek nincs menet
jegye. A hideg elől húzódtak 
ide. Maid csak eltelik ez az 
éjszaka is . . .

Kint a folyosón mondja az 
egyik utas:

— Inkább itt állok reggelig, 
de a terembe nem megyek 
be. Émelyeg a gyomrom. Leg
alább nyitva lenne a nemdo
hányzó váró . . .

— Csótányirtás volt az 
utasellátónál és az itteni vá
rótermekben ts— magyarázza
kísérőm. — Kint a torony is 
tele van ezekkel a bogarak
kal.

Három óra tizenötkor — 
tíz perc múlva indul a he
gyeshalmi személy. Beme
gyünk a büfékocsi konyhá
jába. A személyzet már tal
pon van, kávét főznek és az 
árakat rakosgatják. Papp Il
lés a fordavezető. Krajcsovics 
Attila pedig á  büfés. Jelentik 
az ellenőrnek, hogy minden 
rendben, felkészültek az útra. 
Van bőven debreceni, virsli, 
gépsonka, tojás, többféle hű
sítő ital, valamint téli és bar
na sör. Szeszesitalt kilencig 
a vonaton sem szabad árulni, 
az égetett szeszt pedig kitil
tották.

Fülöpp László ellenőrzi még 
az új árjegyzéket, a mentőlá
dát, a tűzoltó készüléket és 
a hűtőt, aztán aláírja a me
netlevelet, majd jó  útat kívá
nunk a személyzetnek.

Lassan megismerem a Ke
leti éjszakai életét. Minden 
perce újabb eseménytörmelé
ket sodor elém, az éjszaká
nak lassú impulzusai vannak. 
Visszamegyünk a helyi árus
hoz. Kotormán Sándor öröm
mel újságolja, hogy nagy a 
forgalom. Megjöttek a Keleti 
környékét takarító hómunká
sok. Eddig a vártnál már több 
a bevétel.

— Negyvenezer forintig a 
bevétel hét százaléka a miénk 
— magyarázza az árus. — 
Karácsony szombatján tizen
hétezer forint volt a kasszá
ban. Persze karácsony egy 
évben csak egyszer van.

Kérünk mi is egy kávét. 
Nem akar érte pénzt elfogad
ni. de Fülöpp nem tűr ellen- 
véleményt. Egy tízest poty- 
tyant a fiókba.

— Az üzlet az üzlet, nem

kell szerénykedni! — jegyzi 
meg, aztán elindulunk a Nyír
egyházára induló személy bü
fékocsijához.

A  konyha ajtaja zárva. A 
személyzet az első osztályú 
kocsi egyik fülkéjében pihen. 
Vados Géza fordavezető és 
Szabó Attila büfés már két 
napja szolgálatban van. Fá
radtak. Január 14-én, vasár
nap este kezdték a munkát és 
szerdán, 16 óra 18-kor feje
zik be. A célállomásokon al
szanak néhány órát. A há
romnapos forda után három 
nap pihenő következük»

— Engem már értesítettek, 
hogy egy nap pihenő után is
mét jelentkeznem kell szolgá
latra — jegyzi meg Szabó At
tila. — Kevés az ember, ez 
az o k a ...

Bemegyünk a konyhába. A 
kályha három gázégője me
legít, mert nincs fűtés és a 
fagy miatt a tartályokat sem 
tudták feltölteni vízzel. A 
készlet itt is kifogástalan.

— Az utasokat rá kell be
szélni az étkezésre — mondj a 
Vados Géza. — Ez munkás
vonat. Minden állomáson 
megáll és kilenchúszra érke
zünk Nyíregyházára. Sokan a 
röviditalt és a sört hiányol
ják, de kilencig nem adha
tunk. Inkább rábeszéljük a 
reggelire és a hűsítőkre őket.

Füttyszót hallunk, rögtön 
indul a vonat, búcsúznunk 
kell. A szerelvényben csak 
néhány utas szundikál. Egy 
óra múlva majd foglaltaik 
lesznek az ülőhelyek.

Lassan ébredezik a pálya
udvar. Megtelik zajokkal, 
siető emberekkel, szolgálatba 
érkéző vasutasokkal, röpködő 
galambokkal. A  metró is 
megindul. Reggel lett. Egy 
nap ismét elkezdődik. . .  A 
pályaudvar hamarosan olyan 
lesz, mint amilyennek vala
mennyien megismertük.

Kaszala Sándor

Fordavonatokkal szállítja a folyamkavicsot a pécsi vasűtigazgatésag

Különösen nagy tempóban, 
gyakran 100—120 kilométeres 

I sebességgel is száguldó teher
vonatok tűntek fel a múlt év 
negyedik negyedében a pécsi 
vasútigazga tóáág területén.
„Vörös Nyíl”  — így nevezték 
ezeket a vonatokat a találé
kony menetirányítóik és azok 
is, akik az igazgatósági rendel
kezéseknek megfelelően bizto
sítottak szabad utat ezeknek a 
sok állomáson ¿trobogó szerel
vényeknek.

Ezek a tehervonatok erős 
adút jelentettek az őszi forgal
mi verseny időszakában a pé
csiek kezében.

A  „Vörös N yíl" vonatok 
négytengelyes Rs típusú ko
csikból összeállított fordasze
relvények volltak, amelyeket 
folyamkavics szállítására állí
tottak be.

Kényszer szülte 
a kezdeményezést

— Hogyan jöttek létre ezek 
a vonatok? Milyen módszerrel 
érték el velük rendkívül magas 
szállítási teljesítményeket? — 
Ezekkel a kérdésekkel keres
tük fel a pécsi vasútigazgató- 
ságon Pápa Jenő főfelügyelőt, 
a III. qsztály vezetőjét és he
lyettesét, Mosoni Zoltán mér
nök főtanácsost

Aki romantikus hangvételű 
választ vár az Rs-vonatokkal 
elért teljesítmények kapcsán a 
pécsi terület vasutasainak ver
senylendületéről és rendkívüli 
helytállásáról, annak most né
mi csalódást kell okoznunk. 
Mert igaz ugyan, hogy lendü
letből és helytállásból is na
gyon sok kellett a két Rs for
daszerelvény magas fokú szer
vezettséggel lebonyolított to
vábbításához, a kezdeményezés 
indítéka mégiscsak az volt, 
amit Pápa Jenő így fogalma
zott m eg:

— A kocsihiány kényszert- 
tett bennünket arra. hogy új 
módszert kezdeményezzünk. 
Fuvaroztató partnereinket pe
dig az késztette kezdeménye
zésünk elfogadására és maxi
mális támogatására, hogy tá
rolóhelyeiket már majdnem 
tisztára söpörték, annyira ki
fogytak az építkezés nélkülöz
hetetlen nyersanyagából.

Az  előzményekhez tartozik 
ugyanis, hogy az igazgatóság
nak a kiemelt szállítási felada
tok miatt az őszi forgalom so
rán csökkentenie kellett a fo
lyamkavics szállításához ko
rábban rendelkezésre állt ko
csik mennyiségét. Bár a fo
lyamkavics sűrűségi szempont
ból nem játszik szerepet, az 
építőipart nem lehetett 
anyag nélkül hagyni. A Vas
úti Főosztály, az év utolsó 
negyedére igényelt folyamka
vicsnak a felhasználók' részére 
történő leszállításához, 42 da
rab új beszerzésű Rs kocsit bo
csátott a pécsi* vasúiig az gat ó- 
ság rendelkezésére. Ezekből ál
lították össze a két 21 kocsiból 
álló fordaszerelvényt, azzal, 
hogy megkezdik a gyékényes! 
kavicsbányából kiutalt folyam
kavics elszállítását a megren
delő vállalatokhoz. Amikor

azonban az elszállításra váró 
folyamkavdcs mennyiségiét 
összehasariHtottáfc a két for- 
da-vonat kapacitásával és az 
ilyen szállítmányok továb
bítására még alkalmasnak 
ítélhető, viszonylag fagymentes 
napok várható számával — 
akkor bizony elszomorító kö
vetkeztetésre kellett ju tiniok.

Felére csökkent 
a kocsiforduló idő

A z egy vonattal elszállítható 
mennyiség 646,2 köbmétert, 
azaz 1133 tonnát tett ki. Utol
só szállítási napként — az idő
járás sokéves átlagát figyelem - 
bevéve — december elsejét 
határozták meg. A  hagyomá
nyos, kétnapos kocsiforduló
időt alapul véve a rendelt 
mennyiségnek csak a fele lett 
volna leszállítható.

— Mi a fontos feladat meg
oldása érdekében arra keres
tünk lehetőséget — mondotta 
Mosoni Zoltán —, hogy a ko- 
csiforduló-időt a felére, vagyis 
egy napra csökkentsük. Az ál
talunk is oly gyakran ismételt 
alapigazságból indultunk ki: 
ha gyors a rakodás, gyorsabbá 
tehetjük a szállítást is.

— Gyékényesen a 3,5 órás 
berakási időt az adott techno
lógia miatt nem volt módunk 
csökkenteni — vette át a  szót 
Pápa Jenő. — Az  „ időtartalék”  
lehetősége a gyors továbbítás
ban és a fogadó állomásokon 
a kirakás meggyorsításában je 
lentkezett. Fordavonataink 
fenntartás nélküli közlekedésé, 
nek biztosítását a  m enet- és 
mozdonyirányítók feladatává 
tettük. A  fogadó vállalatokat 
pedig arra kértük, hogy a  fo - 
lyamkavics-szállítmányok ki
rakását ne hagyják a  Volánra. 
Ha ezt tennék a megszokott 
módon, akkor elhúzódna a 21 
kocsi kiürítése. M i azt kértük, 
hogy az általunk megadott 
pontos időre koncentrálják ra
kodógépeiket az Rs-szerelvény 
kirakására. -így m ár lehetővé, 
vált az egynapos kocsiforduló
idő teljesítése. . .

Megegyezés 
nyolc nagyvállalattal

A  menetrendi adottságokat 
és a távolságokat figyelem be- 
véve viszonylatonként d iffe
renciált kirakási időt állapítot
tak meg. Gyékényes—Paks v i
szonylatában például, ahol a 
távolság 227,7 km, három óra 
kirakási Időt állapítottak meg, 
m ert a  fordaszerelvénynek eb
ben a viszonylatban 454,4 kilo
métert kellett megtennie 24 óra 
alatt

— Elképzeléseinket, a  fo 
lyamkavics leszállítási terv tel
jesítésének lehetőségét nyolc 
fogadó vállalattal: a  Somogy, a 
Tolna és a  Baranya megyei Á l
lami Építőipari Vállalattal, az 
Aknamélyítő Vállalattal, a Ta
lajjavító Vállalattal, a Beton- 
és Vasbetonipari Művek duna
újvárosi gyárával, a Mecseki 
Széntröszttel és a Tamási Á lla
m i Gazdasággal beszéltük meg 
— mondotta Mosoni Zoltán. —

A vállalatok saját rakodókapa
citásuk koncentrálásával lehe
tőséget láttak a rövid rakodási 
idők betartására. A  rakodógé
pek egyéb munkaterületekről 
való elvonása csak úgy volt 
lehetséges, hogy azoknál vára
kozási idő, vagyis munkaki
esés ne legyen. Ezért kérték a 
fordavonatnak előre meghatá
rozott napon és órában való 
érkeztetését, a  rakodóhelyre 
való beállítást és a rakodás 
üteméhez igazodó, azonnali ko
csicserét Ml ezt az igényt in
dokoltnak tartottuk és vállal
tuk a folyamkavics-száilítmá- 
nyok pontos érkeztetését és 
gyors beállítását.

A  program egyeztetése után 
1978. október 21-én Gyéké
nyesről Paksra, Pincehelyre, 
valamint Dombóvár, Mecsek
ül ja-Cserkút, Pécs, Mohács, 
Vasas-Hird, Szekszárd, Kapos
vár és Komló állomásokra 
kezdték meg a folyamkavics 
gyorsított ütemű szállítását. 
Ettől kezdve jelentek meg a 
pécsi vasútigazgatóság vona
lain a „Vörös Nyíl”  szerelvé
nyek. Gyorsan és pontosan 
közlekedtek — a vonatokat to
vábbító vontatásiak és a  za
vartalan haladásukat biztosító 
forgalmi szakszolgálat dolgozói 
példás versenylendületről és 
helytállásról tettek ezúttal is 
tanúbizonyságot. De állták sza
vukat a  fogadó vállalatok ve
zetői és dolgozói is: mindenütt 
egyszerre 7—8 rakodógép fo
gadta a beérkező Rs-szerelvé- 
nyeket. Így lehetővé vált, hogy 
gyakran még az igen rövidre 
szabott kirakási időt is lerövi
dítsek!

Egy nap alatt 
két vonatforduló

(A
A  legnagyobb teljesítményt 

Gyékényes—Dombóvár v i
szonylatában érték él. A z egyik 
Rs-szerelvény november 14-én 
kétszer fordult, s  így 24 óra 
alatt sikerült lebonyolítani az 
eredetileg két napra tervezett 
«szállítást. Á szerelvény 400 ki
lométert futott

A  nagy körültekintéssel 
megvalósított forgalom - és ra
kodásszervezés rendkívüli ered
ményt hozott a két Rs-szerel
vény felhasználásában. A  42 
kocsival 41 nap alatt — decem
ber 1-ig — 53 634,6 köbméter, 
vagyis 94 039 torma folyamka
vicsot szállítottak le. s  ezzel 
maximálisan ¡kielégítették a 
fuvaroztató vállalatok ez irá
nyú Igényeit

—  A z akció sikere meggyőz
te nartnervállalatai nkat, hogy 
nekik is megéri, ha rakodóerő
ik koncentrálásával elősegítik a 
folyamkavics-ellátást. Belát
ták: ez a m ódja annak, hogy 
ne legyen többé gond a fo- 
Ivamkavi cshiány. Ha az Időjá
rás ismét megengedi, újra szer
vezzük, rendszeres ütemezéssel 
indítjuk, a vállalatok pedig 
várják a gyorsított Rs-forda- 
vonatokát — mondotta befeje
zésül már a közeljövő prog
ramjára utalva Pápa Jenő fő*r 
felügyelő.

LŐrincz János

Több munkagép egyszerre rakja a Gyékényesről érkezett sódert Komlón, a Mecseki 
Szénbányászati Tröszt anyagellátó üzemében (M Tl-fotó: Bajkor József felv.)
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ÚJÍTÁSI VE RSENY

Tíz hónap alatt tízmilliót 
takarítottak meg az Északiban

A MÁV villamos- és nagy
teljesítményű dízelmozdonyai
nak tervszerű, megelőző kar
bantartáséban fontos szerepet 
tőit be az Északi Járműjavító 
Üzem. Ezt a tevékenységét 
hasznosan segíti az utóbbi 
években fellendült újítómoz
galom is, melynek gazdaság] 
eredményei, jelentősége túllé
pi az üzem kereteit, s MÁV 
szinten is több millió forint 
megtakarítást eredményez.

Demeter Sándor, Laboré La
jos és Kozák József újítási 
szakelőadók irodájában gyak
ran kopogtatnak tanácsért, 
újítási javaslatok benyújtá
sáért az üzem dolgozói, mun
káskollektívái, 1977-ben 342
javaslatot adott be az üzem 
kollektívája, melyből közel 180 
ötletet a gyakorlatban haszno
sítottak is. Az újítások pénz
ben kifejezett gazdasági ered
ménye csaknem 13 millió fo
rint volt, ezen kívül is szem
léltethető az a haszon, ami a 
munkakörülmények javulásá
ban, a munkavédelem és 
üzemszervezés pozitív változá
sában mutatkozott. A haszno
sított újításokért a dolgozók
nak kifizetett újítási díj meg
közelítette az egy millió 300 
ezer forintot.

Javult az ügyintézés
A  vasutas-szakszervezet el

nöksége október elején tár
gyalta az újítómozgalom je
lenlegi helyzetét, gondjait, s 
nem kendőzte el a javaslatok 
elbírásálának s ezen keresztül 
az ügyintézés , meggyorsításá
nak hiányosságait sem.

— Milyen az ügyintézés az 
Északiban? — kérdeztük La
boré Lajos előadót

•— Az idén valamelyest mér- 
6ékelődött' dolgozóink újítói 
kedve. A bázishoz képest az 
ötletek száma csökkent, ezzel 
szembep a megtakarított ösz- 
szeg tíz hónap alatt, több rni-nj;, 
IP milíiÓ forint.' Ennék jelen
tőségét csak növeli, hogy nagy 
része importból származó, va
lutaigényes termékek megta
karítását érinti. Ebben az év
ben az ügyintézés meggyorsí
tásában is sikerült előrelép
nünk Az újításokra közpon
tilag meghatározott 60 na
pos átfutási időt üzemünkben 
tartani tudtuk, csupán négy 
újítás szakvéleményezése, ügy
intézése húzódott el sokáig.

Az előadó ismertetőjéhez ér
demes megemlíteni, hogy az 
üzemben két újító brigádot 
álakítottak, ezáltal az ötletek 
gyorsabb kamatoztatását V! 
váriják elérni. Egyébként az

Északi Járműjavító dolgozói 
közül az elmúlt évben négyen 
aranyérmet, 15-en ezüst, 15-en 
bronzfokozatú újítói kitünte
tést kaptak, ami szemléletesen 
mutatja a mozgalom fellendü
lését is.

Októberben tartották meg az 
Északiban az* újítási hónapot, 
ami egyben . az elkövetkező 
évre meghirdetett újítási ver
seny kezdetét is jelenti. A 
mozgalom kiszélesítését ered
ményesen szolgáló újítási hó
napban 41 javaslat érkezett a 
három tagú előadó gárdához, 
akik sokat segítettek a fiókok
ban heverő félig kész vagy 
már éppen kidolgozott újítá
sok felszínre hozásában.

Sokat érő ötletek
A dolgozók által beadott 

újítások közül is kiemelkedik 
Sós Endre és Szűcs Zoltán 
műszaki vezetők és Sárai 
György üzembe helyező által 
beadott javaslat. Az újítóhár
mas az M62-es dízel-villamos- 
mozdony hidegen való besza
bályozását dolgozta ki. Koráb
ban ezeknek a von tató jármű
veknek a beállítása vízellen- 
átlású próbával, a motor 
üzemszerű körülményei kö
zött, névleges teljesítményen 
való járatás mellett történt. 
Abban az esetben, ha az 
áramkörben valamilyen hiba 
adódott, annak elhárítása több 
napot Is igénybe vehetett, ez
által a mozdony forgalomból 
kieső ideje számottevően meg
nőtt, tovább súlyosbítva a 
napjainkban oly sokszor emle
getett mozdonyínséges helyze
tet. Ezt a problémát az újítók 
úgy küszöbölték ki, hogy az 
áramkörbe olyan szimulációs 
berendezéséket telepítettek, 
melyeiknek kapcsolásával jól 
meg tudták közelíteni az 
üzemszerű körülményeket és 
a vízéEenálLásos próbán a 
beállítási tevékenységet csu
pán az ellenőrzésre korlátoz
ták. Ezzel a korábbi több na
pos beállítási, beszabályzási 
munkát sikerült egy óra alá 
csökkenteni, ami a vontató
járművek javításának átfutási 
idejét tovább mérsékelte. A 
legjelentősebb előnye azonban 
a motorok fölösleges járatá
sának kiküszöbölésével, az 
üzemanyag ésszerű, takarékos 
felhasználásával magyarázha
tó, melynek* évenkénti, kalku
lált gazdasági eredménye meg
haladja a 360 ezer forintot. 
Az újítók átgondolt javaslatát 
a megtakarított összeg 6 szá
zalékával jutalmazta az üzem 
vezetése.

Szellemességében közel áll 
az előbbi újításhoz Varga Bé
la villanyszerelő és Novak Jó
zsef főművezető közösen 
konstruált kábeldaraboló gé
pe. Az említett berendezést a 
mozdony-villanyszerelők javí
tást előkészítő tevékenységé
nek meggyorsítására kísérle
tezték ki az újítók. A pneu
matikusan üzemeltethető be
rendezésben a sűrített levegő 
által mozgatott, speciálisan ki
alakított vágókés az álló da
rab mellett elhaladva nyírja 
el a vastag elektromos vezeté
ket. Ezt a műveletet korábban 
nehéz körülmények között fű
részeléssel végezték, s az 
egyetlen vágott felületen az 
elemi szálak magukban rej
tették a balesetveszélyt.

Speciális vágókés
Ugyanezek az újítók a vá

góberendezés tapasztalatain 
okulva kísérletezték ki a csat
lakozó saruk helyét csupaszo- 
ló (biankoló) gépet. Az elekt- 
ropneumatikus vezérlésű ké
szülék gumikerekű kocsira sze
relve bárhol alkalmazható, 
ahol a csatlakozó energiaháló
zat kiépítést nyert. Az elemi 
szálak megsértése nélkül egy 
szélső határhelyzetet biztosító 
speciális vágókés megfelelő 
mélységben elvágja a külön
böző falvastagságú szigetelést. 
Ez a vágókés egyszerű műve
lettel elfordítható, s kialakítá
sa révén négy féle vastagságú 
kábel blankolására ilénybeve
hető. A szigetelő anyag bevá
gása után a vágószerkezetet 
sűrített levegő mozgatásával 
elmozdítják és ezáltal a szer
kezet az eltávolítandó szigete
lőanyagot lehúzza a vezeték
ről. Ez a technológia rövid 
időt vesz igénybe, s az újítók 
által kontsruált készülék haté- 
nyabbá. termelékenyebbé tet
te a korábban faragással 
végzett balesetveszélyes mű
veletet.

Varga Béla és Novák József 
újítók gépeinek haszna első
sorban nem pénzösszeggel fe
jezhető ki, hanem megköny- 
nyíti a munkát, elektropneu- 
matikus vezérlése révén meg
gyorsítja ezt az aprólékos mű
veletet, s normaidő kihatása 
is pozitívan értékelhető.

A javaslat hasznosságát, át
gondoltságát, s nem utolsó 
sorban a két aranyérmes újí
tó sokoldalú tapasztalatát 6 
százalékos díjkulccsal méltat
ta az egyszemélyi elbíráló.

(Orosz)

AZ OLVASÓK HOZZÁSZÓLNAK

A gyorsabb előrehaladás érdekében 
érdemi intézkedésekre van szükség

OLVASGATOM a Magyar 
Vasutas ez évi első számát. 
Egy-egy cikk, tudósítás gondo
latai többoldalúan igazolnak 
egy általános jelenséget. Idézek 
néhány' mondatot:

„A késetten közlekedett te
hervonatok részaránya csak 
kismértékben javult. . .  A ked
vezőtlenül alakult mutatók kö
zött meg kell említeni a gépre- 
várások viszonylag magas szá
mát.** (A vasút decemberi szál
lítási teljesítménye c. cikk.) 
„A jelenlegi munkaszervezés 
mellett minden embert el lehet 
dugni, a túlóra is szaporodik, 
csak éppen a termelékenység 
marad eV* (Az olvasók hozzá
szólnak c. cikk.)

„Megdöbbentően sok az az 
idő is, amit a drága villany- és 
dízelmozdonyok az állomásokon 
ácsorgással, engedélyre várás- 
sal töltenek.** (Hol vannak a 
mozdonyok? c. cikk.)

Az én gyakorlati tapasztala
taim is ezeket a megállapításo
kat bizonyítják. Leírok egy pél
dát. Január 13-án hat óra húsz 
perckor érkeztem Hatvanba, a 
2871. számú vonattal. Váltás 
után láttam, hogy a „posta
csonkában” van a V43—1042-es 
számú mozdony. Jelentkeztem 
a mozdonyfelvigyázónál, aki 
közölte, hogy „Tessék várakoz
ni, van vonat is, gép is!** Vára
koztam. Nyolcnegyvenkor a 
naplózó átadta- a mozdonytel
jesítményi lapokat és közölte: 
„A mozdonnyal -gépmenetben 
megy Miskolcra!** Átadta a 
kulcsokat is. Kinyitottam a 
mozdonyt és megkerestem az 
üzemnaplót. Annak bejegyzé
séiből arra következtettem, 
hogy az elmúlt 24 órában Deb
recenből — Szolnokon át,— 
Hatvanig ez a mozdony is gép
menetben érkezett. Ezután moz
donyrádión kértem a hatvani 
mozdonyirányítót, -hogy intéz
kedjen a forgalomnál indulá
som érdekében, majd felhív
tam a miskolci mozdonyirányí
tót is. Közöltem vele, hogy az 
1042-es számú mozdonnyal gép
menetben megyek Miskolcra

NÉHÁNY PERC MÚLVA tá
jékoztatott a hatvani mozdony- 
irányító, hogy mozgásomat az 
állomáson a „Répa 1-en** álló 
vonat kijárata akadályozza. A 
vezetőállásról jól láttam, 
hogy a jelzett vonat mozdonya 
előtt három V43-as is elférne 
még. A vonat csak 15 perc 
múlva járt,ki. Újabb érdeklő
désemre azt válaszolták, hogy

a 2022-es személy kijárata után 
állítják csak be az én vágány- 
utamat. Később jöttem rá, hogy 
semmi összefüggés nem volt a 
válaszban, mert a 2022-es a 
III. vágányról járt ki, nekem 
pedig a vágányutam később a 
postacsonkából „Répa 1., sze
mély I.” volt.

Kilenc óra húsz perckor a 
mozdonyirányító rádión art 
kérdezte tőlem, hogy elvin- 
nék-e egy vonatot Miskolcra? 
Jelentettem, hogy semmi aka
dálya, csak sürgesse egy kicsit 
a műveleteket, mert 12,30-kor 
letelik a szolgálatom. Tizenöt 
perc múlva a mozdonyirányító 
újabb hírrel lepett meg. Azt 
mondta, hogy mégiscsak men
jek gápmenetben, mert a tarta
lék még nem állította össze az 
ígért vonatot. így hát végre — 
sok várakozás után — elindul
tam gépmenetben, de a fejem
ben ott motoszkált egy gondo
lat, amelynek ezt a címet ad
hatnám; Nesze neked haté
konyság!

Közismert, hogy sok vasutas 
összehangolt munkájának • az 
eredménye egy-egy vonat cél
állomásra történő továbbítása. 
A leírt példa viszont azt bizo
nyítja (jó lenne tudni, hány 
ezer ilyen van?), hogy több 
vasutas nemtörődömsége, ha
nyagsága miatt nem jutunk 
előbbre. Sokan vannak olya
nok, akik a mozdonyvezető sür
getésére ezt válaszolják: „ne
idegeskedjen, beszámít a nyug
díjba a várakozás.*’, A humoro
sabbak még Hofira is hivat
koznak: „Próbálj meg lazíta
ni!**

SZÓVAL, az a véleményem, 
hogy dolgozgatunk. Ha ezt egy 
kisebb beosztású dolgozó meg
írja a sajtóban, akkor néhány 
kolléga még meg is feddi, sőt

igyekeznek törleszteni. Én is 
felkészültem arra, hogy ha 
ezek a sorok megjelennek, Hat
vanban legalább annyi figyel
met kell majd fordítanom a ki
tolások kivédésére, mint a for
galmi, műszaki munkámra. 
Még ennél is nagyobb gond 
azonban, hogy a hibák feltárá
sa, „szellőztetése** után néhány 
vezető nem a tanulságot vonja 
le, hanem csatasorba áll, és 
gyűjti az igazolásokat, magya
rázza a bizonyítványt. Ennek a 
magatartásnak a mozgató ru
gója a mundér becsületének 
védelme. Ettől azonban nem 
javulnak a teljesítmények. Ho
gyan lesz tehát becsülete a 
mundérnak?

Sok éves tapasztalat alapján 
mondhatom: a hatékonyabb
munkát az is gátolja, hogy sok 
azoknak a száma, akik a mun
kaidő nagy részében nem dol
goznak, különösen a váltások 
idején. A főosztály illetékesei
nek érdemes lenne néha elkér
ni a rendező-pályaudvarok, 
nagy állomások statisztikáját 
Megállapíthatnák, hogyan csök
ken a váltások idején az indu
ló vonatok mennyisége, és az 
érkezők fogadása, továbbá ho
gyan növekszik a környező pe
remállomásokon az engedélyre 
váró vonatok száma.

Szerintem elérkezett annak 
az ideje, hogy érdemi intézke
déseket tegyünk gyorsabb elő
rehaladásunk érdekében. Job
ban meg kell gondolni a kitün
tetések és jutalmak osztogatá
sát is.

AKKOR JUTHATUNK 
élőbbre, ha nem csak sza
vakban, hanem a tetetkben Is 
egy nevezőre jutunk! Nem 
frázis tehát, ha azt javaslom: 
próbáljunk meg végre siót 
érteni! Pozsonyi Tibor

Fűietlen kocsik — didergő utasok
December 18-án a Zemplén expresszél utaztam Buda

pestre. Az első osztályú kocsiban nem volt fűtés, és a vonat 
is több mint félórát késett. Emiatt visszafelé már nem kap
tam ülőhelyet a 404-es számú gyorsvonaton, ezért a szom
szédos vágányról induló 2314-es szeméiyvonatra szálltam. A 
19—17—102-es számú első osztályú kocsijában bőségesen 
volt hely. Ezt a kocsit szintén nem fűtötték. Én Szerencsig 
utaztam. A jegyvizsgáló azt mondta, hogy csak Nyíregyházán 
javítják ki a hibát. Természetesen ez a vonat is késett.

Az a véleményem, hogy az induló vonatok fűtését szi
gorúbban kellene ellenőrizni, hiszen ez is a kulturált utazás 
egyik fontos feltétele. Németh Pál
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éves, de máris olyan nagy 
esemény történt, vele, amit 
míg él — nem fog elfelejte
ni.

A nyáron — mivel szín je
les bizonyítványt vitt haza az 
Iskolából — vadonatúj kerék
párt kapott. De a nagy bol
dogság koronája az volt, hogy 
amíg a tél be nem áll, kint 
lakhat nagyszüleinél a 171-es 
őrházban. Innen az iskoláig 
naponta három kilómétert, il
letve oda-vissza hatot lehet 
bicajozni. A kerékpározás 
gyönyörűségén túl azonban 
sok más öröm forrása Is volt 
az őrház. Az udvaron tor
nyos galambdúc, alatta se
regnyi aprójószág és amióta 
csak vissza emlékszik, a 
nagyapánál mindig volt kis 
bőd, sivalikődó malac, de egy 
ketrecben még nyuszi is, nem 
is szólva Vitézről, a gubancos 
szőrű kuvaszról, aki regge
lenként, amikor iskolába in
dult kerékpárjával egy dara
big mindig elkísérte.

Már kisebb korában is fé
lelemmel tele borzongás fogta 
el, ha robogó vonat remegtet. 
te meg a bakterházat. Sokáig 
csak az udvarról csodálta a 
dübörgő vasparipákat, de ké
sőbb már odamerészkedett a 
nagyapja mellé és ő is szalu
tált. Ilyenkor olyan érzése 
volt,’ mintha a vonat kavarta 
szél a távoli ríme rétién vi
lágból hozott illatát is rájuk

zúdította volna. Talán mond
ta is egyszer a nagyapjának, 
amikor az felhúzta a sorom
pókat, hogy milyen jó volt 
megfürdeni a vonatkavarta 
szélben.

Ó, a drága nagyapa7
Ma már csak tenyérnyi 

nagy kerek zsebóráját néze
getheti, Az órát, ami akkor is 
ott volt, mint mindig az őr- 
ház hivatali fülkéjének az 
asztalán. Az egyik sarokban 
kis vaskályha, a másikban 
álló fogas. Az ablakfelöli fal
ra szerelve a tekercs telefon. 
Tamás Pál pályaőr pedig az 
asztalra borulva, örökre el
aludt.

A telefon hiába csörgött. Az 
őrház tetején a jelző harang 
is hasztalan kolompolt. Ta
más Pál már nem hallotta. 
A pályaőr kezéből kihullt a 
zászló, nem ereszti le többé 
a sorompókat. Pedig a 867-es 
gyorsteher távoli dübörgése 
már hallatszik. A gyerek hiá
ba rázogatja az ifreget. A szá
ja sírásra görbül, egy pilla
natig tehetetlenül topog, de 
aztán kiszalad, a nagyanyjá
ért kiállt, pedig tudja, hogy 
az a faluban van. Tekintete 
a sorompó tekerőjére esik. S, 
ahogy azt már nem egyszer 
kezelte a nagyapja engedé
lyével, szakavatott mozdulat
tal leereszti a két távolabb 
levő vasúti átjáró sorompóját. 
Már csak annyi ideje van, 
hogy beszaladjon a zászlóért,

meg a nagyapja fejéről fél
rebillent sapkát a maga fe
jére tegye.

A vonat lámpái már látsza
nak az alkonyatban. Neki is 
azt kellett volna már, kézbe 
venni a lámpát, de amíg meg
gyújtja, rég elrobog a vonat. 
A nagyapjától tudja, hogy 
ilyen nem létezhet, mert a 
masiniszta csak akkor moso
lyog, szalutál vissza, ha ott 
látja helyén mindenütt az 
őröket. Egyetlen nyitvaha- 
gyott sorompó pedig akkora 
bajt okozhat, hogy a vasúti 
töltésárok sok, embernek a 
temetőjévé válhat.

Ámíg a gyerek mindezt át
gondolta, már ott kattogtak 
mellette a vonat kerekei. Nem 
is látta, hogy vissza köszönt-e 
a masiniszta. De most ez nem 
is fontos, mert a nagyapja 
szerint az őrnek a köszönés 
után a vagonokat kell figyel
nie: nem füstöl-e valamelyik 
tengely csapágya, nem szo
rul-e a féktus kő. S ha rend
ellenességet tapasztal azonnal 
jelenteni kell.

Egy darabig még nézte a 
szerelvény utolsó kocsiján pi
roslő zárlámpát, majd felnyi
totta a sorompókat, s befelé 
indult. Az ajtónál azonban 
megtorpant. Na nem azért... 
Nem fél 5 a halottól, hiszen 
a nagyapa életében sem bán
totta soha. Még goromba, fe- 
nyítő szava sem volt hozzá, 
pedig néha kisebb csíriytevé-.

se! miatt rászolgált volna a 
dorgálásra.

A zászlót és a sapkát az 
asztalra tette és kiszaladt az 
udvarra. Előbb bezárta a tyú
kokat, aztán világosságot 
gyújtott a konyhában. A 
nagymamának már itt kellene 
lenni. . .  Hol van ilyen so
káig?

S ahogy az őrház köré le
ereszkedett a sötétség And
risban is egyre jobban fész- 
kelődött a félelem. A környé
ken sehol egy ember. A műút 
is kilométerre van ide. Hirte
len eszébe jutott a vonat, 
amely már-már az állomáshoz 
ér. Jelenteni kell. És. . .  És azt 
is, hogy a nagyapjával mi tör
tént.

Beszaladt a konyhába a kis 
sámliért, magával vitte a szol
gálati helyiségbe. Erre állt 
fel — mert különben még 
nem érte el a falra szerelt te
lefont — és megforgatta a 
kurblit kétszer, ahogy a nagy
apja szokta. Karja remegett, 
de ahogy visszacsengett a ké
szülék, s emberi hangot hal
lott, egyszerre erős lett, és 
szép értelmesen csengő han
gon jelentette:

— a 867-es 18.34 perckor 
rendben elment — Még hoz
zátette, hogy a nagyapja 
rosszul lett. . .  Azt már nem 
mérte kimondani, hogy szol
gálat közben meghalt

Dávid József

Seg ítettek  a b r ig á d ok
Az elmúlt évben sok fa ér

kezett Szentgotthárd határál
lomásra. A főként Csehszlová
kiából érkező küldemények 
egy része nem felelt meg a ra
kodási szabályoknak, ezért az 
osztrák vasutak képviselői 
nem vették át továbbfuvaro- 
zásra. A kifogás alá esett ko
csik egy részét Szombathely

re kellett visszaküldeni átra
kás céljából. Ez tetemes több
letköltséggel járt 

A kisebb helyreigazítást 
igénylő vasúti szállítmányok 
rendbetételét az állomás öt 
szocialista Brigádjának a tag
jai végezték. Munkájukkal 40 
—50 ezer forintos költség-meg
takarítást értek eL

Barkácsoló oktatótiszt
Vasárnap este 

volt Szolgálatom 
leteltével hazafelé 
igyekeztem. Utam 
a vontatási főnök
ség irodaháza mel
lett vezetett el, 
ahonnét csupán a 
fékoktató helyiség 
ablaka világított a 
csendesen' szállin
gózó hóesésben. 
Kíváncsian nyitot
tam be az ajtót, 
ugyan ki dolgozik 
itt vasárnap estei 

Lengyel Gyula 
felügyelőt, a von
tatási főnökség ok
tatótisztjét talál
tam ott barkácso
lásban elmélyülve. 
Beszélgetés közben 
megtudtam, hogy 
segélykocsi -ügye

letes, és a készen
lét óráit igyeke
zett hasznosan el
tölteni. A V. 43 so
rozatú villamos

mozdonynak a fŐ- 
megszakító levegő 
útját ábrázoló sé
mát készítette el 
a kis elektromos 
táblán, a követke
ző havi oktatás 
számára.

A miskolci von
tatási főnökségnél 
közel fél éve a 
fékoktatás ilyen 
szemléltető eszkö
zök segítségével 
történik, és a jó, 
valamint a rossz 
válaszokat egy
aránt egy-egy kis 
jelzőlámpa jelzi. 
Aki hibás választ 
ad, azzal megbe
szélik, s a hibát 
kijavítják. Lengyel 
Gyula 1966 óta 
oktatótiszt, és a 
mozdonyvezetők, 

kocsivizsgálók 
mellett fékisme
retből rendszere
sen oktatja : az 
Oktatási Főnöksé

gen levő tanfolya
mokon a mozdony- 
vezető gyakorno
kokat. Nevéhez 
fűződik az 1974- 
ben létesített fék-

oktatóterem, 
amely alighanem 
egyedülálló az or
szágban. Mióta a 
terem működik, az 
oktatás színesebb, 
szemléltetőbb, és 
a mozdonyvezetők
nek a fékismerete 
magasabb szintű 
lett

Lengyel Gyula 
sokirányú szakmai 
elfoglaltsága mel
lett jelentős szere
pet vállal a von
tatási főnökség 
társadalmi életé
ben is, ugyanis a 
pártszervezet szer
vező titkáraként is 
aktívan tevékeny
kedik.

Sepsi Gyula
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A KGST-tagállamok acélpályái
A VILLAMOSÍTOTT VASÚTVONALAK HOSSZA MEGHALADJA AZ 50 EZER KILOMÉTERT

|A KGST-évforduló tiszteletére

Szovjet, magyar és csehszlovák 

vasutastalálkozó Csap határállomáson

A szocialista gazdasági in
tegráció szolgálatában álló vas
úti szállítás rohamos fejlődé
sen megy keresztül- Csupán 
évtizedünk eddig eltelt esz
tendőiben a KGST-tagállamok 
vasúti szállításának teherfor
galma több mint egyharmadá- 
val emelkedett, jelenleg a vas
út bonyolítja le az összes 
szállítási ágak együttes teher
forgalmának csaknem 60 szá
zalékát.

A  KGST tagállamok vasút

vonalainak hossza 1977-ben 
223 000 kilométer volt. Gya
korlatilag minden európai tag
állam elég sűrű vasúthálózat
tal rendelkezik: 1000 négyzet
kilométernyi területre számít
va az NDK-ban 132 kilométer, 
Csehszlovákiában 103 kilomé
ter, Magyarországon 90 k ilo
méter vasútvonal jut. A  Szov
jetunióban az ország óriási 
területe miatt a . vasútvonalak 
sűrűség mutatója jóval ala
csonyabb: 6,2 kilométer.

Előtérben a korszerűsítés

Az NDK Rostocki kikötőjében évente mintegy 100 ezer va
gon fordul meg. Ebből 50 ezer vagon exportra megy

1964-ben naponta átlagban 
11000, addig jelenleg 30 000 
teherkocsit raknak meg. Je
lenleg a KGST-tagállamok kö
zött a vasúti szállításoknak 
több mint a felét OPW-eszkö- 
zökkel bonyolítják le.

A  közös teherkocsi-park 
egyik legfontosabb minőségi 
mutatója a gördülőállomány 
üres futásának csökkenése. A  
szocialista országok vasutasai 
tovább kutatják a vagonpark 
hatékonyabb kihasználásának 
tartalékait. Ezek a tartalékok 
a rendező és határkörzeti ál
lom ások technológiájának ja
vításában, a határállomásokon 
az üres kocsik átadásának 
meggyorsításában rejlenek. 
Mindez lehetővé tette a kocsi
park üres futásának felére va
ló csökkentését és évente több 
tízezer teherkocsi felszabadí
tását.

Az OPW vezető szerve, a 
tanács arra törekszik, hogy az 
előkészítés alatt álló hosszú 
távú szállítási program kere
tében megjavítsa a szervezet 
tevékenységét. Tervbe vette a 
gördülőállomány növelését, a 
vagonok egységesítését, a sze
relvények és alkatrészek szab
ványosítását abból a célból, 
hogy jobb legyen a javítások 
minősége. Folyamatban van a 
gördülőállomány közös üze
meltetése legprogresszívebb 
formáinak és módszereinek 
kutatása.

A KGST-tagállamok sokol
dalú kaocsolatai szükségessé 
tették egy sor szállítási prob-

Határ menti találkozót rendeztek január 23-án, kedden 
Csapon, a KGST megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére, 
a határkörzetben dolgozó szovjet, csehszlovák és magyar Vas
utasok. Hazánkat a MÁV záhonyi átrakókörzetének 40 tagú 
küldöttsége képviselte. A találkozón méltatták a jubileum 
jelentőségét, s a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának a 
vasúti közlekedés fejlesztésével kapcsolatos tevékenységét.

Rigó Zoltán, a záhonyi üzemfőnökség vezetője külön is 
megemlékezett arról, hogy idén 15 éves am agyar és szovjet 
vasutasok *határforgalmi munkaversenye. Az * együttműködés 
során a két ország vasutaskollektívái esztendőről esztendőre 
sikerrel tettek eleget a növekvő árucsere-forgalom eredménye
ként megnövekedett szállítási feladatoknak. A  szovjet és ma
gyar vasutasok munkaversenyének eredményeként csökkent a 
vagonok átrakási és állásideje, és javult a mozdonyok ki
használtsága is.

Rejtvényfejtők baráti köre

léma haladéktalan megoldását. 
Egész sor 'megállapodást kö
töttek: a nagy tonnaterhelésű 
rakományok nagyhatékonyságú 
szállítási rendszerének létre
hozásáról, az egységes konté
nerszállítási rendszer beveze
téséről, a konténerek közös 
felhasználásáról a nemzetközi 
szállításban.

A KGST-tagállamok ötéves 
tervei előirányozzák a konté
neres teherszállítás további 
fejlesztését. így Bulgáriában 
tervbevették, hogy az ötéves 
terv végéig az egységesített 
rakományokban szállítható áru 
körülbelül 50 százalékát kon
ténereikben fogják szállítani. 
A z NDK-ban olyan „szállítási 
láncok" kialakításán dolgoz
nak, amelyek nagyterhelésű 
konténerek alkalmazásával a 
termelőtől a fogyasztóhoz jut
tatják el a szállítmányokat. A 
szovjet szállítószervezetek az 
ötéves tervben 75 000 nagy 
tonnaterhelésű, 20 és 30 tonna 
bruttó súlyú konténert kap
nak.

1977 októberétől érvénybe 
lépett az új nemzetközi tran
zit tarifa, amely a nagy ton
naterhelésű konténerekben lé
vő rakományok szállítására is 
kiterjed. Ez a díjszabás egy 
sor új tételt tartalmaz. Közé
jük sorolhatjuk a díjtételek 
differenciálását a távolságtól 
és a rakománv súlvátől füg
gően, a tarifaosztályok szá
mának csökkentését, a ráko
mén vök ni. szé^se^b nómen
klatúrájának alkalmazását.

Tavaly szeptember végén 
alakult meg Szombathelyen a 
vasutasok Haladás Művelődési 
Házában a rejtvényfejtők ba
ráti köre.

A  rejtvényfejtők kéthetente 
jönnek össze a művelődési ház 
klubjában, hogy a Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság lapjai
ban — a Fáklyában és a Szov
jetunióban — megjelent fel
adatokat közösen, szórakozva 
megoldják. A Fortuna már sze
rencsét is hozott a játékosok

nak. A Fáklya 19. számában 
megjelent keresztrejtvény he
lyes megfejtéséért a járműja
vító Magyar—Szovjet Barátság 
brigádja nyeri egy százforintos 
könyvutalványt.

A rejtvényfejtők a Fáklya és 
a Szovjetunió folyóiratok olva
sói részére április 4-e tisztele
tére Ki tud többet a Szovjet
unióról? címmel szellemi ve
télkedő rendezését tervezik.

Sz. Jakab

E re d m é n y e s  évet zárta k  

a  g y ő r i v a su ta s  e szp erantisták

Í IT t  Nemzetközi méretű rekonstrukciókA jelenlegi szakaszban
KGST előtt álló fő  feladat a sen emelkedett a vonatok és 
vasúti szállítás átbocsátó- és szerelvények súlya, a m ozdo-
f  u var képességének növelése a nyak teljesítőképessége és A  KGST 1977 júliusában szati kombinátig vezet. A 
legújabb technika és technoló- utazosebessége, modern konst- m ecrtartott X X X . ülésszaka, a szovjet vasérc ezen a fővon a- 
gia bevezetése aiapján. Tovább rukcióju vagonokkal — nagy- tagállamok közti szállítási Ion átrakás nélkül jut el az 
íeÍJ S Ík ,*  nemzetközi össze- raksulyú és befogadóképessé- kaoc<=olatok fejlesztési prog- óriási kombinátha, 
köttetések hálózata, korsze- gű vasúti kocsikkal — égé- ramj^val együtt megvizsgálta
rűbbé és tökéletesebbé válnak szült ki a gördülőállomány. a szállításban való együttmű- mene egyenetlenül oszlik meg 
a Iwtórmenti csomópontok, a A z 1971—1975 években a szov- ködés fejlesztésének kérdését, a KGST-tagállamok között: 
határállomások és bevezető jet vasúti szállítás 375 000 te- az export szállítások alapvető
szakaszaik, valamint a gördü- hervagont kapott. Bevezették A  program meghatározza a '̂ ¿sze a naev tüzelő- és nvers-

A vasúti szállítások volu-

lő állomány. a nyolctengelyes villanym oz- vasutak átbocsátó és fúvárotö  ̂ x-v
A vasúti szállításban a tu - ÍS S tt*. k o s t '  ^ v í< rfu n íó 7 r ‘S k . ‘ £ " t e £ í£dományos-műszaki haladás ^«Kltáik a 6000 lóerős uj dízel- nyalt. Egyebek körott a KGST- kinc?ek kitermelésének

meggyorsításának meghatáro- mozdonyok gyártását. ^ e f^ t e á v a l  f5k^ teI azonban a Stoviet-
zója a vasútvonalak villam a- Évről évre fokozódik a elvégzik a nemzetközi jelentő- ¡m ó£ ?n . |® ^e, . he"
sítása és díaedesítése. A  KGST-tagállamok vasúti fő - Iveződnek ** keletl irányban.
KGST-tagállamok villamosa'- vonalain a rakományok áram- HAját Ezeken a vonalakon Ezzel kaPcs^ aiÍ3an mulhatat-
totot vasútvonalainak együttes lásának intenzitása: érccel é s __ _ _,e_i_lanul megnövekszik a rako-

anyagkészletekkel rendelkező

hossza 1977 elején meghaladta szénnel, hengereltáruval és éo fté sé f h^ l" lS S s ft t  ínány ,k/ 1<? rö1 "TV53?  £ * 3 *
az 50 000 kilométert, ezen be- fával, gépekkel és mezőgazda-  ^ á t  önműködő térközbiztosító í®  v a ? áramlásának túlsó
iul a Szovjetunióban elérte a sági termékekkel megrakott V ^ n t i  irám Só lyaT’ ? alarr\int nagvob-
40 000 kilométert A villam o- szerelvények haladnak át az rel való tolszeíLlését, valamint ^ L ^ é T k ö U s é M k ^  & 
6Ított vonalak aránya Bulgá- államhatárokon. Növekszik a . a pályák rekonstrukcióját. sáf70fc es költségek. 
fiában 33, Magyarországon 16, nemzetközi személyszállítás. Tervbe vették a Moszkva— Az ®gvre növekvő mennvi- 
az NDK-ban 11, Lengyelor- 1976—1980 évekre szóló tervek Minszk—Ereszt—'Varsó— Póz- szállítások hatékony le-
szagban 25, a Szovjetunióban előirányozzák, hogy a nemzet- nan—Berlin közötti útvonni bonyolításával Összefüggő fon- 
29 és Csehszlovákiában 21 közi teherszállítás egész volu- vlllanW +ásának befejezését tos feladatok megoldását hl- 
százalék. A  Mongol Népköz- ™e" ének több í “ 5?*  s?á? a'  az NDK és Lengyelország szo1^ } " 1 ,a .testve7  PT
társaság vasútvonalain 1962- leka* a . v^ rtak f<>S)ak lebo- balti-tengeri kikötőiből Cseh- ..s z a kapcsolatai-
tőT kS dve^ S  e ^ á ^ fo r a t d  ^  ,a terül?ten .,a Szlovákia és a Magyar N éo- " ak. é lesztősét célzó hosszú

KGST-tagáHamok egyuttmu- ^ tá rsa sá g  területéi keresztül tóvu program- alnelynek 
i “ zeL-von!tatas-  kódése amely a hatvanas a fekete-tengeri bolgár és ró

nai bonyolítják le. évek közepéig csupán kétolda- ^  kikötőbe vezető, egymás- ... . . . .
A  váisúti szállítás villam osí- lú alapon folyt, immár több hoz kapcsolódó villam osított aUamoJc távlati szukséaletei-  

tása és díze'esótése lényege- mint tíz esztendeje sokolda- fővonalak megépítését, a ha-

program 
dolgozása serényen folvffc. A  
program célki a KGST-tag-

sen megjavította a szállítás lúan kibontakozik. tá**ál!omások átbocsátó képes
ségének növelését.

A  KGST keretében folyó

nek maximális kielégítése, a 
szállítás minden ágában, kü
lönösen a nemzetközi szállí
tásokban. Egyebek között négv 
új közös határállomás építését 

a Szovjetunió és

zös teherkocsipark (OPW). 
Az OPW „életrajza" 1963 de- 
ceberéig nyúlik vissza, ami-

A közös teherkocsi-park életrajza együttműködés gyakorlatába tervezik
olyan új fonnák te tartoznak, Csehszlovákia, T '  Sz^vtotunló

Fontos eszköze lett ennek csapágyú vagonokkal egészítik S  í i w  68 Magyarország, a Szovjet-
az együttműködésnek a KGST- ki, amelyek lehetővé teszik az a rurTl „ n leHe” unió és Mongólia köpött, ami
tagállamok első nemzetközi óránkénti több mint 100 kilo- Ja L.  S S L » még jobban megerősíti a vas
szállítási szervezete -  a kö- méteres sebesség elérését. úti anya,gii-m |M

A szocialista országok közös N3V^taTsasag- bázisát A  programot a KGST
szállítási szervezete sikeresen 1 ̂ 9 -ben  sorra kerülő XXXIII.

______ _ ___  kiállta az idő próbáját E szer- ^ °foíí* Megkezdték egy u j ülésszaka fo^adia el, amely
kor Bukarestben Bulgária, vezet révén a szállítandó ra- szaíesn3romfavu vasútvonal összegezi a KGST 30 évi tevé-
Magyarország, az NDK, Len- kományofc volumenei szünte- építését, amely a Szovjetunió- kenységének eredményeit,
gyelország, Románia, a Szov- lenül növekedtek, célbaérke- bán lévő Vlagyimir-Völinszktől B. Buszigin
jetunió és Csehszlovákia kép- zésük pedig m eggyorsult Míg a „ Katowice”  lengyel kohá- ' (APN)
viselői megállapodást írtak 
alá.

A  közös kocsipark 95 000 
nyitott- és fedett vagonnal 
1964 július 1-én kezdte meg 
működését. Ennek az állo
mánynak a kialakításához 
minden részt vevő ország meg
határozott mennyiségű teher
kocsit bocsátott rendelkezésre.
Idők múltán a nemzetközi 
szállítások iránti szükségletek 
egyre nagyobbak lettek, s nö
vekedett a KGST-tagállamok 
részesedési hányada az OPW- 
b*n. Jelenleg a teherkocsi
park több mint 290 000 vagon
nal rendelkezik.

A  kocsipark összetétele is 
állandóan tökéletesedik. Az el
avult konstrukciójú gördülő 
állományt korszerű vagonok
kal cserélték ki. Ennek ered
ményeként a teherkocsi-park 
egyszeri szállítóképessége 2 
millió tonnáról, 9 millió ton
nára emelkedett. A  kocsipar
kot kizárólag új, görgős

A  Szovjetunió rigai Vagongyárában kjjgzul Troi J e lev et0kant aexpresszvonat, ameftr az Orosz Trojka nevet kapta
sebességgel közlekedő

December 15-én az Utasel
látó különtermében tartotta 
hagyományos évzáró ünnepsé
gét a győri vasutas eszperantó 
szakcsoport. Dr. Bácskai Ist
ván, a Magyar Eszperantó 
Szövetség Vasutas Szakosztá
lyának elnöke köszöntötte a 
részvevőket, maid előadást 
tartott Zamenhofról, a nem
zetközi nyelv szerzőjéről. Ma
gyar és eszperantó nyelvű elő
adásában megemlékezett az 
emberi jogok deklarálásának 
30. évfordulójáról is.

A  győri vasutas eszperantó 
szakcsoport eredményes évet 
zárt. Tagjai számos ország vas

utasaival folytatnak baráti le 
velezést. A legutóbbi várnai 
eszperantó világkongresszuson 
is képviseltették magukat. 
Dr. Hideo Shinoda japán or
vosprofesszor Várnában
UMEA-díjat (ezüstérmet és 
pénzjutalmat) adott át dr. Fe- 
renczy Imre győri vasútüzemi 
főorvosnak, a szakcsoport el
nökének sokéves eszperantó 
mozgalmi tevékenységéért.

Az évzáró ünnepség végén 
Pozsonvi Mátyás, a vasutas 
művelődési ház igazgatója 
szólt a részvevőkhöz és kí
vánt további eredményes 
munkát a szakcsoport tagjai
nak.

Brigádok együttműködése
A szombathelyi vontatási 

főnökség tizenkét tagú Kandó 
Kálmán szocialista brigádja 
1970-ben alakult. A motorve
zetők kollektívája azóta már 
elnyerte a MÁV Kiváló Bri
gádja címet is. A közelmúlt
ban komplex brigádszerződést 
kötöttek a Luganszkij motor- 
szerelő brigáddal. Ennek lé
nyege a gyors hibaelhárítás.

A  motorvezetők azonnal jel
zik a mozdonyok legkisebb

rendellenességeit is a Lu
ganszkij brigád tagjainak, 
akik így könnyebben megta
lálják a hibát Gyakran tár
sadalmi munkában segítenek 
a javító műhely dolgozóinak.

A KMP megalakulásának 
60. évfordulója tiszteletére a 
Kandó brigád elvégezte egy 
M62-es mozdony „vörös reví
zióját, és segítettek a motor
cserében is.

Január 1-től

üyoirsabhun rem leaik  
«  m affánautósok kárát

Eddig az autósoknak, moto
rosoknak nagy gondot jelentett 
az, ha például egy fuvarozó 
vállalat gépjárművével ütköz
tek, és m ondjuk véletlenek ját
szottak közre a baleset előidé
zésében. Ilyenkor rendszerint 
nagyon elhúzódott a kárrende
zés.

Az utóbbi időben sokat ja
vult a helyzet. Egyre több vál
lalat, intézmény tette lehetővé 
a gépjárművezetőknek azt, 
hogy utólagos felelősségrevo- 
nás nélkül, kisebb károk ese
tében, a helyszínen nyilatkoz
zanak a felelősség kérdéséről. 
Az Állami Biztosító, a közel
múltban például a legnagyobb 
autóparkkal rendelkező fuva
rozóval, a Volán Tröszttel kö
tött megállapodást a felelős
ségbiztosítás gyakorlati végre
hajtására vonatkozó kérdések
ben.

Ez a szerződés azt jelenti, 
hogy a jövőben gyorsabban jut 
a kártérítés összegéhez a vál
lalati gépkocsival ütköző ma
gán autós. Ugyanis, ha a vál
lalat gépkocsivezetője által 
okozott kár nem haladja meg

a 15 ezer forintot és személyi 
sérülés nem történt, akkor a 
biztosítónak ahhoz, hogy ren
dezhesse a kárt, nem kell be
várnia a vállalat értesítését. 

jA z ÁB és a Volán Tröszt szer
ződése kim ondja, hogy ilyen 
esetekben a vállalatnak külön 
nem kell jeleznie a karambolt. 
Elég, ha a gépkocsivezető az 
erre az alkalomra rendszeresí
tett ..helyszíni nyilatkozat*' -ot 
pontosan kitölti. Ezt a biztosí
tó kárbejelentőként elfogadja. 
A Volán Tröszttel kötött meg- 
áliapodás egyébként 1979. ja
nuár elsejével lépett életbe.

— Ismeretterjesztés. A tapol
cai Batsányi János Művelődé
si Ház színháztermében „A  
bauxit bányászat múltja, jele
né és jövője”  címmel tartott 
előadást Kenyeres László, a 
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 
politikai munkatársa. Az elő
adást filmvetítés előzte meg. 
Az eseményre a nyugdíjasklub 
programja keretében került 
sor.
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CAPRI ES NÁPOLY K O Z O T Í

Harmadik helyezés az úszómaratonin
Hajós Gyula, a BYSC gyorsúszója újabb feladatra, 

a La Manche csatorna átúszására készül

Budapest:

Tornaterem-komplexum 
a Hippi-Rónai utcában
A  budapesti Kvassay Jenő 

ipari és Közlekedésgépésze
ti Szakközépiskolák tanulói 
részére január 19-én átadták 
& 21 millió forint beruházással 
épült új tanműhe.'y- és tor
nacsarnok . komplexumot.

A  Rippl-Rónai utcai közle
kedési technikumok, illetve 
szakközépiskolák tanulói több 
mint egy évtizede nélkülözték 
a tornatermet A testnevelési 
órákat uszodákban tartották, 
de ez csak egyoldalú testedzést 
jelentett,

A  KPM több mint egy évti
zede készíttette el az UVA- 
TERV-vel a tanműhely, illet
ve a tornaterem komplexum 
építésének terveit A  kivitele
zés hamarosan elkezdődött 
ugyan, de abba is maradt A  
következő öt évben vagy épí
tési engedély, vagy kivitelező, 
vagy pénz nem volt 1972-ben 
—-  az állami beruházások 
csökkentése címén —  törölték 
a tervből.

1975-ben Ismét napirendre 
került a beruházás. A KPM a 
kivitelezést a MÁV Magasépí
tési Főnökségre, valamint a 
Szak- és Szerelőipari Főnök
ségre bízta. Utána is több ob
jektív tényező nehezítette a 
munkát, de ebben az évben, 
mégis elkészült és átadhatták 
a háromszintes, üveghomlok
zatú épületet

Az átadási ünnepség után a 
tanulók tornabem  utatót tar
tottak a megjelent vendégek
nek.

A  tornaterem komplexum

A  Népsport 1978. november 
4-á száma közölte azoknak a 
sportembereknek a nevét 
akiket Buda István államtit
kár, az OTSH elnöke a Nagy 
Októberi - Szocialista Forrada
lom 61. évfordulója alkalmá
val ■kormánykitüntetésben ré
szesített. Köztük volt Szabó 
Gyuláné Csáki Irén a Hala
dás VSE sportiskolájának 
igazgatója is, aki negyedszá
zados kiemelkedő sportmun- 
kájáért a Magyar Népköztár
saság Sportérdemérem ezüst 
fokozata, kitüntetést vehette 
á t

★
Csáki Irén 1952-ben a Kő

szegi Mezőgazdasági Szakkö
zépiskola második osztályos 
tanulója volt. Ebben az évben 
rendezték a „Béke spartakiá- 
dot”. Odonits István testneve
lő tanár a magas, erős test
alkatú tanulóját elküldte a 
megyei válogató versenyre. A  
súlylökők versenyét Csáki 
Irén nyerte és ezzel menten 
megyei válogatott is lett. Né
hány hónap múlva megkeres
te Gibba István, a HVSE at
létikai szakosztályának veze
tője és Irén 1953-tól m ár a 
szombathelyi zöld-fehér szí
nekben versenyzett. A 174 
centiméter magas, 72 kilós 
leány ideális versenyzőnek 
bizonyult. Hat éven keresztül 
sorra javította a Vas megyei 
Ifjúsági és felnőtt csúcsot. Sőt

Hajős Gyulát a hazai vize
ken rövidtávúszóként tartják 
nyilván. Ha sorolják a leg
jobb  100-as gyorsúszók nevét, 
az elsők közöt em lítik. Csoda
számba megy az a verseny, 
ahol hosszabb távon indul.

Ám  ez a tipikus rövidtáv
úszó —  nagyszabású nemzet
közi verseny keretében —  át
úszta a tengert Capri és Ná
poly között. A  táv: 42 kilom é
ter. Ezt a „csekélységet”  az 
atléták között is úgy hívják: 
maratom. És ezen az úszóma
ratonin a harmadik lett.

Beszélgetésünk színhelye — 
mi más is lehetett volna? — 
az uszoda.

Említette, hogy a Bp. H on- 
védban Ismerkedett m eg az 
úszással, jelenleg pedig a 
BVSC versenyzője. És sokkal 
tovább nem is jutott, mert a 
100 m -es gyorsúszás döntőjé
hez szólították.

Ment, leúszta, átöltözött, 
visszajött.

Keki inget, ugyanilyen szí
nű nadrágot viselt, lábán pe
dig mostanában újra divatba 
jött „ködfúrós”  cipőt. Elegáns 
m egjelenése ellenére is csap- 
zottnak, fáradtnak tűnt.

—- Ennyire nehéz volt? És 
egyáltalán, m elyik a köny- 
nyebb: a száz méter, vagy a 
42 kilom éter leúszása. —  Fé
lig tréfának szántuk a kérdést, 
de ő kom olyan válaszolt:

—  Nem lehet őszehasoiüíta- 
ni a kettőt. Mindegyik más
fajta erőkifejtést igényéi, a 
100 rövidebb ideig tart, vi
szont nagyobb összpontosítást, 
koncentráltabb figyelm et kö
vetel.

—  De térjünk vissza erede
ti témánkhoz. Hogyan Jutott 
eszébe Capri és Nápoly között 
átúszni a tengert?

M eghökkentő választ adott.:
—  Mindent a Balatonnak 

köszönhetek . . .
—  H ogyhogy?
—  Hosszú évek  után, ta

valy ismét megrendezték a 
Balaton-átúszó bajnokságot. 
Sikerült megnyernem és mi 
tapadás, a győzelem feldo
b o t t . . .  És ettől kezdve már 
egyre többet foglalkoztatott: 
Meg kellene próbálkozni a 
tengerrel. Egész évben keres
tem a m egfelelő alkalmat, az
tán sikerült elintézni, hogy k i
jussak erre a versenyre.

—  Sokan irigyelték?
—  Míg m eg nem tudták,

a 13,36 méteres felnőtt csúcsa 
18 évig élt Vasban. Külön 
öröm Szabó Gyuláné Csáki 
Irén számára az, hogy „sza
kállas csúcsát” éppen férje 
versenyzője Horváth Viktória 
javította meg 1976-ban.

Ismét döntő jelentőséget ho
zott az életébe 1958. április 1. 
Ekkor nevezték ki a körmendi 
járás sportfelügyelőjévé. Ő 
volt hazánkban az első női 
sportfelügyelő. Ezt a tisztséget 
1963. szeptemberéig töltötte 
be. A  dimbes-domibos, nagy 
területű körmendi járást ke
rékpárral járta. És hogy ver
senyződ tudását eredményesen 
kamatoztatta, arra példa az, 
hogy a KISZ Központi Bi
zottsága 1958-ban aranykoszo- 
rus jelvénnyel tüntette ki. 
1960. A római olimpia éve. 
Szabó Gyuláné olimpiai ke
rettag volt, de miközben má
sok felkészülését segítette a 
járásban, saját edzése háttér
be szorult. így elmaradt az 
olimpiai kiküldetés. Vigasza 
viszont, fórjhezment. 1963. 
szeptemberétől a Megyei Test- 
nevélési és Sporthivatalnál 
tevékenykedett, ott érdemelte 
ki 1969-ben a Testnevelés .és 
Sport Érdemes Dolgozója ki
tüntetést.

A  Haladás VSE sportiskola 
igazgatójává 1972. november 
1-vel nevezték ki. Korábban 
az atlétikai szakosztály veze
tő edzője volt A  sportiskola

hogy a saját költségemen 
utaztam. . .

—  Ismerd Szénási Im rét?
—  Látásból igen, szem élye

sen nem. Szerettem volna ki
kérni a tanácsát d e . . .

—  De?
—  Ugyanúgy készültem, 

mint az itthoni versenyekre. 
Naponta tizenkét kilom éter a 
Szőnyi úton, sok torna, sok 
súlyzózás. . .

Ilyen előzm ények után ju 
tott el Hajós Gyula a Capri— 
N ápoly verseny ratjához. Hat 
országból még 27-en vágtak 
neki a távnak, mindegvd 
m ögött a kísérőcsónakkal. És 
ellentétben az uszodával, 
óriási hullám ok csapódtak a 
versenyzők arcába. Bírta, aki 
bírta —  tizenheten a táv köz
ben feladták a versenyt.

H ajós nem volt köztük.
—  Meg sem fordult a fe lé

ben, hogy feladja? Nem félt 
semmitől ?

— Mit tagadjam, eleinte 
volt bennem egy kis félsz, de 
túltettem magam rajta.

—  M it adott ez az úszás, ez 
a siker a rövidtávúszó H ajós
nak?

— Voltaképpen csak bi
zonyságot. Annak a bizonysá
gát. hogy képes vagyok elérni 
a kitűzött célom, mégha az 
nem is kis cél. . .

Hajós Gyulát az uszodában 
mindenki • csendes, zárkózott 
természetű versenyzőként is
m éd. És nem változott a 
„nagy”  úszás után sem. Pedig,

Budapest—Ferencváros cso
mópont M H SZ -szerve zetének 
tartalékos és lövészklubja de
cemberben tartotta évi közgyű
lését a vasutas művelődési, 
házban. A tartalékosok mun
kájáról Hajnal Lajos titkár 
számolt be. Ismertette a klub 
1976. novemberi újjáalakulása 
óta elért eredményt. Kiemelte, 
hogy a hatékony nevelő-, és 
propagandamunka hatására a 
csomóponton már öt MHSZ 
szocialista brigád tevékenyke
dik, a gubacsi rendező pedig 
MHSZ-pályaudvar lett.

A lövészklub munkáját Mol
nár László titkár értékelte, 
majd a csomóponti pártbizott
ság megbízásából Szikora Bé-

egyik népszerű humoristánk 
—  nem biztos, hogy merő jó
indulatból —, óceán-á túszó
nak titulálta.

—  Visszahallotta ezt a meg
jegyzést?

Elnfe vette magát:
— Máig sem tudom minek 

véljem. Dicséretnek, vagy 
megrovásnak?

Nem lenne kerek a beszél
getésünk, ha nem ejtenékszót 
az elkövetkező tervekről. . .

—  Nápolyban, az ered
ményhirdetésnél nagy megle
petés ért. Amikor átadták az 
ezüst serleget, mellékeltek 
mellé egy meghívót a La 
Manche csatorna átúszásra 
Is. . .

Megemlítettük, hogy Széná
st Imre, a hazai hosszútáv
úszás mindmáig utolérhetet
len úttörője kétszer próbál
kozott a csatornán —  sikerte
lenül.

— Igen, tudok róla —  vá
laszolta —. De ennek ellenére 
bízom benne, hogy nekem na
gyobb szerencsém lesz. Meg 
aztán a La * Manche „csak” 
38 kilométer hosszú. . .

Persze ez sem kevés. . .
De ha sikerülne? Az újabb 

bizonyságot • adna Hajósnak, 
beszédtémát az uszodának — 
és újabb sztorit a humoristá
nak is.

A három közé azonban ne
héz lenne egyenlőség! jelet 
tenni.

Gulyás János

la pb.-tag mondott véleményt 
a két klub munkájáról, hang
súlyozva a honvédelmi nevelés 
érdekében kifejtett tevékeny
ségüket, a társadalmi aktivis
ták szorgalmát.

A közgyűlés résztvevői —  a 
beszámolók és a hozzászólások 
.után —  tiszteletbeli örökös 
taggá választották Pjotr Petro- 
tncs Cvetkov őrnagyot, a bu
dapesti igazgatóság katonai 
osztálya mellett működő szov
jet katonai képviselet helyettes 
vezetőjét. Cvetkov őrnagy a 
negyedik szovjet tiszt a tarta
lékos klub örökös tiszteletbeli 
tagjai között.

(Mármarosi)

— Politikai előadás. A mis
kolci vontatási főnökség utazó 
KISZ-fiataljainak meghívására 
január 9-én Miskolcra látoga
tott Bemáth György, a Magyar 
Rádió külpolitikai rovatának 
helyettes vezetője. Időszerű 
külpolitikai kérdésekről tar
tott előadást a fiataloknak, 
amelyen negyvenen vettek 
részt.

Damoklész kardja

—  Maga szolgálatban inni 
m erészeit?!.. .  

(Kesztyűs Ferenc rajza)

—  Nyugdíjas találkozó. 
Szentgotthárdon decemberben 
nyugdíjas-találkozót tartottak. 
Az évenkénti hagyományos 
összejövetelen tizennégy idős 
vasutast köszöntöttek és láttak 
vendégül az állomás gazdasági 
és társadalmi vezetői.

— Látogatás. Gál Lászlóné, 
a IX. kerületi pártbizottság el
ső titkára látogatta meg de
cember 29-én a ferencvárosi 
vasúti csomópontot. A vendé
get Gál György, a csomópont 
pártbizottságának titkára tájé
koztatta a 400 személyes, új 
munkásszállón folyó politikai 
és közművelődési munkáról, 
majd az első titkár megtekin
tette a munkásszállót.

—  Megállapodás. A dombó
vári fatelítő főnökség és a kór
ház röntgenosztályának szocia
lista brigádjai a közelmúltban 
együttműködési megállapodást 
kötöttek. Ennek értelmében a 
véradók vállalták, hogy sürgős 
esetekben is a kórház rendel
kezésére állnak, az égészség- 
ügyiek pedig gépjárművel szál
lítják a dolgozókat a váradó
állomásra.

Veszprémvarsány

Új berendezéseket 

helyeztek üzembe
Veszprémvarsány állomáson 

december 23-án üzembe he
lyezték a kulcsazonosító beren
dezéssel kiegészített, nem biz
tosított fény be járati jelzős be
rendezést. Ezenkívül felszerel
tek két automata fénysorom
pót és a váltókat villanyvilá
gításra tették alkalmassá. Ezen
túl könnyebb lesz a váltókeze
lők munkája és biztonságosabb 
a közlekedés;

A berendezések szerelését az 
állomás három forgalmi szo
cialista brigádja is segítette. 
Több óra társadalmi munká
ban kábelárkot ástak.

H ELY ESB ÍT ÉS
A  Magyar Vasutas január 

13. számában „Továbbtanulók 
jelentkezését várja a Kvassay 
Jenő Ipari Szakközépiskola” 
címmel cdlkket közöltünk, 
amelyben a vasútépítési és pá
lyafenntartási szakra való je
lentkezésre hívtuk fel a 8. Osz
tályos tanulók figyelmét Az 
Iskola üzemi telefonszáma té
vesen jelent meg,

A cikk 7. bekezdése helyesen 
a következő: „Az iskolánk 
iránt érdeklődők a 01/44—12-es 
vasúti, illetve a 327—358-as 
postai telefonon kérhetnek 
részletesebb felvilágosítást.”-

— Vetélkedő. A KMP meg
alakulásának 60. évfordulója 
tiszteletére vetélkedőt rendez
tek a szombathelyi csomópont 
KISZ-alapszervezetei részére. 
Hét csapat adott számot párt- 
történeti és a Vas megyei mun
kásmozgalmi ismereteiből. A  
versenyt a BFF fiataljai nyer
ték, megelőzve a szertárfőnök
ség és a vontatási-főnökség 
KISZ-eseit.

— Brigádértekezlet. Berente 
körzeti állomásfőnökség Kos
suth forgalmi, valamint a Be
ton- és Vasbetonipari Művek 
2. számú telepének Augusztus 
20. szocialista brigádja decem
ber végén tartot.ta évzáró érte
kezletét. Az eredmények érté
kelése során elmondották, hogy 
a művek által feladott 130 ezer 
tonna áru 72.8 százalékát irány
vonattal továbbították. A 
komplex brigád eredményes 
működésének köszönhető, hogy 
kocsiháány neon volt.'

—  Előadás. Békéscsabán a 
vasutas művelődési ház nyug
díjasklubjában előadást tar
tott az egészséges életmódról 
és a sport fontosságáról Berta
lan Sándor az SZMT sportosz
tályának vezetője. A  tanulsá
gos előadást nyolcvan nyugdí
jas hallgatta meg.

— Rábaközi hímzések. Győ
rött, a vasutasok Arany János 
művelődési házában Józsáné 
Hopp Erzsébet ifjú népművész 
diavetítéssel egybekötött elő
adást tartott a Rábaközi hím
zésekről. Az előadáson százöt
venen vettek részt.

Lakáscsere
Elcserélném 60 négyzetméteres, 

két szoba összkomfortos. lakáso
mat hasonló főbérleti lakásra vas
utas dolgozóval, illetve olyan fő
bérlővel, aki a közeljövőben a 
MÁV-val munkaviszonyt' kíván 
létesíteni. Érdeklődni egész nap, 
Budapest XV„ kerület Rákospa- 
lo ta -M Á V -te lep , V  asutastelep u. 
ti.; félemelet 3. (8?-es villamos 
végállomása) Formádiné.

Elcserélném miskolci másfél 
szobás, erkélyes, 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 alapterü
letű tanácsi lakásomat, budapesti 
2 szobásra, megegyezéssel. Zugló 
előnyben, de minden megoldás 
érdekel. Kocsor Zsófia, 2700 Ceg
léd, Kossuth F. u. 7—9. sz. A 
lépcső II. 5.

Elcserélném Dunakeszi-Gyárte
lepen levő két külön bejáratú 
szobás, komfortos, I. emeleti, 
gázfűtéses, napos lakásomat egy 
szoba komfortosra, Budapest bel
területén. Lehet szeparált társ
bérlet is. Magányos férfi részére. 
Levélcím: 1052 Budapest V., Sem
melweis u. 2. sz. Hatala Edéné.

Elcserélném Rákospalota MÁV 
lakótelepen levő 50 négyzetméte
res lakásomat hasonlóra, vagy 
nagyobb tanácsira, illetve szövet
kezetire, megegyezéssel. Minden 
megoldás érdekel. Cím: Sátori
Nóra, Budapest XII., Pipiske u. 
€. 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: Schimmel Em
ma, 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 laká
somat vasutas dolgozóval. Mindén 
megoldás* érdekel. Bódy Csaba, 
2230 Gyömrő, MÁV nagyállomás.

Elcserélném két és fél szobás, 
komfortos családi házamat, 400 
négyszögöles telekkel, másfél sz'*. 
bás öröklakásra Budapest terüle
tén, lehetőleg a XIV., vagy XV# 
kerületben. Telefon: 842—624, este 
17 óra után, vagy levélben: Száz
halombatta, József u. 22. sz. Bíró 
Sándor.

MAGVAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI., Bénczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi út' 64.

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója.
Csekkszámlaszámunk:

MNB 215 — 11859 
79—306. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

A mama, a papa, a két lány — és a sport

család
6 év alatt fokozatosan fejlő
dött és az utánpótlás-nevelés
sel egyre figyelemreméltóbb 
eredményeket érnék éL Csak 
néhány eredmény az 1978-as 
évről: a 7 szakosztályban 866 
fiatal versenyez. A  szakosz
tályok közül a súlyemelők és 
a szabadfogású birkózók or
szágos bajnokságot nyertek. 
Fiú atlétáik közül különösen 
a dobók jeleskedtek: több al
kalommal javították meg a 
fennálló korosztályos csúcsot 
kalapácsvetésben. A  Haladás 
VSE sportiskola biztos alap
ja a vasutas sportegyesület 
jövőbeni jó szereplésének.

< ★
Néhány mondat a Szabó csa

lád többi tagjáról. Szabó Gyu
la MÁV főtanácsos atléta ed
ző is. 30 éve versenyez és 15 
éve edző. Ö is rengeteget ál
dozott a sportszere tétéért. Az 
50-es években Vépen teljesí
tett forgalmi szolgálatot Igen 
gyakran előfordult, hogy az 
éjszakai munka után verseny
zett

Szabó Gyula rengeteget se
gít feleségének, aki anélkül 
nem volna képes ellátná azt a 
sok társadalmi tisztséget 
amelyet ráruháztak: a . Vas
megyei Atlétikai Szövetség 
titkára, tagja a DSK-nak, a 
megyei sportalbizottságnak, a 
városi - úttörő tanácsnak, szü
lői munkaközösségi tag az 
Antal János utcai általános

¡ f

ÜÉÍ
Szabó Gyuláné Csáki Irén

Iskolában, pártcsoport bizal
mi. És mind emellett két 
gyermekes családanya. Két 
leánya van: Katalin 1962. ja
nuár 24-én, Edit 1965. április 
22-én született. Mindketten az 
atlétika szerelmesei. Szabó 
Kati már serdülőként négy
szer tagja volt az ifjúsági vá
logatottnak. 13,66 méterrel, 
korosztályos csúcsot tart In
dult az IBV-n is. Edit még 
fiatal, de a négypróbán már 
szép eredményei vannak.

Nagy János, a Vas megyei 
Testnevelési és Sporthivatal 
elnöke mondta december 4-én: 

— Megyénkben még nem 
fordult elő, hogy egy édes
anya ilyen szép kormányki
tüntetésben részesült a sport- 
mozgalom területén. Szabó 
Gyuláné. Csáki Irén azonban 
erre mindenképpen rászolgált.

Kiss. Antal

MHSZ-közgyűlés Ferencvárosban
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A  vasút januári szállítási teljesítménye:

2 4  m illió 5 0 0  ezer utas,
10 m illió 9 8  ezer tonna áru

A vasút januárban 24 mii- tott, amely a tervhez 93,8, a Az áruszállítás minőségét 
Zió 500 ezer utast szállított és bázishoz viszonyítva pedig tekintve a késetten közleke- 
ezzel utasfőben kifejezett sze- 90,6 százalékos teljesítésnek dett tehervonatok; részaránya 
mélyszállítási tervét 95,7 szá- felel meg. Az árutonnakilo- mintegy 2 százalékos romlást 
zalékra teljesítette. A bázis- méter teljesítmény is hason- mutat. A hálózaton a zord 
hoz mérten 3,8 százalékos a lóan alakult. időjárás sok gondot okozott a
csökkenés. A személyszállító ^  kiemelt árucikkek közül vonatközlekedésben, ez a szál
vonatok menetrendszerűsége, szénből 5 5 kőből 171 kavics- lítőeszközök kihasználását is 
ugyancsak a bázishoz mérten, 551 193 ’téglából és* cserépből kedvezőtlenül befolyásolta. A 
97.5 százalékról 96,6 száza- ig.3 égetett meséből 10, ce- teherkocsik átlagos forduló 
lékra esett vissza. A zord mentből 7,1, műtrágyából pe- ideje 3,72 napos értéket ért 
időjárás következtében igen ¿jig 23,2 százalékkal keveseb- amely a bázisidőszakhoz 
kedvezőtlen volt a nemzetközi bet, ezzel szemben cement- mérten 3,8 százalékos növeke- 
forgalomban közlekedett sze- gyártmányból 2,1, tűzifából désnek felel meg. Mintegy 10 
mélyszállító vonatok menet- 16,2, cukorrépából 39,3 száza- százalékkal emelkedett a gép
rend szerinti közlekedése, lékkai többet szállított a revárási esetek száma, de 
Emiatt jelentősen emelkedett vasút, mint 1978 azonos idő- emelkedett az időben ki nem 
az egy vonatra jutó késési szakában. állított teherkocsik száma is.
idő is. A tranzit és importszállítá- A korszerű tehervonati moz-

Az áruszállítási teljesítmé- sok mennyisége sem érte el a donyok fajlagos haszonkilo- 
nyek is kedvezőtlenül alakul- bázisidőszak szintjét. Mindez méter teljesítménye ugyan- 
tak. A vasút mindössze 10 elsősorban a zord időjárás csak nem érte el a bázisidő- 
raillió 98 ezer tonnát szállí- következménye. szak szintjét.

Szombathelyi tapasztalatok

A jogok helyes
szervezettebb lett a bizalmiak munkája

A vasutas-szakszervezet lett az értelmezés és hatéko-  ményeik alakításában. Kedve- 
szombathelyi területi tanácsa nyabbá vált a munka. Javult zően hat a munkahelyi lég
felmérte a szakszervezeti bi- a gazdasági és a szakszerveze- körre, hogy a bizalmiak cso- 
zottságok és a bizalmi együt- ti szervek közötti munkameg- portjukra támaszkodva ala- 
tes ülések, valamint a bizal- osztás. A szabályozás egyér- kítják ki véleményüket az 
mi jog- és hatáskör érvénye- telműbbé tette ezeknek a szer- egyes kérdésekben. Érdemi 
sülősének tapasztalatait. A ta- veknek a feladatát, felelőssé- fejlődés tapasztalható a dön-

véleinényezés
zendő munkák ellenőrizhető- tekintetében, főként a koráb

ban is jó l működő kollektív

pasztalatok összegzéséhez gét, biztosítva ezzel az elvég- tés, egyetértés, 
felmérő lapokat küldtek ki a 
szakszervezeti bizottságokhoz, ségét is.
Ezek tanúsága és a gyakorlati örvendetes. 
tapasztalatok alapján megálla- dett a bizalmiak felelőssége
pitották, hogy a munkahelyi, részvétele csoportjuk képvise- gazdasági feladatokról, azélet- 
az üzemi demokrácia tartalmi letébén, a feladatok megoldd- 

egységesebb sában, élet- és munkakörül-

hogy növeke- váknál. Jobb a dolgozók tájé
kozottsága az előttük álló

fejlesztésében (Folytatás az 5. oldalon)

Az 1970. évi feladatok elvégzéséhez 
az eszközök rendelkezésre állnak

Ahtivaértekezletet tartottak a Vasúti Főosztályon

Nagy Károly, a Vasúti Főosztály pártbizottságának titkára megnyitja a tanácskozást
(Laczkó Ildikó felvétele)

Aktívaértekezletet tartottak kell tenni, hogy munkánk désünkben, a premizálásban
és a munkaversenyben is ki-február 2-án, a MÁV Ve- igen sok beavatkozást igé

zérigazgatóságon. A tanácsko- nyelt, s a tervezettnél jobban fejezésre — javasolta Szűcs 
záson megjelent és az elnök- növekedtek a költségek, rom- Zoltán, majd áttért az áru- 
ságben foglalt helyet Bomfert lőtt munkánk termelékenyéé- szállítással kapcsolatos fel- 
Ádám, az MSZMP Központi ge, minősége.
Bizottságának osztályvezető- 
helyettese, dr. Móró István, a 
VI. kerületi pártbizottság első ¿¡w T 
titkára, Koszorús Ferenc, a 
vasutas-szakszervezet főtitká
ra, Szűcs Zoltán, a MÁV ve
zérigazgatója, Győrffi József, 
a Közlekedési- és Postaügyi 
Minisztérium pártbizottságá
nak titkára-, Nagy Károly, a 
Vasúti Főosztály pártbizottsá
gának titkára.

A tanácskozást, mélyre a 
rendező szervek a Vezéritgaz- 
igatóság, a vasutas-szakszerve
zet, a vasűtigazgatóságoík, az 
üzemfőnökségek vezetőit, a 
vasútüzemi pártbizottságok 
titkárait, a vasutas-szakszer-

Az utóbbi időben sokan 
hajlamosak arra, hogy hibá-

adatok ismertetésére.
— A terv 135 millió tonna 

elszállítását írja elő. Ez Tcö-
gyengeségeinket az rülbelul 1,5 szazaiekkal több

elégtelen műszaki fejlesztés
sel, a nagymértékű létszám -

a tavalyinál, ami azt a köz« 
gazdasági konzekvenciát von•

csökkenéssel magyarázzák. Az ia maga után, hogy még pre-
ilyen és hasonló nézetek el
uralkodása, objektív okként 
való hangoztatása azontúl, 
hogy leszerelő, nem is igaz 
— mutatott rá a vezérigaz
gató, majd Így folytatta:

— Éppen az elmúlt év 
munkájának elemzése mutat
ja, hogy még sok belső tar
talékkal rendelkezünk. Dol
gozóink ezt az üzemi demok
rácia fórumain szóvá is te

vezet területi bizottságainak szik. Le kellene márszoktat- 
íütkárait hívták meg, Nagy *** magunkatl arról, hogy a

cizebben kell gazdálkodni a 
költségekkel, mert ryem vár
ható el felfutás, mely az eset
leges hibákat korrigálni tud
ná, a nagy volumen növe
kedésből eredő nyereséggel* 
Különben minden felkínált 
árut él kell szállítanunk és 
eleget kell tennünk az orszá
gunkon áthaladó tranzitfor
galomnak is, sőt ezt minden 
erőnkkel növelni is akarjuk.

A mérsékelt felfutás annak 
a következménye, hogy a 
népgazdaságban a termelésKároly nyitotta meg. Ezután szervezetlenségbőt hanyagság- .

Szűcs Zoltán a MÁV vezér- W  eredő gazdaságtalan szál- szerkóé te megváltozó, a be- 
.   1  ___ _ Kífl«#. min/Ti n írüijtő körűimé- ruház ások volumene valame-vita-gazgatója tartotta me 
indító beszámolóját.

— Az 1978. évi terveket magyarázzuk, 
teljesítettük — hangsúlyozta

Utast mindig külső körűimé- ____
nyekkel, technikai okokkal ly^st csökken. A 135 millió

A MÁV vezérigazgatója ez-
bevezetőjében —. Ügy érez- után röviden szólt a személy- '
zük, hogy a vasút nem aka- és áruszállításban várható

tonnán belül* természetesen 
nagyobb arányban irányoztuk 
¡elő az export- és tranzitszál-

dályozta a termelési folyama- feladatokról. Mint mondotta a . rn 
tokit. kiszolgálta az ipIrt és rövid távolságú utazásoknál « É h Í
a mezőgazdaságot. Eleget tét- tovább csökken az utasok 1*«____________

import és száma. Ezzel szemben a bel- 
kötelezettsé- földi távolsági és a nemzet
közlekedési közi forgalomban már növe-

tünk export, 
tranzit-szállítási 
geinknek is. A

¡kölcsönös előnyök kihasználó* 
sára alkalmassá tegyük. Ezen 
a téren értünk él eredménye-

dolgozók, köztük a vasutasok kedéssel kell számolni. Ugyan- ilÜ  Í1ÍÜ M :
is, ahogy ezt a Központi Bi- csak növekszik a 
zottság decemberi ülése m eg-- igény, 
állapította: becsülettel teljesí
tették feladatukat. Amikor ezt sebben hangsúlyozni:

helyjegy- líthatjuk, hogy az együttmű
ködés már annyira beépült a

— ------------— ¡szállítási folyamatba, hogy
Ma már nem kell külonö- enéiiaH nem is tudnánk el- 

szá- láfrii feladatainkat. Ennek él-

M l V A N  A  R A J Z A S Z T A L O N ?

örömmel megállapítjuk, hozzá munkra nem mindegy, hogy 1&nére nem állíthatjuk, hogy
milyen| az utasok véleménye a ezen a téren minden a leg- 
vasútról. Hogy az utazás kul- nagyobb rendben van és a 
turáltságát illetően meg sok megelégedés mindenkor ko! 
tennivalónk van, abhoz nem r̂ nr\t\c. ViirprTiihp

Ilyen lesz a Marx tér, az átépítés befejezése után, 1980 végére. A maketten jól látható a Nyugati pályaudvar csarnoka, a tér 
felett átívelő felüljáró és az új Skála II. Áruház. A tervező: Kővári György, MÁVTI (Riport a  4. oldalon.)

MTI Fotó: Balaton József

fér kétség. Nem kielégítő pél
dául a tisztaság, a tájékozta-

csönös. Ésszerű és kikerülhe
tetlen tehát, hogy az egész 
fuvarozási folyamatban min-

tás, a helyjegyek elosztása, a egyes munkaelemet gon-.
szernelypénztárosok es a jegy- ¿osain kapcsoljunk egymáshoz 
vizsgálók kozott is akadnak ^  a legkedvezőbb időpont 
olyanok, akik nem felelnek ^választásától kezdve az al- 
meg a követelményeknek. A kai mázandó technológiai mód- 
vonatok menetrendszerű koz- szerekjg gondosan hangoljuk 
Lléfc&deserí»_is_so:á:_a_ nanasz. tevékenységünket.lekedesére is sok a panasz. 
Ezek kivétel nélkül olyan te
rületei a vasúti munkának, 
amelyek nem igényelnek kü
lönösebb beruházást, de an
nál inkább fegyelmezett mun
kát, becsületes helytállást.

Kijelentem, hogy az elmúlt 
években egyes tömegáraikat 
ilyen előre összehangolt két* 
oldalú kapcsolat és rugalmas 
együttműködés nélkül nem 
tudtuk voQinia megfelelő idő-

éTérjünk vissza korábbi he- ben elfuvarozni. Az is nyil- 
lyes elvünkhöz, mely szerint, vánvaló, hogy az előre meg- 
a személyszállítás megelőzi határozott időben és rendelte- 
az áruszállítást és ezt az el
vet juttassuk minden intézke- (Folytatás a 3. oldaton)

A  kisterenyei nyugdíjasok 
helytálltak a répakampányban

Tavaly, szeptember 6-án 
kezdődött a selypi cukorgyár
ban a répaszezon és január 
23-án fejeződött be. Az elő
ző évekhez hasonlóan ebben 
a kampányban is részt vettek 
Kisterenye állomás nyugdíjas 
vasutasai. Harminckét hatvan 
és nyolcvanhárom év közötti 
nyugdíjas dolgozott a cukor
gyár területén.

Példamutató munkát vég
zett többek között a 78 éves 
Jászai Nagy József, a 75 éves 
Koós Kálmán, a 72 éves
Makó József és a 83 éves

Molnár Károly. Több nyug
díjas, közöttük Pogány And
rás, Kakuk Ferenc, Vass Béla, 
Varga István és Rákos József 
februárban is vállalt munkát 
a forgalomnál. Csecsei Ernő 
állomásfőnök elmondotta, 
hogy a nyugdíjasok munkája 
révén vált lehetővé, hogy a 
tényleges dolgozók elmehet
tek szabadságra. Az állomás 
társadalmi és gazdasági veze
tői törődnek a nyugdíjasok
kal, igényt tartanak munká
jukra. Érdemes követni a 
kisterenyei példát 1
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Küzdelmes múlt

Váradi Jenő MÁV-lakatossegéd életútja
A  Magyarországi Vasutasok 

Szövetsége megalakulásának 
60. évfordulója alkalmából 
január 10-én, a Vasutasok 
Szakszervezetében rendezett 
kibővített elnökségi ülés 
résztvevői tisztelettel köszön
tötték Váradi Jenő elvtársat, 
az 1919-ben megválasztott 
központi vezetőség egyetlen 
élő tagját.

Váradi Jenő 1897. július 
13-án született Érden. Édes
apja, Váradi MiMós vasúti 
pályaőr volt aikker. Néhány 
év múlva, amikor Budapest- 
, Ferencváros állomásra került 
váltókezelőnek, a család Kis
pestre, az Álmos utcába köl
tözött.

Az elemi iskola hatodik 
osztályának elvégzése után, 
1911-ben, Váradi Jenő bútor
lakatos tanonc lett a VII. ke
rületben, egy Nagydiófa ut
cai műhelyben. A környéken 
egy sor szakszervezeti helyi 
csoport működött, ami — 
édesapja politikai orientációja 
mellett — közrejátszhatott 
abban, hogy azonnal csatla
kozott a munkásmozgalom
hoz. 1912-től részt vett a kis
pesti ifimozgalomban.

*
Ut az illegális 

vasutasmozgalom ba
Mire a tanoncévek végetér- 

tek, kirobbant az első világ
háború. A nagyarányú mun
kanélküliség miatt a szakmá
jában elhelyezkedni nem 
tudó lakatossegéd vonatkísérő 
leiüt Ferencváros állomáson, 
ahol — édesapjára való te
kintettel — ideiglenesen al
kalmazták. A vasúti munka 
ugyanakkor a katonai szolgá
lat alóli felmentés reményét 
•is jelentette. A háború alatt 
megnövekedett vasipari szak- 
munkásihiány következtében 
1916 őszén már lakatossegéd 
a Ferencváros fűtőház fiók
műhelyében, ahol a hadifor
galom következtében különö
sen igénybe vett mozdonyál- 
. lományt javították.

A fiókműhelyben öntudatos 
‘szakmunkások dolgoztak,
¡'akiknek jelentős szerepük 
¡¡volt 1906-ban a Vasúti Mun
kások Országos Szövetsége fe
rencvárosi helyi csoportjának 
. megalakításában. A vasutas 
munkásszövetség betiltása 
után a vasúti munkások itt 
is az illegális vasutas szabad
szervezetbe tömörültek. Vá
radi Jenőt Galambos János 
asztalos vezette be az illegá
lis vasutasmozgalomba. Az 
ifjúsági mozgalomban nevel
kedett, a szocialista irodalom
ban jártas fiatalembert mun, 

j kástársai hamarosan megvá
lasztották bizalmivá, majd 
főbizalmivá. A ferencvárosi 
fűtőház fiókműhelyének 1917 
—1918-ban jelentős szerepe 
volt a háború ellenes sztrájk- 
mozgalmak szervezésében, a 

. szocialista eszmék terjesztésé
ben.
: Ferencváros állomás személy
zete 1918. november 3-i érte
kezletén egyhangúlag elhatá- , 

¡¡rozta. hogy csatlakozik a vas
utasok osztályharc alapjánj 
álló szabadszervezetéhez s 
belép a szociáldemokrata 
pártba- f

A  központi vezetőség 
tagjává választották

A  ferencvárosi vasúti cso
mópont alkalmazottai 1918. 
december 5-én — a központi 
szertár éttermében — tartot
ták meg a legális vasutas
szakszervezet, a Magyaror
szági Vasutasok . Szövetsége 
helyi csoportjának alakuló 
gyűlését Hevesi József köz
ponti kiküldött ismertette a 
helyi csoport szükségességét 
és működési körét Többek 
felszólalása után megválasz
tották a vezetőséget A cso
port elnöke Váradi Jenő lett.

A szakszervezet műhely, 
munkás-szakosztálya 1919. ja
nuár 5-én tartotta alakuló 
közgyűlését, Váradi Jenő is 
tagja lett a szakosztály ve
zetőségének, a szövetség ja
nuár 6—7-i kongresszusán 
pedig megválasztották a köz
ponti vezetőség tagjává.

A  munkáshatalom győzel
me, a Tanácsköztársaság ki
kiáltása lehetővé tette, hogy 
szervezett munkások kerülje
nek a MÁV felső vezetésébe. 
Váradi Jenőt kinevezték a 
MÁV Igazgatósáé (a mai Ve
zérigazgatóság) F. (forgalmi) 
főosztályának egyik helyettes

vezetőjévé. Feladata a mun
kásvonatok közlekedtetésének 
ellenőrzése volt A vezető be
osztásba került szervezett 
munkásoknak nehéz körülmé
nyek között kellett helytállni 
1919-ben, mert a tanácskor
mány a. helyén hagyta a régi 
vezetőket, Vázsonyi Jenő 
MÁV-elnököt és a főosztály- 
vezetőket is, akik a túlzott bi
zalmat a munkáshatalom el
leni szervezkedéssel „hálálták” 
meg.

Váradi Jenőt az első ma
gyar munkáshatalom megdön
tése után, 1919. augusztus 24- 
én letartóztatták, október 
17-én azonban vád hiányában 
szabadon bocsátották. Ekkor 
szolgálatra jelentkezett Fe
rencvárosban, de a MÁV meg
tagadta az alkalmazását.

A Magyar Vasutas után 
a Vasutast is betiltották
Az elleni orrad alom győzel

mét követően Váradi Jenő 
azonnal bekapcsolódott a szo
ciáldemokrata vasutas mun
kásmozgalom ú j j ászervezésé- 
be. Az osztálytudatos vasúti 
munkások harcos hagyományú 
szaklapjuk, a Magyar Vasutas 
köré tömörültek. A cenzúra 
akár az egész lapszámot is tö
rölhette, de az idők folyamán 
szimbólummá vált Magyar 
Vasutas puszta fejléce is ele
gendő volt ahhoz, hogy ellen
állásra buzdítson. Ezért az el
lenforradalmi kormány 1921 
szeptemberében betiltotta a 
lapot. A vasutas-szakszervezet 
sorsát a jobboldali szociálde
mokrata pártvezérek és a kor
mány képviselői által 1919. de
cemberében aláírt Bethlen— 
Peyer-paktum pecsételte meg. 
Ez kimondta: a szociáldemok
rata vezetők tudomásul ve
szik, hogy a kormány „a nagy 
vasutak. . .  személyzetének kö
rében semmiféle szakszerveze
ti mozgalmat nem engedé
lyez . . .  a betiltott Magyar 
Vasutas helyére meg fogja 
engedni az új szaklap kiadá
sát, azonban más elnevezés 
alatt, s azzal a kikötéssel, hogy 
politikai és szolgálati kérdé

sek kizárásával, csakis gazda
sági, szakmai és kulturális 
kérdésekkel fognak foglalkoz
ni”. A paktumban említett 
szaklap „a szociáldemokrata 
vasutasok lapja” 1922. március 
1-én Vasutas címmel, Pászty 
Károly szerkesztésében és Vá
radi Jenő kiadásában jelent 
meg.

1922. március 31-én több 
mint négyezer vasutas — mű
helyi, fűtőházi, raktári, szer
tári és pályafenntartási mun
kások, s kinevezett forgalmi 
dolgozó — gyűlt egybe a vas
munkások Thököly úti ottho
nának udvarán. Anyagi hely
zetük javításának és a szer
vezkedési szabadság biztosítá
sának szükségességéről tár
gyaltak. A résztvevők Váradi 
Jenőt választották a gyűlés el
nökévé. ö  zárszavában a Vas
utas támogatására kérte a 
megjelenteket, hangsúlyozva, 
hogy a lap „hűen őrzi a Ma
gyar Vasutas tradícióit, s an
nak minden tekintetben méltó 
utóda akar lenni**. A Vasutas 
csupán kilencszer jelenhetett 
meg, a kormány ugyanis a 
MÁV Igazgatóság ismételt kö
vetelésére „a közrend és köz- 
biztonságot veszélyeztető tar
talma miatt” betiltotta-

A MA Vszolgálatából 
1926-ban elbocsátották
Váradi Jenő 1925-ben pert 

indított a MÁV ellen, amiért 
megtagadta alkalmazását. A 
bíróság megállapította, hogy 
szabálytalanul törölték őt a 
létszámból és helyt adott ke
resetének. Az ítélet alapján a 
MÁV kénvtelenségből szolgá
latba állította, egyidejűleg 
azonban — az 1924. évi IV. te. 
alapján elrendelt személyzeti 
létszámcsökkentés ürügyén — 
1926. január 31-re felmondott 
neki. Ugyanakkor az 1920-as 
fegyelmi eljárást újból folya
matba tette, s 1926. május 
21-én a szolgálatból nyugdíj- 
igény nélkül elbocsátotta.

Csak rövid ideig dolgozha
tott ■ gyári géplakatosként.

A Minisztertanács 1946. jú
lius 12-én rehabilitálta és a 
MÁV mint vasútigazgatót he
lyezte nyugállományba. Az 
1949-es tagfelülvizsgálat során 
azonban a pártból kizárták és 
megsemmisítették a rehabili
tációs határozatot is. Súlyos 
megpróbáltatás volt ez. Visz- 
szavonultan élt feleségével, 
akit 1927-ben a bőrös szak- 
szervezet aktivistájaként is
mert meg a szegedi murikás- 
d alostalálkozón. 1965 óta 
mindketten nyugdíjasok.

Szakszervezetünk ünnepi ki
bővített elnökségi ülése bizo
nyítja. hogy a szervezett vas
utas dolgozók nem feledkez
nek meg arról, hogy történel
münknek egyik sorsforduló
ján Váradi Jenő az első so
rokban menetelt és elévülhe
tetlen érdemeket szerzett.

Gadanecz Béla

Ballag már a vén diák...
Harmincán fejezték be a nyolc általánost Békéscsabán

Nem énekelte ugyan a ré
gi diákdalt a dolgozók isko
lájának harminc most végzett 
tanulója, amikor véget ért a 
diákélet, ám mégis boldogan 
búcsúztak a vasutas klub- 
könyvtár faladtól, ahol igazi 
otthonra leltek rövid ideig 
tartó tanulmányaik során.

A békéscsabai csomóponton 
1977 őszén kezdte meg mű
ködését az általános iskola ki
helyezett tagozata. Hüszőnket- 
fcen szánták rá magukat ak
kor a tanulásra, s fogtak hoz
zá az 5. és 6. osztály elvég
zéséhez, négyhavomkénf egy- 
egy évi tananyag elsajátításá
hoz. Most január 22-én vizs
gáztak a 8. osztályból azok, 
akik tavaly februárban kezd
ték el a 7. osztályt, összesen 
harmincán. Legtöbben — ti
zenhatan — a pályafenntar
tási főnökség dolgozói, de 
voltak köztük az üzemfőnök
ségtől, a szentesi építési fő
nökségtől és az Északi Jár
műjavító csabai üzeméből is 
Négyen nők.

Tanulmányi eredményük jó 
volt, pedig az átlagéletkor 
megközelítette a negyven 
évet. S azt is számításba kell 
venni, hogy többségük vidé
ki, ők hajnalok hajnalán in
dultak ed otthonról és késő

este értek haza. Nagy szor
galomra volt szükség, hogy a 
munka és az otthoni teendők 
mellett lelkiismeretesen tud
janak készülni, majd részt 
venni a közös tanulásban.

A vasút az általános iskola 
befejezését kedvezményekkel 
segítette. A heti egy tanulási 
napot átlagórabérben szá
molták el, s ezen kívül adták 
a vizsgákra való felkészülés
hez a hat nap szabadságot. A 
legjobb eredményt elérők pe
dig jutalmat kaptak minden 
osztályból.

A záróünnepélyen részt vett 
a városi tanács művelődési 
osztályának képviselője is, s 
kihangsúlyozta, hogy külön 
öröm számukra az a széo tel
jesítmény, amit a tanulók a 
magyar nyelv és irodalom te
rén elértek.' Négyen dicséret
tel fejezték be az általános is
kolát: Hajbach Imréné, Marsi 
András, Szabó Gábor és Tóth 
Balázs.

A kihelyezett tagozaton feb
ruárban tovább folytatódik az 
oktatás. S a hatodik osz
tályt sikerrel elvégzettekhez 
csatlakoznak azok is, akik 
most kapcsolódnak be a he
tedikesek munkájába.

Vass Márta

Információ — tájékoztatás
Szakszervezeti bizottságaink 

az utóbbi időben már az in
formációs jelentésekben is 
jelezték a dolgozók ruhaellá
tásával, az egyenruhák minő
ségével kapcsolatos panaszo
kat. Mi a teendő olyankor, 
ha valakinek az egyen- és 
munkaruhák, vagy a lábbe
lik minőségével kapcsolatban 
kifogása van?

Az igényjogosult az átvétel 
alkalmával köteles meggyő
ződni a ruha vagy lábbeli ál- 
lanótáról és használhatóságá
ról. Rejtett hiba miatt minő
ségi kifogást — a kifogásolt 
termék egyidejű visszaadásá
val — a kiszolgáló helyen, 
az átvételtől számított 60 na
pon belül kell bejelenteni.

A visszavétel alkalmával 
két példányban „Ruhabevo
nási jegyzőkönyvet** kell ki
állítani. A jegyzőkönyv máso
lati példányát a dolgozónak 
kell kiadni. A visszavett, ki
fogásolt minőségű terméket 
pedig küld levéli el a jegyző
könyv eredeti példányával 
együtt 48 órán belül a MÁV 
Központi Országos Osztószer
tár ruhatárába kell beküldeni 
vizsgálatra.

A felülvizsgálat alapján a 
MÁV Közoonti Országos Osz
tószertár köteles a hibás ru
hadarabot soron kívül kicse
rélni. A dolgozók által visz- 
szaadott minőséghibás ruhael
látási termékeket az érdekel
teknek soron kívül és meg
nyugtatóan kell rendezni.

Az 1978. január 1-től ruha- 
térítésben részesülő dolgozók 
közül többen vannak olyanok, 
akik nem kapták meg a meg
előző években esedékes egyen
ruha járandóságukat. Számít
hatnak-e arra, hogy a ki nem 
osztott egyenruhák értékének 
megfelelő összegű térítésben 
részesülnek?

Az 1978. évi 14. sz. MÁV 
Hivatalos Lap 102 619/1978. 
sz. utasítás mellékletében fel
sorolt munkakörökben dolgo
zók panaszának orvoslásét a 
vasutas-szakszervezet szociál
politikai és munkavédelmi 
osztálya “ szorgalmazta. A 
100 451/1979. 4. D. sz. rende
let értelmében, az érintett 
dolgozóknak, a ki nem osz
tott egyenruhák viselési ide
jének kezdetétől 1977. decem
ber 31-ig terjedő időre rész
arányosán járó ruhatérítés 
összegét, 1979. február 28-án 
esedékes fizetéssel egyidejűleg 
ki kell fizetni. A ruhák érté
két az 1978-ban érvényes el
számolási árakon kell kiszá
mítani.

NÉGY ÉVTIZED

egy szakszolgálatnál
Bánsági Ferencet 1938-ban 

vették fel a vasúthoz távirda- 
rr un kasnak. Nemcsak arra
büszke, hogy négy évtizedet 
töltött a MÁV-nál, hanem 
arra is, hogy ezt az időt 
ugyanannál a szakszolgálat
nál, a távközi ősöknél töltötte.

Nem sokkal Budapest fel- 
szabadulása után, pontosan 
1945. március 8-án lépett be a 
Vasutasok és Hajósok Szabad 
Szakszervezetébe. Érdekessége 
a dolognak, hogy a MÁV 
Északi Üzletvezetőségének ő 
volt az első szervezett dolgo
zója. Szinte ezzel egyidőben a 
pártnak is tagja lett. Ez az 
elkötelezettség végigkísérte 
egész életét.

Az „Arccal a vasút félé** 
jelszó kiacása után azok kö
zé tartozott, akik értekezési 
lehetőséget teremtettek az 
állomások között, hogy biz
tonságos legyen a közlekedés. 
Később a 9. szakosztályra he
lyezték, majd öt év múlva te
vékenyen részt vett a MÁV 
x ívközlési és Biztosítóberen
dezési Építési Főnökség meg
szervezésében.

Tanult és tanított. Elvégez
te a Marxista—Leninista Esti 
Egyetem szakosítóját. Ezután 
nyolc éven át a XIV. kerületi 
pártbizottság marxista——le
ninista középiskolájának elő
adója volt. Évente 100—120 
hallgatónak adta át ismerete
it. Ezenkívül szaktanfolyamo
kat is vezetett.

— Nehéz lenne sorba szed
ni mikor, mit bíztak rám — 
mondja —. 1957-ben lettem a 
szakszervezeti bizottság tagja. 
Aztán nyolc évvel ezelőtt tit
kárrá választottak. A buda
pesti Munkaügyi Bíróság ül
nöke voltam. Ez azért volt jó, 
mert az ott szerzett tapaszta
latokat kamatoztatni tudtam 
a dolgozók jogaiért folytatott 
tevékenységemben.

Szavainak megalapozottsá
gát bizonyítja, hogy a főnök
ségnél bérügyi panasszal évek 
óta senki nem kopogtatott a 
szakszervezeti bizottság ajta
ján. A dolgozók mindig meg
kapták azt, ami megadható 
veit.

Évek óta kiemelkedően vég
zett mozgalmi munkáját 
gyakran elismerték. 1974-ben 
oklevelet, 1975-ben a Szak- 
szervezeti munkáért ezüst, 
majd 1978-ban, nyugalomba- 
vonulása alkalmából az arany 
fokozatával tüntették ki.

— Most, hogy nyugdíjba me
gyek, örülök annak, hogy a 
kollégák, akik átveszik tő
lem a stafétabotot, alkalma
sak a feladatok elvégzésére — 
jegyezte meg búcsúzóul Bán
sági Ferenc. (f. e.)

1979. január 1-től

Felemelték a 1 /2  százalékos ÖTA egyes segélyeit
A társadalombiztosítás tár

sadalmi és gazdasági életünk
ben rendkívül fontos szerepet 
tölt be, és szocialista álla
munknak a dolgozók érdekeit 
szolgáló alapvető intézménye 
lett. Államunk a szociálpoliti
kai funkcióját jelentős részben 
a társadalombiztosítás útján 
valósíthatja meg, melyhez a 
1/2 százalékos ÓTA szorosan 
kapcsolódik.

A Vasutasok Szakszervezete 
IX. kongresszusának határoza
ta kimondja, hogy a 1/2 száza
lékos ÜTA-ból adható közvet
len juttatások körét és össze
gét — figyelembe véve a tár
sadalombiztosítási ellátások 
alakulását, — tovább kell fej
leszteni. Ennek megfelelően az 
ÖTA segélyezési rendszerét 
időről időre felülvizsgálják, 
hogy az adott lehetőségeken 
belül a segélyek összegének 
növelésével, új segélynemek 
bevezetésével segítsék elő a 
vasutas dolgozók szociális biz
tonságának erősítését. Ezt a 
célt szolgálják a hatályba lépő 
módosítások is.

1979. január 1-től a házi 
ápolásban részesülő gümőkóros

betegek táppénzét az eddigi 
napi 80 Ft helyett 120 Ft-ra 
kell kiegészíteni. A táppénz- 
igényét kimerített TBC-s és 
elmebeteg dolgozóknak az 
ÖTA ügykezelési bizottsága ál
tal engedélyezett napi segély 
összege 120 Ft-nál kevesebb 
nem lehet. Ez az intézkedés az 
alacsony keresetű dolgozók ré
szére biztosít nagyobb anyagi 
segítséget, a jobb ellátás és a 
mielőbbi rehabilitáció érdeké
ben.

A hosszú Ideig táppénzes ál
lományban levő dolgozók fo
kozottabb támogatását bizto
sítja az a rendelkezés, mely 
szerint a 120 napig megsza
kítás nélkül táppénzes állo
mányban levő dolgozóknak 
1979. január 1-töl 800 Ft he
lyett 1000 Ft egyszeri segélyt 
kell folyósítani.

Annak a dolgozónak, aki az 
első egyszeri segély folyósítása 
után megszakítás nélkül to
vábbra Is táppénzes állomány
ban van, az 1000 Ft egyszeri 
segélyt 120 naponként ismétel
ten folyósítani kell, mindad
dig, míg a dolgozó táppénzben 
részesül. Ilyen esetben a 120

napot az előző egyszeri segély 
esedékességének időpontjától 
kell számítani.

Az üzemi baleset következ
tében keresőképtelen dolgozó 
részére 120 naponként a segély 
kétszeres összegét kell folyósí
tani.

Az átmeneti rendelkezések 
értelmében a házi ápolásban 
levő gümőkóros beteg napi 
táppénzét 1979. január 1-től 
120 Ft-ra kell kiegészíteni ab
ban az esetben is, ha a kereső- 
képtelensége 1979. január 1. 
előtt kezdődött.

Annak a gümőkóros és el
mebeteg dolgozónak, akinek a 
1/2 százalékos ÖTA ügykezelé
si bizottsága a táppénzigény 
kimerítését követően napi se
gélyt engedélyezett és annak 
összege a 120 Ft-ot nem éri el, 
1979. január 1-től minden kü
lön engedély nélkül napi 120 
Ft jár az engedélyezett idő 
hátralevő tartamára.

Annak a dolgozónak, akinek 
megszakítatlan táppénzes ál
lománya 1979. január 1. előtt 
kezdődött, de a 120 napot 1979. 
január 1-én, vagy ezt köve
tően érte el, 1000 Ft egyszeri 
segélyt kell folyósítani.

TÖMEGPOLITIKAI OKTATÁS

103 tanfolyamon 3 6 0 0  hallgató
A szombathelyi igazgatóság 

szolgálati helyein az 1978—79. 
évi tömegpolitikai oktatásban 
valamivel kevesebben vesznek 
részt, mint az előző évben. A 
szakszervezeti bizottságok kö
rültekintő előkészítő és szer
vező munka után jelölték ki 
a 103 tanfolyam háromezer- 
hatszáz hallgatóját Az előző 
évi négy oktatási forma he
lyett most csak a Társadal
munk, és a Világpolitika 
időszerű kérdéseit vitat
ják meg a vasutas dolgozók.

A tanfolyamokat 32 vezető- 
és 222 propagandista irányít
ja. Ezek közül több mint két
százan közép-, illetőleg felső
fokú végzettséggel rendelkez
nek. Az előadók közel három

negyede tagja a pártnak. Meg
felelő volt a tanfolyamok ve
zetésére történő felkészítés. 
Valamennyien tanfolyamokon 
vettek részt. A balatonkenesei 
tanfolyamra húsz, a Veszprém 
és Zala megyei SZMT-k által 
szervezett előkészítőkre tíz-tíz 
propagandistát küldtek. Nyolc- 
vanan a területi bizottság há
romnapos tanfolyamán készül
tek fel az 1978—79-es oktatási 
évadra.

Az oktatási év sikeres be
indulásáért és folyamatos le
bonyolításáért sokat tettek a 
szakszervezeti bizottságok, a 
helyi gazdasági vezetők, a párt 
és KISZ-alapszervezetek.

Sz. Jakab

Esnagy József:

UTAZÁSOK
Van aki elindul messzire 
s van aki csak áll a sínek mellett 
leveti nehéz zubbonyát 
s tüzet rak fáradt embereknek

van aki gépével felrepül 
kilép vackából: a földről 
tilos jelzőt nem ismer 
s visszales Napközeiből

van áld kinéz ablakán 
füstből, koromból rak ki Holdat 
önmagát, világot jár s fölint 
a pöfögő csillagoknak.
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téssel felhasznált szállítóesz
közeink hatékonysága jóval 
magasabb volt, mint az ese
tenként felhasználásra került 
járműveké.

A fuvaroztatók véleménye 
ezekről az előre megszervezett 
és folyamatosan, vagy idősza
konként közlekedő fordáikról 
rendkívül kedvező. A vállala-

Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója vitaindító beszédét 

tartja
fok ebben az esetben fél tud
nak készülni megfelelő embe
ri és gépi erővel a rakodások
hoz és meddő várakozás, 
ácsorgás nélkül végezhetik a 
be- és kirakodásokat. Sőt 
ilyen esetekben a belső 
árumozdítást is hatékonyan 
kapcsolhatják a vasúti fuva
rozási folyamathoz. Természe
tes, hogy ha a munkafolya
matban részt vevő mindhá
rom fél, a feladó, a fuvarozó 
és az átvevő egyaránt elő
nyökhöz jut és kisebb ráfor
dítással, tehát nagyobb gazda
sági hatékonysággal végzi a 
fuvarozási részfolyamatokat, 
akkor jól jár a népgazdaság 
is.

A jól összehangolt vasúti 
és vállalati munka kevésbé 
korszerű gépi technológiai je
lenléte esetén is nagyobb ha
tékonyságú, mint a magas 
színvonalon gépesített tevé
kenység kellő összhang nél
kül. A szervezetlenséget, a 
gondos előkészítés hiányát ne 
magyarázzuk az eszközök 
esetleges korszerűtlenségével. 
Azzal az eszközállománnyal 
kell a termelő vállalatoknak 
is, a vasutaknak is elvégez
niük a rájuk bízott munkát, 
amilyenek rendelkezésre áll
nak. Ezek alapulvételével le
het és kell szervezni az 
együttműködést. Meg vagyok 
győződve, hogy ezen a téren 
még igen nagy tartalékaink 
vannak.

Először airról kell meg
győzni mdndenkát, aki a mun

kában részt vesz, hogy a 
fuvaroztatókkal való kap
csolatunkban csak akkor 
számíthatunk a ránk nézve is 
nélkülözhetetlen együttműkö
désre, és alkalmazkodási 
készségre, ha minden esetben 
tiszteletben tartjuk előzetes 
megállapodásainkat és feltét
len korrektséggel közelítjük 
meg még a. vitás kérdéseket 
is.

Sajnos nem egyszer előfor
dult és ez év  januárjában is 
volt rá példa, hogy előzetes 
megegyezés ellenére «  fuva
roztató számára két napon 
kérésestül nem biztosítottuk a 
megígért 40—40 kocsit, éppen 
szombaton és vasárnap, jól
lehet a vállalat munkaerővel 
és gépekkel felkészült a rako
dásra. Ha ilyen esetek előfor
dulnak, jogosan keletkezik 
bizalmatlanság irántunk nem
csak azok körében, ahol az 
eset előfordult, hanem azok
nál is, akik tudomást szerez
nek róla. A kár azonban 
nemcsak erkölcsi, hanem gaz
dasági is, mert a fölösleges 
felkészülés költségeit, s a ké
sedelemből származó veszte
ségeket a népgazdaság min
denképpen . megérzi.

A fuvaroztatókkal « való 
együttműködés fogalomkörén 
belül nem szabad elfeledkez
ni azokról a távoli üzletfele
inkről sem, akik ugyan' nin
csenek velünk közvetlen 
érintkezésben, mert fuvarozá
si szerződéseiket más vasutak
kal kötik, de áruiknak a ma
gyar vasutakon át történő to
vábbítása mégis kapcsolatot 
létesít velünk. Ezen a téren 
messze elmaradunk attól a 
figyelmességtől, amelyet a 
tranzitfuvarozások devizális 
és egyéb jelentősége megkö
vetel tőlünk. Ezeknek a kül
deményeknek a fuvarozási 
határidői, az áruk minőségé
ből eredő továbbítási para
méterei és még sok más té
nyező, csaknem teljesem fi
gyelmen kívül marad a vona
tok rangsorolásánál, felosz
tásánál, géppel váló ellátásá
nál. Emiatt nem egyszer 
nemzetközi reklamációk ér
keznek, kártérítési kötelezett
ségek merülnek fel és végső 
soron ha módjuk van a felek
nek a fuvarozási útirány 
megválasztására, elkerülnek 
minket. Ez sem pénzügyileg, 
sem erkölcsileg nem kedvező 
számunkra.

Az üzemvitel alakulásával 
kapcsolatban is számos pél
dát sorolt fel a vezérigazgató. 
A múlt év adataiból világo
san kitűnik: néhány mutató 
jóval kedvezőtlenebbül ala
kult, mint az előző két évben.

— Sok mindenre lehet ma
gyarázatot találni, de arra 
már nincs elfogadható indok, 
hogy a teherkocsik átlagos 
fordulóideje további 2,7 szá
zalékkal nőtt és a bázis 3,75 
nappal szemben 3,83 napot 
tett ki. A  berakott teherkocsik

napi átlaga is csökkent — 
hangsúlyozta.

Az egyes időszakok értéke
léséből, illetve a hálózati ada
tok éves alakulásából arra 
lehet következtetni, hogy az 
üres kocsik továbbításában 
fordult elő a legnagyobb 
mérvű visszaesés. Sajnos a 
záhonyi forgalom felfutása is 
megnöveli az üres kocsik át
futásának távolságát és idő- 
szükségletét, mint ahogy az 
OPW kiegyenlítéssel együttjáró 
gyűjtési idők sem hatnak rá 
kedvezően.

Szembetűnő a vonatfeloszla
tások 26,3 százalékos növekedé
se. Emögött is sok veszteség
tényező húzódik meg. Vannak 
Időszakok, amikor elkerülhe
tetlen kényszerintézkedésként 
kell felosztani a vonatokat. 
De az már nem mindegy, 
hogy az elhatározás idejében 
történik-e vagy akkor, ami
kor ez már nagyarányú moz
dony- és személyzetácsorgást 
idézett elő. Ilyenkor rendsze
rint halmozódnak a gondok, 
mert azok a vonatok is vára
koznak, késnek, amelyek 
egyébként közlekedhetnének.

Ezeknek a hatásoknak nem 
kis szerepük volt abban, hogy 
lelassult az elegymozgás. S a 
megriövekedett dolgozó kocsi
park ellenére a ki nem állí
tott teherkocsik napi átlaga 
1977-hez képest 156,1 száza
lékra nőtt. Ez még akkor is 
elgondolkodtató, ha tudjuk, 
hogy azt a túlbiztosítás! szán
dék a valóságnál jóval na
gyobbra növelte.

A  tervek megismerésekor 
mindenkiben felmerülhet a 
kérdés, hogy a teljesítés fel
tételei miképpen alakulnak. 
Erre nyugodtan lehet monda
ni, hogy ami a járműparkot 
illeti, kismértékben jobb esz
közállománnyal számolhatunk. 
A pálya tekintetében tovább 
javulnak ugyan az országos 
paraméterek, de kihasználha
tósága ennek arányában nem 
emelkedik, sőt tovább tartó 
erőteljes rekonstrukciós mun
kák miatt a vágányzárási 
órák növekedésére kell szá
ntan i. Emellett a nagy idő
igénnyel fellépő munkálatok 
éppen a legforgalmasabb vo
nalszakaszokon folynak. Még
is azt kell mondani, hogy a 
rendelkezésre álló vontató- 
jármű és a felhasználható te
hergépkocsipark elegendő lesz 
az 1979. évi feladatok elvég
zéséhez.

Előrelátó forgalomszerve
zéssel, a vonatok indítá
sának megfelelő ütemezé
sével és vonali futásuk sza
bályozásával arra kell töre
kedni, hogy minden esetleges
séget kiküszöbölhessünk. Te
hát a kerülő útirányok igény- 
bevétele, az elegygyűjtési, 
el egy rendezési és elegytováb- 
bftási rendelkezések módosí
tása tervszerűen történjék. 
Csak ebben az esetben kerül
hetők el a fölösleges gép- és 
személyzetácsorgások, vala

mint a rendező-pályaudvarok 
előtti torlódások.

Törekedni kell a vonatok 
terhelésének növelésére is, 
amely nem csupán a vontató- 
járművek jobb kihasználását 
segíti elő, hanem kevesebb 
vonatmennyiséget is jelent, 
ami a továbbításhoz ténylege
sen rendelkezésre álló idő 
alatt nagyobb elegymennyiség 
átbocsátását teszi lehetővé.

Előfordult esetekből arra 
lehet következtetni, hogy fi
gyelmesebb kocsiintézéssel és 
a berakások gondos irányítá
sával az eddigieknél is na
gyobb mértékben növelhet
nénk a statikus terhelést. 
Megtörtént ugyanis olyan eset, 
hogy Záhony—Leninváros vi
szonylatban 480 tonnás benzin 
küldeményhez 11 kocsi helyett 
22 kocsit használtak fel. Ezt 
az eljárást nem a MÁV ellen
őrző szervek, hanem az átve
vő kifogásolta, és keresetet 
indított az ebből származó 
többletkiadásának megfizeté
sére. Biztos, hogy nem egyedi 
esettel állunk szem ben...

Ha mindenütt gondosan 
ügyelünk a kocsikiállításra és 
megrakásra, nem látszik túl
zottnak a statikus terhelés to
vábbi, legalább 1 tonnával 
való emelése.

Szűcs Zoltán beszámolója 
további részében az anyag- 
és energiatakarékosságról, az 
építési, fenntartási és javítá
si munkákról, a munkaerő- 
helyzetről, a munka- és üzem- 
szervezésről, a szociális hely
zet alakulásáról beszélt, majd 
befejezésül a következőket 
mondotta:

— Ez alkalommal is nyo
matékosan felhívom a figyel
met a vasúti közlekedés biz
tonságának fokozására, a mun- 
kaközbeni balesetek megelő
zésére. Ne engedjük, hogy 
bármi is megelőzze a baleseti 
óvórendszabályok betartását, 
és ezzel veszélyeztesse saját 
maga vagy mások testi épsé
gét, esetleg milliós nagyság- 
rendű károkat okozzon a nép
gazdaságnak. A  vasút minden 
területén igen szigorúan taka
rékoskodnunk kell, helyesen 
gazdálkodni a munkaerővel és 
munkaeszközökkel, de takaté- 
kosságunk ésszerű és hasznos 
legyen, olyan, amely nem 
okoz károkat más területen. 
Feladataink megoldásához a 
szükséges eszközök rendelke
zésre állnak, a népgazdaság 
továbbra is biztosítja azokat 
az erőforrásokat, amelyek a 
vasút terv szerinti fejleszté
séhez szükségesek,

A beszámolót élénk vita kö
vette. Nagyon sok gazdasági 
vezető, pártmunkás és szak- 
szervezeti tisztségviseld egé
szítette ki észrevételeivel, ja
vaslataival a MÁV vezérigaz
gatójának nagyon átfogó, a 
vasúti munka minden részleté
re kiterjedő beszámolóját.

Visi Ferenc

Ferencvárosban a hajnalok sem csendesek
Ferencvárosban vagyok. Ha j- 

nalodik. A péceli úti gyalogos 
felüljárón megakasztja a lé
legzetem a szél. Megállók egy 
percre, és lenézek a vágány
labirintusra. ívlámpák és őr
tornyok fényét látom, mozdo
nyok szemoárjait, vöröslő jel
zőket. A női munkásszálló ba
rackjával egyvonalban két 
fénynyaláb közeledik. TEEM- 
vonat készülődik távoli útjá
ra. Távolabb hűtőkocsik szür
ke sora áll mozdulatlan.
, Itt a hajnalok sem csende
sek. Gépzúgás, moraj hallat
szik, kerekek kattognak. Alat
tam hirtelen íme gremeg a híd. 
Feltúrázik egy kétezer lóerős 
dízelmozdony és nekirugasz
kodik térkének. A télben, 
mintha a féktuskók is fázná
nak, simulnak a kerekekhez, 
nehezen old a fék. A gurító
domb alján ütközők csattan
nak. A tolatás, saruzás most 
sem szünettel.

A váróterem előtt idősebb 
vasutas köszön rám. Mondom, 
mijáratban vagyok. Behív a 
melegre. Szenet rak a vas
kályhába. közben a Könyves 
Kálmán körútra néző ablakot 
fürkészi

— Na, itt van. Megjött a 
szolgálati villamos — mondja,

és már poroszkál is kifelé fo
gadni, akit magam is várok. 
Korral, időjárással, álmokkal 
dacolva, kezében kis aktatáská
val szaporáz irodája felé az ál
lomás főnöke, Berendi Tibor. 
Negyed öt van.

Leülünk a tenyérnyi előszo
bában, de ő előbb még be
gyújt a szomszédos irodában 
lévő olajkályhába, hogy mire 
a munkatársai jönnek, már 
me]eg legyen. Aztán a tele
fonért nyúl és tárcsáz:

— Na, hogyan birkóztál a 
munkával éjszaka? Gyönyör - 
ködöl benne? — kérdezi. Az 
ifjabbik fiával, Péterrel be
szél. Ö Rákoson forgalmista. 
..Minden bizonnyal jó  vasutas 
lesz belőle. . . ” olvasom ki a 
tekintetéből, amikor leteszi a 
kagylót

— Hogyan értékeli az el
múlt évi teljesítményüket? — 
kérdezem.

— Tizenkét versenytényező
ből tízet teljesítettünk. Meg
tettünk mindent, amit lehe
tett. Véleményem szerint évek 
óta egyenletesen dolgozunk. 
Két mutatót azért nem sike
rült teljesíteni, mert irreális 
célkitűzések voltak. Nem ránk 
szabták, nem mérlegelték 
előtte a ferencvárosi adottsá

gokat Az induló vonatok me
netrendszerűségéről és a kor
szerű vontatójárművek állo
mási forduló idejéről van szó. 
A kevesebb valószínűleg töb
bet eredményező lett volna. 
Ha nagyon magasra tesszük 
a mércét — volt már erre 
példa — akkor az már nem 
ösztönöz többé. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogv nálunk 
minden a legnagyobb rend
ben van.

— Pulim Árpád miniszter 
élvtárs szilveszter előtt meg
látogatott bennünket — foly
tatja. — Megköszönte a pá
lyaudvar "valamennyi dolgozó
jának a becsületes helytállást. 
Kérte, hogy én is szóljak va
lamit. A gondokról, a hiá
nyosságokról beszéltem. Arról, 
hogy mihez várunk segítsé
get!

— Mihez?
— Időszerű lenne már a két 

vágányfék korszerűsítése. Ren
dező-pályaudvar vagyunk. A 
rossz vágány fék lassítja a 
munkát. A másik gondunk a 
térvilágítással van. Ezt ugyan 
már elkezdték korszerűsíteni, 
de nem ártana a gyorsabb 
tempó. Biztos, hogy kevesebb 
lenne a baleset, és növekedne 
a gurítási teljesítmény is. A

szociális létesítményeink is 
kifogásolhatók.

— Ebben az évben mik a 
legfontosabb teendőik?

— A takarékosság, a társa
dalmi tulajdon fokozottabb 
védelme, a munkafegyelem 
megszilárdítása és a munka- 
szervezés folytatása. A fegyel
mezettebb munkát elsősorban 
a fiataloktól kérjük számon. 
Szóltam erről az ifjúsági par
lamenten is. Nem lett belőle 
harag. Szeretném ha a mun
kahelyi légkör minden pálya
udvaron, szolgálati helyünkön 
emberibbé, szocialistábbá vál
na. Egyre nagyobb szükség 
van a minőség javítására is.

Búcsúzunk. Berendi kezet 
nyújt. Közben nyílik az ajtó, 
a hajnali kapus téblábol be
felé, izgatott.

— Mondja, Lajos bácsil — 
biztatja a főnök.

— Az é jje l. . .  egy csavargó 
járt itt, már látásból ismer
tem.

— Hogyan intézkedtek?
— Telefonáltunk a rendőr

ségnek, az URH-s kocsi el
vitte.

— Na látja, — mosolyog a 
főnök, — az éjszaka még 
rendkívüli esemény is tör- j 
tén t .,9

Mármar ősi Pál

Információ
Utazom a vonaton, s velem szemben két. férfi be

szélget. Akaratlanul is hallom, hogy a népgaz
dasági helyzetet vitatják, a várható intézkedé

seket mérlegelik. Hosszú az út, bőven van idő a véle
ménycserére. A villamoson három nő mellé sodródom, 
s a legfiatalabb halkra fogott szavai hozzám is eljut
nak. Kolléganők lehetnek. Két megálló között, fizetés- 
emelésről esik szó, kinek, mennyit, hogyan? A pesti 
ember viccet is mesél már a „szűkösebb” esztendőről, 
a humor azonban rendszerint csak arra jó, hogy téma 
legyen a beszélgetéshez.

Napjainkban aligha akad olyan ember, aki társa
dalmi gondjainkat közömbösen szemléli. Valamilyen 
formában mindenkit foglalkoztatnak a közösségi prob
lémák egyéni kihatásai. A  széles körű információcsere 
nyomán, mind közérthetőbbé válik, hogy a Központi 
Bizottság reális helyzetfeltárása, a szükségessé vált gaz
dasági intézkedések végrehajtása, mindannyiunk érde
kében fokozott feladatot jelent.

Sok a tennivaló a vasút területén is. A  munkahelyi 
vezetőknek nagyobb figyelemmel, több segíteni akarás
sal kell felkarolniok minden olyan kezdeményezést, 
amely a szállítási tervfeladatok sikeres teljesítésére, a 
jobb munkaszervezésre, az ésszerű anyag- és energia
takarékosságra, egyszóval a hatékonyabb munkára irá
nyul. A dolgozók véleményének meghallgatására az ed
diginél is nagyobb szükség van. Ám nem elegendő csak 
a meghallgatásra időt szakítani. Mit sem ér a jő  észre
vétel akkor, ha nem realizálják az okos gondolatokat. 
Márpedig jónéhány eset tanúskodik arról, hogy a kü
lönféle tanácskozásokon, megbeszéléseken elhangzott 
javaslatokat nem követte megfelelő intézkedés.

Ai szakszervezetek az információs munka során, 
I mindig adnak jelzéseket arról, miként véleked

nek a dolgozók a munkahelyi életről, annak fo
nákságairól. Ezután az információs jelentésekben még 
többet kell foglalkozni azzal, hogy mi történt a közhan
gulatot tükröző jelzésekkel, a dolgozók észrevételei 
milyen cselekvésre késztették a helyi vezetőket.

Ha a dolgozó azt látja, hogy odafigyelnek a szavai
ra és tesznek is valamit, máskor is szívesen mond vé
leményt. Ellenkező esetben legközelebb már passzív 
magatartást tanúsít.

Ez érthető. Példákat lehetne sorolni jóra is, rosszra 
Is. Szerencsére több az olyan szolgálati főnökség, ahol 
a munkahélyi vezetők azt vizsgálják: saját hatáskörben 
hogyan tudják megoldani a gazdasági munkában jelent
kező nehézségeket. S ha már olyan szemlélettel figyelik 
a közhangulatot befolyásoló negatív jelzéseket, hogy 
azok megszüntetésére elsősorban nekik kell tenniök va
lamit, mindenképpen előbbre lépnek azokkal szemben, 
akik saját maguk igazolására, s a dolgozók megnyug
tatására, a helyi problémát a felsőbb szervekhez továb
bítják. A panasz persze mindig visszakerül, de amíg 
a szükséges intézkedések végül is megtörténnek» érté
kes idő veszik kárba.

Éppen ezért, amikor az alapszervezetek informá
ciós jelentést készítenek, azt kell szem előtt tartaniok, 
hogy a reális közhangulatot tárják fel. Azokat a ténye
zőket foglalják össze, amelyek segítették vagy hátrál
tatták a gazdasági munkát, amelyek rontották vagy 
növelték az emberek munkakedvét.

Nem könnyű feladat a felsőbb vezetést arról in
formálni, hogy adott időszakban mi a jellemzője 
a munkahelyi életnek. Még az eredmények be

mutatása sem tükrözi mindig a valós helyzetet. Arról 
pedig a legtöbb alapszervezetben már óvatosan írnak, 
hogy a közhangulat alakulása, helyi okok miatt, miért 
mondható kedvezőtlennek.

A  vezetők gyors, torzításmentes informálása, fele
lősségteljes politikai feladat. Olyan eszköz az irányítás 
segítésében, amely helyes útra terelhet, vagy vakvágány
ra vihet döntéseket. A vezetés nem nélkülözheti a gya
korlati munka tapasztalatait. Újra és újra szüksége van 
a tervek megvalósításán dolgozó emberek véleményére, 
amelyek személyes élmények alapján mutatják a jár
ható utat.

A  dolgozók véleménye azonban csak akkor hasz
nosítható, ha hozzáértésről tanúskodik, ha az tükröző
dik belőle, hogy értik és megértik a jelenlegi helyze
tet, s a távolabbi célokat is. A szakszervezeti bizottsá
goknak hatásosabb szemléletformáló, propaganda mun
kát kell kifejteniök. Felvilágosító, nevelő tevékenységük 
során jól érvelhetnek a közösség, s az egyén érdekében 
megtett intézkedésekkel.

A z információs jelzések, a helyes módon összegyűj
tött hangulati elemek tehát, nemcsak közvetle
nül, hanem közvetett formában, agitatív eszköz

ként is segítik a gazdasági munkát. Csak élni kell a 
lehetőséggel.

Pálinkás Katalin

Jogos kívánság ¥

Havi egy szabad vasárnapra 
minden vasutas igényt tart

A szombathelyi munkaügyi 
körzet január 30-án délután 
tartotta meg a szakszervezeti 
bizottság és a bizalmi küldöt
tek együttes ülését, a megye- 
székhely szertárfőnökségének 
nagytermében. A tanácskozá
son képviseltették magukat 
Jánossomorja, Répcelak, Bük, 
Körmend és Szentgotthárd 
önálló szakszervezeti bizottsá
gainak a küldöttei, akik előző
leg a területükön megtartott 
szb és bizalmiak együttes ülé
sein elfogadott határozatokat 
tolmácsolták az összevont 
plénumon.

Az 1800 vasutas dolgozót 
képviselő ülést Antal András, 
Szombathely állomás szb- 
titkára nyitotta meg, majd 
Müller László főtanácsos, ál
lomási önök fűzött szóbeli ki
egészítést, a minden érdekelt
hez január elején eljuttatott, 
írásbeli beszámolókhoz. Az 
együttes ülés napirendjén a

Kollektív Szerződés múltévi 
végrehajtásának tapasztalatai 
és az 1979. évi tervezet meg
vitatása és elfogadása, vala
mint a Szombathely állomás 
munkavédelmi és szociálpoli
tikai beszámolója szerepelt.

A hozzászólásokban a terü
lethez tartozó hat szakszer
vezeti bizottság képviselője^ 
valamint Török 'László jegy
vizsgáló, Eső *József vonatve
zető, Németh Sándor, II. vál
tókezelő, Horváth Gyula tér
felvigyázó és Czinkos Pál tar
talékos tett észrevételt. Kép
viselve társaik álláspontját, 
kérték, hogy az új kollektív 
szerződés minden körülmé
nyek között biztosítson ha
vonta egy szabad vasárnapot. 
A 35. § mellett a 33-as volt, 
amelyet sokan vitattak. A 
többség az ügyeleti díj kifi
zetése mellett foglalt állást.

Sz. Jakab István
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Mi van a rajzasztalon?
Az idén 135 milliós értékű terv készül a MA V Tervező Intézetben

Ilyen lesz a BVKH új 9 emeletes irodaháza, amelynek négy 
alsó szintjén a Skála Aruház kap helyet

— Nehéz esztendő volt 1978,
§ a jelek szerint az idén sem 
lesz könnyebb dolgunk — 
mondja Ferenczi Jenő, a
MÁV Tervező Intézet terme
lési irodájának vezetője, ami
kor a vasúti beruházás és 
tervezés összefüggéseiről fag
gat j tik.

A MÁVTI 1977-ben 116 mil
lió forint tervezési értéket ál
lított élő. Tavaly 127 millió 
fariint vodit az eredmény, az 
idén pedig 135 milliós tervet 
kell kidolgozni.

— Záhonyban évről évre 
több árut kell átrakni, ezért 
a  korábban telepített átrakó 
berendezések fejlesztése na
gyon fontos. Jelenleg az V. 
beruházási ütem előkészíté
sén, kidolgozásán munkálko
dunk. A pályatervezés költ
ségelőirányzata 400 ezer fo
rint. Rajzasztalon vannak a 
IV. beruházási programban 
folyamatban levő munkák 
tervdokumentációi is. Például 
Fényeslitke északi rendező
pályaudvar továbbfejlesztésé
nek, valamint az 500-as rako
dótérség csarnoképülettel, szo
ciális létesítménnyel, kazán- 
házzafl, energiateleppel vaió 
kibővítésének tervei. Eperjes
ire átrakópál yaudvaron- a 
már üzemben levő A, B, C 
daruk mellé az idén megter
vezzük a „D darusnyalábot 
Ez a fedett kocsikban érke
ző műtrágyafélék átrakását 
könnyíti majd. Záhony folya
matosan berendezkedik a 
konténeres szállításra, ezért 
az Eperjeskén épülő korszerű 
konténer-pályaudvar tervezé
sére is sor kerül az idén. 
Folytatódik a záhonyi lakás
építési program is. Száz új 
lakáshoz adunk beruházási 
tervet ebben az évben. A 
vontatási telep korszerűsítésé
nek terveit is mi készítjük.

Budapest-Kelenföld pálya
udvar átépítése is a kiemelt 
beruházások közé tartozik. 
Terveink alapján tavaly el
kezdték a földmunkát. Az 
ffdén hozzáfoghatnak a pá
lya, a szivárgók, valamint a 
kiváltások kivitelezéséhez. A 
Kelenföldi pályaudvar átépí
tési terveinek 50 százalékát] 
már kidolgoztuk. Az idei terv
dokumentációk tartalmazzák 
az üzemi épület, a biztosító- 
berendezési és távközlő háló
zat, valamint a sasadii nyílt I 
árok átépítésének terveit.

Az új felvételi épület ter
veinek elkészítéséhez is hoz
záláttunk. Ezzel párhuzamo
san tervezzük aiz irányító- 
ép illetet, amelyben helyet 
kapnak a dominó rendszerű 
berendezések is.

— A metró összeköttetési 
és városrendezési kapcsolatai 
miatt bonyolult, nehéz mun
ka a Nyugati pályaudvar ter
veinek kidolgozása — folytat
ja. — A  már épülő metró
kapcsolat további tervezése 
és az egész pályaudvar beru
házási programjának kidolgo
zása, a vele összefüggő vá
rosrendezési tervvel együtt 
ebben az évben meggyorsul 
Tavasszal befejezzük a Nyu
gati pályaudvarral szemközti 
BVKH — Skála II. áruház 
tervezését is. A kilenc szin
tes épület négy alsó szint
je  a Sikálj áruházé, felső 
szintjein, pedig a MÁV Be- 
véteLeQlenőrzésá, Visszatérí
tési és Kártérítési Hiva
tal rendezkedik be. Az épü
letet — a korábbi tervek
től eltérően — nem a Nyugati 
pályaudvar hőközpontja fűti 
majd, hanem a tetőn épülő 
gázüzemű berendezés.

— Milyen kiemelt feladato
kat kell még az idén megol
dani?

— A  budanest—-hegyeshal
mi vonal további korszerűsí
tése, Kőbánya»—Kispest állo
más átépítése. Ezen kívül a 
Budapest—Kelebia közötti vo
nal villamosításának tervei 
után hozzá kell látni a pécsi 
vonal villamosításának előké
szítéséhez is. Az idén várják 
a Cegléd—Kiskunfélegyháza— 
Kiskunhalas közötti vonal vil
lamosításának további terveit 
is. A Fülöpszállás—Kelebia 
vonalon a biztosítóberendezés 
korszerűsítése van napiren
den. Kiskunhalas csomópon
ton aluljáró és korszerű utas- 
forgalmi berendezésék épül
nek majd. Siófok állomás át
építésének első üteméhez

szükséges tervek, a Volán 
szállítási tevékenységével 
egybe hangoltan készülnek.

A nagy munkák közé tarto
zik Miskolc—Tiszai pályaud
var felvételi épületének ter
vezése is, mert a város felőli 
részt úgy kell megtervezni, 
hogy a Zója téren egy posta
épület is elférjen.

Budapest—Józsefváros kon
téner termináljának tervezése 
is akadályokba ütközik, mert 
el kell helyezni egy posta- 
kombinátot és figyelembe kell 
venni a Salgótarjáni út széle
sítésével kapcsolatos igénye
ket is. Pedig a beruházási 
program kidolgozása sürgős, 
mert a szükséges darupályá
kat ebben az évben el kell 
helyezni.

Nem maradhat ki a felso
rolásból Debrecen állomás 
korszerűsítésének második 
üteme, a lemnvárasi térség 
villamosítása, a szegedi von
tatási telep rekonstrukciója, 
éts több vonalkorszerűsítési 
terv sem. A budapesti MÁV 
kórház rekonstrukció jának
terveit az év végéig szintén el 
kell készíteni. Ezek mintegy 
kétharmadát képezik majd az 
V. és VI. ötéves tervben meg
valósuló 900 milliós beruhá
zási programnak.

A Landler lakótelep bőví
téséhez ugyancsak ez év vé
géig kell kidolgozni a rende
zési tervet, és a beruházási 
programot. Az újpesti Énekes 
utcai lakótelepen 880 lakás 
épül, részben vasutas dolgo
zók számára. Ezek terveit is 
várják az év végéig. A terve
ző asztalra kerülnek az idén 
a Tatai úton épülő 600 sze
mélyes munkásszálló tervei is.

Szász Ferenc

TAN U LVA  TAN ÍTAN I

Kitüntetett műszaki vezető
Télen nyüzsgő méhkashoz 

hasonlít a gépállomás. Ilyen
kor végzik a vasútépítő gépek 
téli karbantartását a szentesi 
építési főnökség szegedi javí
tóbázisán.

Halász Antal műszaki taná
csost munkások gyűrűjében 
találjuk. Élénk szakmai meg
beszélés közepette, rangtól és 
beosztástól függetlenül a leg
jobb megoldást keresik a 
szakma kiváló mesterei. Egy
két jó  tanács és a műszaki ve-̂  
zető rendelkezésünkre áll. Be
szélgetésünk során feltárul 
élete, munkássága és pályájá
nak íve, amely csaknem egy
idős a gépállomással.

A  kenyerüket féltették
Halász Antal szakmai és 

pártmunkájáért a Munka Ér
demrend bronz fokozatát kap
ta. Kitüntetését munkahelye 
eredményeinek elismeréseként 
is tekinti. Hisz ott vált lehe
tővé, hogy képességeit kibon
takoztathassa.

A műszaki vezető 42 éves. 
Á  vasutat 1954 óta szolgálja; 
a gépállomáson 23 éve dolgo
zik. Ott volt munkahelyének 
születésénél, amikor csak hu
szonhármán alkották az őssz- 
létszámot, amely azóta 400-ra 
gyarapodott.

— Amikor ide kerültem, a 
telepen rendetlenség és fe
gyelmezetlenség fogadott —-

emlékszik vissza Halász An
tal. — A gépektől idegenked
tek, a hagyományos kézi mun
kához ragaszkodtak. A mun
kások sem ismerték fel, hogy 
a gépek mentesíthetik őket a 
nehéz fizikai munkától: attól 
féltek, hogy elveszik tőlük a 
munkalehetőséget. Az érdek- 
ütközések időszakú 1963-ig 
tartott.

A mozgalmi élet megerősí
tése nélkül nem érhettük vol
na el mai eredményeinket. 
1957-ben szerveztük meg mun
kahelyünkön a KISZ-t. ö t 
évig voltam az alapszervezet 
titkára. A feladatokat min
denkor a fiatalok vérmérsék
letéhez alakítottuk, az ő gon
dolkodásuk szerint mondtuk 
meg és egyértelműen: mi a 
jó, mi a helytelen, és mit kell 
tennünk. 1960-ban vettek fel 
a pártba. Több mint két évig 
a szakszervezeti műhelybizott
ság tagja, majd 11 esztendeig 
a párt alapszervezetének a 
titkára voltam.

Szemléletváltozás
A szakmailag és politikai

lag jól képzett műszaki veze
tő 1975 óta Szegeden tagja a 
vasútigazgatóság pártbizott
ságának. Szakmaszeretetét 
igazolja, hogy a vasútépítés 
és a gépesítés szószólója. A 
hatvanas évek közepén sokat 
tett az akkor újnak számító

BUDA aláverőgépek és a Ma- 
tisák üzemeltetéséért, haszná
latának elterjesztéséért.

— Milyen nehéz feladatok
ra emlékszik még?

— Miután a vasútépítésnél 
is meghonosodott a gépesítés 
és a korszerűbb gépek fogadá
sára készültünk, hozzánk csa
tolták a volt autófuvarozási 
főnökséget Ez megosztotta 
energiánkat Teljesen új, pro
filunktól eltérő napi felada
tokkal kerültünk szembe. Hu
szonhét gépkocsivezetőt vet
tünk át, kedvetlenek, elbi
zonytalanodott emberek vol
tak. Az öreg Csepel-gépkocsik 
már nulla értékhatáron vol
tak. Az élet azonban sokszor 
áthúzza a számításokat A vas
útnál is fokozódtak a közúti 
szállítási igények. Kezdett ki
bontakozni később a munkás- 
szállítás . . .  Ez a részleg is 
fejlődni kezdett Ma 123 gép
kocsivezetőnk van és a gép- 
kocsipark gazdaságos kihasz
nálásáról kell gondoskodnunk.

— A jelenlegi gépesítési 
szint, a korszerű fektető sze
relvények sora nemcsak to
vábbi gépesítést, hanem szem
léletváltozást is jelentett. Így 
a magyar gyártmányú gépek 
rangja megnőtt a dolgozók 
körében. Ma már mindenki 
természetesnek tartja a gépe
sítést. Persze, a korszerű tech
nika és technológiák növekvő

Az együttműködés szellemében

Gyümölcsöző az alkotó kapcsolat 
a műszaki és a fizikai dolgozók között

KÖZÖS ANKETOK, KONFERENCIÁK -  NYUGDÍJASKLUB DEBRECENBEN
ŰJABB MUNKAPROGRAM

Szakszervezetünknek közel 
tízezer műszaki és egyéb terü
leten dolgozó értelmiségi tagja 
van. Bevonásuk a mozgalmi 
munkába, mozgósításuk a vas
út feladatainak megoldására, a 
vasutas dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javítására, 
művelődésük elősegítése szak
szervezetünk egyik súlyponti 
feladata. A  szakszervezeti 
mozgalom ezzel is erősíti a fi
zikai és szellemi dolgozók al
kotó kapcsolatát, összefogását.

Sajátos rétegpolitika
A vasutas-szakszervezet nagy 

jelentőséget tulajdonít a mű
szaki és közgazdasági értelmi
ségi dolgozók munkájának, 
mivel vafbamennyien fontos 
szerepet töltenek be a terme
lési feladatok megoldásában, 
azok tervezésében és szerve
zésében, a műszaki szervezési 
intézkedések, a korszerű tech
nológiák kidolgozásában, s 
hatékony alkalmazásában. 
Szükségesnek tartja, hogy a 
dolgozóik általános érdekvé
delmi tevékenységén belül 
a műszaki és közgazdasági ér
telmiség körében sajátos ré
tegpolitikát alakítson ki.

ASZÓT és a MTESZ 1973- 
bam megkötött szerződése állap
ján a Vasutasok Szakszerveze- 
zete és a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület Elnöksége is 
együttműködési megállapodást 
írt alá.

Szakszervezetünk titkársága 
az elmúlt év végén értékelte 
az együttműködés eredményes
ségét. Megállapította, hogy 
hasznos volt a műszáki értel
miség közötti rétegpolitikai 
munka, kedvezően alakult a 
szellemi és fizikai dolgozók 
közötti alkotó kapcsolat, s ez 
hatékonyan segítette a korsze
rű technológiák gyakorlatba 
történő átvitelét.

Az elmúlt években több kö
zös ankétot, konferenciát ren
deztünk az oktatás, a vezetés 
gyakorlatának korszerűsítése, a 
vasúti személy- és áruszállítás 
minőségi mutatóinak javítása, 
valamint az anyag- és energia- 
gazdálkodás, a gazdasági haté
konyság növelése témakörök
ben.

Különböző munkaterületeken 
a munkaerő-gazdálkodás és az 
utánpótlás javítását szolgáló 
szociológiai felmérések is ké
szültek.

műszaki feladatokat jelente
nek, s csak szüntelen tanulás
sal lehet lépést tartani a vál
tozásokkal.

A  holnap reményei
Halász Antal gépészeti szak

mai továbbképzésének gya
korlati eredményeként koráb
ban kiváló technikus minősí
tést kapott. Újításaiért kiér
demelte a kiváló újító kitün
tetés bronz fokozatát. Ötször 
volt kiváló dolgozó. A politi
kai továbbképzésben sem ma
radt le. A Marxista-Leninista 
Egyetemen diplomát szerzett. 
Tudását, tapasztalatát átadja 
és azt vallja, hogy csak tanul
va lehet tanítani.

Megkérdeztük: miként fej
lődhet tovább a gépállomás?

— Igen sok múlik a fiata
lokon. Ma már nincs nemze
déki problémánk. Az a tény, 
hogy nálunk több a fiatal, 
nem engedi megkövesedni az 
idősebbeket. Ok is lépést tar
tanak az új ismeretek meg
szerzésében. A fejlődés szem
pontjából döntő, hogy a szak
mai, a párt-, a KISZ- és a 
szakszervezeti vezetők 85 szá
zaléka sajátnevelésű. Meggyő
ződésem, hogy terjed a tulaj
donosi szemlélet munkahe
lyünkön. Legutóbb például a 
dolgozók, építési kapacitás 
hiányában többletmunkaként 
maguk építettek fel egy 36 
személyes öltözőt

Nemcsak kérnek, hanem 
tesznek is helyzetük javítása 
érdekében.

Fogas Pál

Az együttműködés keretében 
több helyen foglalkoztak helyi 
jellegű gazdasági és szociálpo
litikai koncepciók kialakításá
val, a rövid- és középtávú ter
vek előkészítésével, a hazai és 
nemzetközi technikai eredmé
nyek ismertetésével, rövid időn 
belül történő alkalmazásával, 
illetve az elfogadott újítások 
bevezetésének a meggyorsítá
sával.

Egyes helyeken az újítók ré
szére szaktanácsadó hálózatot 
hoztak létre, amely jelentős 
mértékben segíti szocialista 
brigádjainknak az újítómoz- 
gaiLomba való bekapcsolódá
sát.

Tapasz t alat cser ék
Közös erővel támogatják és 

kezdeményezik a tapasztalat- 
cseréket. Több helyen, mint 
például Debrecenben, a KTE 
keretén belül készült szakdol
gozatok gyakorlati alkalmazá
sát segítik és a MTESZ elnök
ségének hozzájárulásával 
nyugdíjas Klubot hoztak lét
re. E klub létszámának 70 szá
zalékát vasutasok alkotják, 
olyan 60—80 évesek, akik
szinte valamennyien részt vet
tek a vasút újjáépítésében. A 
klub létrehozásával az volt a 
fő cél, hogy azok a műsza
kiak, akik közreműködtek a 
magyar vasút újjáépítésében, 
élettapasztalatukat adják át a 
fiataloknak.

A  szakszervezeti aktivisták 
és a műszaki értelmiségiek 
meghatárózó szerepet töltenek 
be a különféle KTE szakcso
portokban és azok irányításá
ban. Ezek a műszakiak egyben 
fenntartják és erősítik a kap
csolatot szakszervezetünk és a 
KTE között

Sikeres az együttműködés a 
szakmunkástanulókkal való 
foglalkozás, az ifjú  szakembe
rek beilleszkedésének elősegí
tése és az ifjúsági termelési 
mozgalom területén. A meg
alakult művelődési bizottsá
gokkal is eredményes az 
együttműködés.

A vasutasszakszervezet kö
zépszervei és vállalati szak- 
szervezeti bizottságai az 
együttműködő Közlekedéstudo
mányi Egyesület középszervei
vel nagyban elősegítették a 
,¿Közös erővel a munkások és 
műszákiak eredményes együtt
működéséért”  című pályázat 
sikerét.

Közös munkaprogram
Szakszervezetünk és a Köz

lekedéstudományi Egyesület 
közös munkájának tapasztala
tai jó alapot adnak ahhoz, 
hogy az együttműködés a 
vasút ötödik ötéves tervének 
teljesítését még közvetleneb
bül szolgálja. Kétségtelen 
azonban, hogy a műszaki és 
és más értelmiségi körökben 
folytatott munka tartalma és

módszerei még korántsem te
kinthetők kialakultnak. Éppen 
ezért a jövőben is számítunk 
a Közlekedéstudományi Egye
sület véleményére, javaslatai
ra, további közös akciókra. A? 
együttműködés erősítését kü
lönösen fontosnak tartjuk a 
minőség javításában, a mun
kahelyi szakmai képzés szín
vonalának emelésében, az ösz
tönzési rendszerek, a vállalati 
belső mechanizmus továbbfej
lesztésében, az újítómozgalom 
szélesítésében, a tudományok 
gyakorlati alkalmazásában, a 
technológiák korszerűsítésében, 
eszközeink jobb kihasználásá
ban, az anyag- és energiagaz
dálkodásban, a minőségi mun
ka, a gazdaságosság és a haté
konyság növelésében.

Ügy véljük, hogy közös 
munkánk szervezettebbé tehe
tő a vállalati tervek, a fejlesz
tési koncepciók véleményezé
sében is. Támogatjuk a komp
lexbrigádok létrehozását, az 
értelmiség aktívabb bekapcso
lódását a szocialista brigád
mozgalomba. Ahol a feltételek 
adottak, ott szélesebb körben 
bontakozzék ki e nemes moz
galom.

Mindezeket figyelembe véve, 
a tapasztalatok alapján célsze
rűnek és szükségesnek tartot
tuk, hogy 1979-re és 1980-ra 
újabb közös munkaprogram 
készüljön a tervszerű együtt
működés érdekében.

A szerződés rögzíti a közle
kedéspolitika megismertetésé
nek és megvalósításának haté
konyabb segítését a műszaki 
fejlesztés, a szakképzés, vala
mint a szociálpolitikai tevé
kenység előmozdítását.

Ajánlott témák
Ezeknek az irányelveknek 

az alapján a következő témák 
művelését látjuk szükséges
nek:

A munkaerő helyettesítésére 
alkalmas műszaki technológiai 
eljárások, illetve a szükséges 
munkaerő biztosítására alkal
mas szervezési intézkedések 
feltárását, alkalmazását; az 
energiafogyasztás mérséklését 
célzó műszaki üzemviteli, tech
nológiai eljárások kutatását és 
hasznosítását; a munka terme
lékenységét javító eljárások, 
módszerek, technológiák al
kalmazásának elősegítését; a 
szociálpolitikai és műszaki fej
lesztési összefüggéseken belül 
a dolgozók és a termelés kap
csolatát; a beruházások terve
zésének és kivitelezésének egy
szerűsítését, hatékonyságának 
növelését.

Az elmúlt néhány év ered
ményes munkája reményi 
nyújt arra, hogy a felsorolt 
irányelvek, valamint a vállalt 
feladatok a jövőben is valóra 
váljanak.

Tóth János,
a műszaki gazdasági 

bizottság vezetője

M E G J E G Y E Z Z Ü K

Kényelmes szolgálat
Január 28-án, vasárnap utaztam Miskolcról a 6435-ös 

számú személyvonattal. A vonat utolsó kocsijának felét le
zárták a vasutasok. Az ajtóra akasztott tábla figyelmeztette 
az utasokat, hogy ,¿Szolgálati szakasz", a 20—1770-es számú 
kocsi fiatal jegyvizsgálója pedig arra vigyázott — jegykeze
lés. helyett —, hogy az állomásokon senki se szálljon oda. 
Pedig a 36 ülőhelyes szakaszban mindössze négy vasutas — 
a kezelő-  és kirakó személyzet — utazott.

Árut azonban egyetlen állomáson sem adtak tél. A  sze
mélyszállító kocsi egyébként sem alkalmas áruk felvételére. 
Expressz-áru fuvarozására alkalmas kocsi nem közlekedett 
a vonatban. Ónként adódik a kérdés; akkor mit csinált a 
kezelő személyzet? Véleményünk szerint az ilyen kényelmes 
szolgálatnak a MÁV látja kárát 1 (Szűcs)

Szövetkezeti lakás vasutasoknak
1971-ben alakult meg Sátoraljaújhelyen a Zemplén Lakás

építő és Fenntartó Szövetkezet Azóta két ütőmben 76 lakás 
épült, amelyből tizenötbe vasutascsaládok költöttek. A miskol
ci igazgatóság 801 ezer forint kölcsönt utalt ki részükre.

A következő években is folytatja a szövetkezet a lakás
építést. A szövetkezet elnöke Szabados László a p ft dolgo
zója. A közelmúltban, eredményes munkájáért az Építőipar 
Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesítették.
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A miskolci rendező pályaudvaron 

folyamatos az elegy feldolgozás

Tartalmasabb vállalásokat
A vasutas szocialista brigádvezetők IV. országos 

tanácskozása többek között megállapította: „ . . .A  szol
gálati helyek többségénél a szocialista brigádoknak tár
sadalmi szerepük van a közösségi élet formálásában, 
A brigádmozgalom fejlődésének egyik jellemzője, hogy 
egyre fontosabb szerep jut az általános szakmai, politi
kai műveltség növelésében, a szocialista tudat formá
lásában, a közösségi szellem fejlesztésében .**

Kétségtelen, hogy sokat fejlődött a szocialista bri
gádok szemlélete. Magatartásukat egyre inkább a szb- 
cialista erkölcs normáihoz való igazodás jellemzi. Év
ről évre több társadalmi munkát végeznek a szolgálati 
helyeken, és a lakóterületeken. Számos példa bizonyítja 
a szocialista brigádok közösségi ügyért érzett felelős
ségét. Sokan vannak közöttük szakszervezeti tisztségvi
selők, tanácstagok, párt- és tömegszervezeti aktivisták, 
munkásőrök.

Ha a brigádok az igényekre épülő, személyekre és 
kollektívákra szóló, reális vállalásokat készítenek, ak
kor megteremthetik a brigádművelődés fejlesztésének 
feltételeit. A vállalásokat tervszerű munkának kell meg
előzni, amelyekbe be kell vonni a szolgálati helyek ve
zetőit, a szakszervezeti bizottságokat és a művelődési 
Intézményeket is. Az előkészítés célja, hogy a brigádo
kat olyan vállalásokra ösztönözzék, amelyek összhang
ban vannak a vasút törekvéseivel. Ezért fontos a szol
gálati hely célkitűzéseinek ismerete. Ennek legjobb for
mái á jól kidolgozott ajánlások vagy tájékoztatók, ame
lyeket a gazdasági vezetők a mozgalmi szervekkel kö
zösen készítenek el.

Mit tartalmazzon, mire irányuljon a szocialista bri
gádok művelődési vállalása?

Mindenekelőtt terjedjen ki az életmód egészére, 
váljék a szokások, a szocialista magatartás alkotó ré
szévé. Minden brigádtag fejlessze alapműveltségét, mi
nél többen vállalkozzanak középiskolai és szakközépis
kolai tanulmányokra. Törekedjenek szakmai ismereteik 
rendszeres fejlesztésére. Fordítsanak több időt az olva
sásra, a művészetek megismerésére és a szórakozásban 
is legyenek igényesek.

A közművelődési törvény végrehajtása során a mű
velődési intézményekben is gazdagabb programokat 
szerveznek a szocialista brigádok részére. Szakszervezeti 
szerveink is egyre több speciális rendezvényt, ismeret- 
terjesztő előadást, kiállítás- és tárlatlátogatást, kerék
asztal-beszélgetést szerveznek művészekkel, írókkal, 
párt- és gazdasági vezetőkkel.

Minden szolgálati helyen keresni és a lehetőséghez 
mérten biztosítani kell, hogy még színesebb — gazda
gabb programok segítsék a brigádok művelődését.

Ebben az évben a brigádok általános, szakmai és 
politikai műveltségének emelését nagymértékben se
gíti a II. országos vasutas szocialista brigádvetélkedJL 
amelynek fő célja, hogy a szolgálati helyek előtt álló 
fontos feladatok megvalósítására ösztönözze a brigá
dokat.

Az Idén a közművelődésnek a brigádmozgalomban 
is hatékonyabban kell érvényesülni. Ehhez pedig a 
szolgálati helyek gazdasági, politikai és tömegszervezeti 
vezetőinek is több segítséget kell adni. Annál is in
kább, mivél a hármas jelszó egységének megvalósítása 
elsődlegesen a szocialista brigádokon múlik.

Horváth Ferenc

Utasellátás Baján

A  bajai Utasellátó étterem presszópultja

Harkányi
változások
Tél van! Harkány, a messze- 

földön híres fürdő ilyenkor ki
halt. A vasúti forgalom azon
ban nem szünetel. Az állomás 
dolgozóinak talán több dolguk 
akad, mint máskor. A hó és a 
hideg egyaránt próbára tesz 
embert és technikát.

Pál Miklós állomásfőnök iro
dájában az állomás dolgozói
nak életéről, munkájáról be
szélgetünk.

— Köztudott, hogy a Pécs—
Harkány közötti vonal meg
szűnt. Nagyharsány—Villány
felé új vasútvonal épült fel, 
így a kőszállító vonatok Nagy- 
harsányból Villány irányában 
közlekednek. A személyszállí
tás csökkenésével és az állo
másunkon keresztül haladó na
pi négy kőszerelvény, v a -; 
lamint az Üres vagonok vissza- j 
irányításának megszűnésével, 
továbbá a drávaszabolcsi len
gyárba irányuló napi 20—30 
vagon lenszállítás szórványossá 
válása miatt jóval kevesebb 
lett a munkánk. Azóta az állo
más létszáma 26-ról 17-re zsu- I 
garodott. A csökkent forgalom 
lehetővé tette, hogy minőségi 
munkát végezzünk. Most már 
több időnk jut a szakmai és 
politikai továbbképzésre és ön
képzésre is.

Három dolgozó ld vét elé
vel állomásunk valamennyi 
dolgozója tagja az 1976-ban 
alakult „Bébrits Lajos” zöld- 
koszorús szocialista brigád
nak. A brigád vezetője Ka
rászi Sándor forgalmi szol
gálattevő.

— A személyforgalom a Pécs 
—Harkány közötti vasútvonal 
időszakához viszonyítva 40 szá
zalékkal csökkent — jegyzi 
meg Timár Jánosné, a szak- 
szervezeti bizottság tagja, aki j 
egyben az agitációs és propa- i 
gandafelelős tisztet is ellátja. 
— A helyjegyek, elővételi je- \ 
gyek és az érdeklődő utasok \ 
részére történő információadás I 
azonban indokolttá teszi, hogy 
állomásunkon külön pénztár
szolgálat legyen. A forgalom 
csökkenésére jellemző, hogy 
amíg 1970 júniusában 118 ezer, j 
addig az elmúlt év azonos idő- I 
szakában már csak 40 ezer fo
rint volt a pénztárforgalmunk, j 
Az állomásunkon áthaladó te
herszállító kocsik száma pedig 
900-ról 113-ra csökkent.

Az állomáson sokan viselnek 
különböző tisztséget A főbizal
mi Szentesi Vendel. A bizalmi 
tisztet pedig Fisli János tölti 
be. A szakszervezet tisztségvi
selői könnyű helyzetben van
nak, mert Pál Miklós állomás
főnök korábban tiz évig szb- 
titkár volt. Kémes, Vajszló, 
DrávaszaboiLcs, Kovácshida, 
Diósviszüó, Máriagyűd és 
a harkányi MÁV Gyógyház 
tartozott hozzá. Nagy szak
mai felkészültségiét és moz
galmi tapasztalatait jól ka- j 
matoztaitja. 1964 óta társa
dalmi ellenőr. Csaknem más
fél évtizede látja el a szak
szervezeti politikai iskola ve- | 
zetését.

— A kollektíva kialakításá
ban és a szakma elsajátíttatá-j 
sában nagy szerepe van Szőke 
Gyula volt állomásfőnöknek és 
Karászi Sándornak — veszi 
vissza a szót Pál Miklós. — 
Hogy mennyire összeforrott a 
mi kis kollektívánk, ezt az is 
mutatja, hogy nálunk mindenki 
jól érzi magát. A váltókezelőt 
és a takarítónőt kivéve a több
ség a közép korosztályhoz tar
tozik. Szőke Gyula és Gyócsi 
József 30, Szentesi Vendel, Ka
rászi Sándor, Vincze Ferenc, 
Ozsvát József és jómagam kö
zel 20 éves törzsgárdatagsággal 
rendelkezünk.

— Kollektívánk részére
rendszeresen szervezünk hazai 
és külföldi kirándulást, szín
ház- és mozilátogatást. Szak- 
szervezeti bizottságunk az el
múlt évben Jugoszláviába,
Eszékre szervezett csoportos 
kirándulást, melyen állomá
sunk dolgozói közül négyen 
vettek részt. Én 1965-től a sza
badságom alatt gyakran járok 
külföldre. Moszkvától Rómáig 
mindenhol megfordultam már. 
A kirándulás, az utazás, nem
csak szórakozásra, de hallatla
nul nagy ismeretanyag szerzés
re, a látókör bővítésére is sok 
lehetőséget ad.

Kesztyűs Ferenc

A borsodi iparvidék hatal
mas teherforgalma összponto
sul Miskolc—Tiszai pályaud
varon, a rendezőben. A ren
dező munkája ezért döntő té
nyező a teherkocsik forduló 
idejének csökkentésében, a vo
nóerő, jobb kihasználásában — 
s bízvást hozzátehetjük, hogy 
a miskolci vasútigazgatóság 
összteljesítményeinek alakulá
sában is.

— Hogyan szervezik a ren
dezőpályaudvar munkáját? — 
erről kérdeztük a helyszínen 
Dékány Tibor túrvezető térfő
nököt és Szerencsi Józsefet, 
aki mint nappalos térfőnök 
teljesít szolgálatot és tavaly ok
tóberben ünnepelhette a vas
útnál töltött negyvenedik esz
tendejét.

Megszüntették 
a vonatfeloszlatást

— Az intézkedési tervünk, 
amelynek alapján szervezzük 
a rendezöpályaudvair munká
ját, a folyamatos elegyfeldol- 
gozáson felül a gépácsorgások 
megszüntetését írja elő, minta 
legfontosabb követelményt — 
kezdte Szerencsi József. — A 
múlt évben sikerült is elér
nünk, hogy a rendező előtt ne 
ácsorogjanak a vonatok. A 
vonalfeloszlatást pedig sikerült 
ismeretlen fogalommá tennünk 
a környéken. . .

— Hogyan vált ez lehetővé, 
amikor a teherforgalom ebberi 
a térségben is évről évre nö
vekszik? — kérdeztük.

— Nagyon sokat segít ne
künk Bánréve, Berente, Sajó- 
szentpéter, Felsőzsolca, Hidas
németi és Diósgyőr állomás is, 
ahol főként rakodással képez
nek irányvonatokat — felel
te Dékány Tibor. — Ezeket a 
vonatokat egyszerűen „átemel
hetjük” Miskolc—Tiszai pálya
udvaron, nem terhelik a ren
dezőnket.

Az idő pénz. . ;  — jól tudják 
ezt a rendezőpályaudvar dol
gozói, akik igyekeznek min
dent megtenni azért, hogy gép 
ne várjon amiatt, hogy a vo
nata még nincs előkészítve.

Gyors átállítások

— Nagyon sok időt tudunk 
megtakarítani azzal, hogy ren
delkezésünkre áll a központi 
rádióirányítású fékpróbázó be
rendezés — folytatta Dékány 
Tibor. — Ha esetleg hibát ta
pasztalunk, azt a vonatgép be
érkezéséig el tudjuk hárítani. 
A pontos időre rendelt vonat
gépeknek már csak 10—12 
perces, úgynevezett rövidített

(Folytatás az 1. oldalról)
és munkakörülmények javítá
sára tett intézkedésekről. 
Azokon a szolgálati helyeken 
azonban, ahol a gazdasági és 
társadalmi vezetés igénytele
nebb, ott a hatáskörök gya
korlása változatlanul formá
lis.

Összességében az üzemi de
mokrácia fórumain a korábbi 
évekhez viszonyítva nőtt a 
dolgozók részvétele: a folya
matos munkát végző munka
helyeken 65—70, az építésnél, 
a javítóműhelyekben 80—85 
százalékot ért el.

A  kedvező tapasztalatok 
mellett akadnak hiányosságok 
is. Egyes szolgálati helyeken 
még bizonytalanság, meg nem 
értés, rosszul értelmezés, a 
jogkörök lekezelése tapasztal
ható. A hatáskörök decentra
lizálása még nem kellő mérté
kű. Nem történt meg minde
nütt a szolgálati helyek ügy
rendjének korszerűsítése, a 
Dartnerviszony kialakítása. 
Helyenként az üzemi négyszög 
olyan döntési hatáskört gya
korol, amely formalizmushoz 
vezet, A munkahelyi vezetők 
és a bizalmiak tájékozottsága, 
főleg országos gazdaságpoliti
kai kérdésekben, azok helyi 
vetületiében, még sok kíván-

fékpróbát elegendő végezniük, 
mielőtt elhagynák a pályaud
vart. Ez a módszer vonaton
ként átlagosan 30 perc megta
karítást tesz lehetővé.

— A kocsiforgalom gyorsí
tását szolgáló intézkedésünk 
— vette át a szót Szerencsi 
József —, hogy amikor éppen 
nincs vonatgépünk, saját tar
talékunkkal és személyzetünk
kel végzünk átállításokat Mis
kolc—Gömöribe és Felsőzsol- 
cára. Ez hiánypótló intézke
dés, de azért is gazdaságos, 
mert nem vonunk el nagyobb 
gépeket a forgalomtól. Sok 
gondot jelent a Hejőcsabai Ce
mentmű kocsiellátása is. A 
cementszállítás gyorsítását se
gítjük elő azzal, hogy grafiko- 
nos meneteken felül soron kí
vül is kivisszük az üres ko
csikat a cementműhöz és be 
is hozzuk, amit már megrak
tak áruval.

Fontos szerepet tölt be a 
rendezőpályaudvar eredmé
nyeinek növelésében a szocia
lista munkaverseny. A rende
zőben dolgozó 12 szocialista 
brigádnak 106 tagja van, s 

jórészt nekik köszönhető, hogy 
a létszámhiány ellenére is nö
vekvő teljesítményeket pro
dukál a rendező. Felajánlásaik 
tőként a gazdaságosság javí
tására, a balesetek csökkenté
sére irányulnak. Szocialista 
szerződés alapján valósítottak 
meg gyümölcsöző együttműkö
dést a kocsivizsgáló szocialista 
brigádokkal: a vágányok kö
zött elvégzik a kisebb kocsi
javításokat, rakományigazitá- 
sokat. A rendező takarítására 
évek óta nem vették igénybe 
a pályafenntartásiak segítsé
gét, mert ezt maguk végzik — 
társadalma munkáiban. A múlt 
év folyamán több mint 4000 
óra társadalmi munkát telje
sítettek. Külön is elismerésre 
méltó, hogy a fokozott akti
vitás itt nem csupán a fizikái 
állományú vasutasokra vonat
kozik.

Társadalmi munkában

— Egyrészt a szükség, más
részt a segítő szándék indítja 
nálunk a tisztviselőket arra, 
hogy szabadnapokon, ámikor 
csak tehetik, bejöjjenek fizi
kai munkára — mondotta Dé
kány Tibor. — Ez alól, mint 
a 12 tagú, s a „MÁV Kiváló 
Brigádja” címmel kitüntetett 
MSZBT szocialista brigád ve
zetője magam se vagyok ki
vétel. Éppen holnap lesz sza
badnapom, de bejövök, s a 
VTII-as őrhelyen leszek váltó
kezelő. Ugyanekkor Jakab Ist-

nivalót hagy maga után, így 
napi munkájukban nem is 
tudják a fontos célkitűzések 
megvalósítását segíteni.

Az együttes ülések előké
szítése, a beszámolók időben 
történő kiadása nem az előírá
soknak megfelelően történik. 
Nem, vagy csak elvétve tud
nak alternatív javaslatokat 
előterjeszteni. Nem vált álta
lánossá az a jogos elvárás, 
hogy az együttes üléseket kö
vetően a bizalmiak tájékoztas
sák csoportjukat. Ahol meg
történt, ott is felszínesen vá
zolták a hallottakat.

A bizalmiak jelentős része 
— a kezdeti bizonytalankodás 
után, s a megfelelő felkészí
tés hatására — felnőtt a fel
adatok ellátására. A megfelelő 
szakmai, politikai felkészült
séget, informáltságot, szak- 
szervezeti kérdésekben jártas
ságot feltételező partneri kap
csolat a többségüknél kiala
kult. Ezeken a helyeken a bi
zalmi jog- és. hatáskör gyakor
lása segíti a vezetés munká
ját. Miután a bizalmiak köré
ben nőtt a szakvonali munka 
ismerete, jobban mozgósítanak 
a csoport vagy szolgálati 
hely előtt álló feladatok meg
oldására.

Akad azonban szakszerveze
ti bizottság, ahol nem érvé-

ván állomásirányitő a XlV-es 
őrhelyen tölti majd be a ha- 
társarusi posztot. A múlt ősz- 
szel szüretelő vonatokkal 
utaztunk vonatvezetőként tár
sadalmi munkában. Ezzel a 
vonatkísérők hiányát igyekez
tünk enyhíteni. . .

Alaposan besötétedett már 
amikor felmentünk a gtirító- 
dombra, ahol éppen a Rákóczi 
szocialista brigád teljesített j 
szolgálatot. A régi irányítóto
ronyban — amely fölött mát 
áll az új toronyépület is — 
találkoztunk Győri László gu- 
rításvezetővel, aki a Rákóczi 
brigád vezetője is. Az őszülő 
hajú, 53 éves férfi 30 eszten
dőt töltött már a vasútnál, 
és 22 éve dolgozik a rendező
ben. Ha csak annyit monda
nánk el róla, hogy Sátoralja
újhelyen lakik, s onnan jár 
dolgozni a miskolci rendezőbe, 
már ezzel is érzékeltettük: 
szereti, hivatásának érzi a 
munkáját.

— A mai napon már a 23. 
fogásnál tartunk — mondta 
—, de ha nem növekszik a 
köd, müszakváltásig meglesz 
a harminc. . .  Itt 24 óránké'- 
2200—2500 kocsit dolgozunk 
fel és ez 55—58 vonat össze
állítását jelenti. A legnehe
zebb, amikor itt leszáll a köd. 
Olyankor mintha a falnak 
beszélne az ember. A kocsikat 
csak addig látom, amíg el
gördülnek az ablak e lő tt...

Segítenek a pestieknek

Ezúttal azonban szerencsénk 
volt: ha gyengén is, de azért 
idelátszottak az irányvágányok 
között égő lámpák fényei.

— Több rádió kellene — 
mondta gondjaikról a brigád
vezető —, mert sajnos, van 
még olyan tartalékunk is itt 
a rendezőben, amelyik nincsen 
rádióval felszerelve. Brigá
dunk vállalta, hogy amikor 
van szabad vágányunk, akkor 
Székesfehérvárra, Várpalotára 
és más dunántúli állomásokra 
is összeállítunk vonatokat. Er
re külön büszkék vagyunk, 
hogy így tudunk segíteni a 
pes ieknek. . .

Időközben az újabb szerel
vény, a 23. fogás is felért a 
gurítódombra. Győri László 
bekapcsolta mikrofonjait: „A  
guritás megkezdődött, vigyáz
zunk a vágányok között/”  — 
adta ki az indító jelzést, majd 
így folytatta: „15-re három 
darab négytengelyes rakott...** 
S a kocsik engedelmesen gu
rulni kezdtek a dombról az 
irány vágányok távolinak tűnő 
fényei felé. , Lőrincz János

nyesítik a bizalmiak jogkörét, 
s ezt meg is Indokolják. Ter
mészetesen ez elfogadhatatlan. 
Hatás- és jogkörüket nem tisz
tázták, a szervezeti felállás 
nem követi a gazdasági fel
építést. Előfordult, hogy a gaz. 
dasági középszervek olyan rö
vid időt szabtak meg egyes 
kérdések véleményezésére, 
hogy képtelen volt az érdemi 
munka. Egyes vezetők „leke- 
zelik”, nem tekintik partner
nek a bizalmit.

Ilyen pozitív és negatív ta
pasztalatok birtokában Szom
bathelyen azt az összegező 
megállapítást tették, hogy a 
Minisztertanács és a SZOT 
együttes határozatának megje
lenése óta biztató eredmények 
születtek. A jogkörök gyakor
lása minden területen érezteti 
hatását, annak ellenére, hogy 
helyenként nem vált általá
nossá. A szakszervezeti mun
ka nyilvánossága a jogok gya
korlásával nőtt, mozgósító 
ereje fokozódott. A bizalmiak 
és szakszervezeti bizottságok 
együttes ülésein olyan kér
désekben sikerült felkelteni a 
bizalmiak érdeklődését, ame
lyekről korábban nem kaptak 
információt. Munkájuk szer
vezettebbé, hatékonyabbá vált.

Sz. T.

Baján, az Utasellátó Válla
lat 125. számú boltjának fia
tal vezetője, Goldring József - 
né, a közelmúltban vette át 
az üzem irányítását. A pálya
udvari épületben lévő bolt 
már régi, elavult, felújításra 
szorul. Éppen napirenden 
vannak a MÁV és az utasel
látó közötti tárgyalások en
nek lehetőségeiről.

— A környéken mi biztosí
tottuk először a dolgozók 
szervezett étkeztetését — 
mondja a vezető. — Az üzem 
22 dolgozójának a fele har
minc éven aluli. Nyolcán több 
mint tíz éve dolgoznak itt.

A konyhában nagy a 
sürgés-forgás. Készül az ebéd.

— Zöldségleves, leesés kol
bász lesz a mai menü — 
mondja Krajlik Dezsőné, a 
22 éves szakács. — A dolgo
zók elégedettek a munkánk

kal. Én legszívesebben a ha
lászlét készítem bajai módra. 
A kedvenc ételem a brassói 
aprópecsenye, j

— Gondoltak-e a gyerekek 
étkeztetésére ?

— Igen. Ha előre bejelentik 
a csoport érkezését, a leg
többször gyümölcslevest, ba
romfiból készült ételeket, be
főttet teszünk az asztalra.

Az üzemben két szocialista 
brigád tevékenykedik. Az 
Egyetértés és a Türr István 
brigád. Az előbbi 1977-ben 
— kiváló munkájáért — 
arany fokozatú kitüntetést 
kapott Kollektív felajánlásaik 
között mindig szerepel az öre
gek és betegek gondozása, a 
gyermekek patronálása. A 
legfontosabb céljuk természe
tesen az idén is az, hogy a 
vendégek elégedettek legye
nek.

D. V.

A jogok helyes gyakorlásával 
szervezettebb lett a bizalmiak munkája
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A vizsgálat lezárult

Látlelet egy halálos balesetről
A MÁV-nál az elmúlt esztendőben harmincán vesztették 

életüket és harmincketten szenvedtük csonkulásos sérülést bal
eset következtében. 1977-hez viszonyítva csökkent ugyan a bal
esetek száma, ez azonban nem vigasztalja sem az özvegyeket 
és árvákat, sem pedig a vasút vezetőit. A törekvés, az erőfe
szítés, a harc a dolgozók testi épségének megóvásáért, sokrétű, 
bonyolult munka. Eredményeit ritkán vesszük észre, csak ak
kor szisszenünk fel, amikor baj történt. Mint például az év 
elején, amikor ismét a vasúti munka áldozata lett egy ember. 
Hát-Kápolna állomás VI-os számú vágányán január 12-én 12 
óra 45 perckor tolatás közben érte halálos üzemi baleset Ra- 
dics Mátyás kocsirendezőt, kompolti lakost. A MÁV területén 
ez volt az év első, emberéletet követelő baleset. A történet 
mindannyiunk számára szolgáljon mementóul.

A balesetet alkohol nem befolyásolta
Az eseményről (készült hi

vatalos jegyzőkönyveik át- 
tanulmányozása után — 
pár nappal később — utaz
tana a helyszínire. Az ál- 
loinásföhök imxiájálbain (az 
ügy .részleteiben való köny- 
nyebb eligazodás érdeké
ben) segítőtársak várnáik. U. 
T., a miskolci területi bizott
ság munkavédelmi felügyelő
je, Zs; Gy., az igazgatóság 
VBO-jának munkatársa, tár
sadalmi munkavédelmi fel
ügyelő, G. J., megbízott ál
lomás-főnök és több helyi 
vasúti tiszt. Újra felidézzük, 
rekonstruáljuk a történteket. 
Pontosabban azok hátterét, a 
cselekvések mozgatórugóit 
igyekszünk megismerni, rész
ben a rendelkezésre álló 
jegyzőkönyvek, utasítások, 
részben pedig a helyszíni be
szélgetések, környezetszemlék 
és a tények alapján. E mód
szer segítségével rajzolódik ki 
előttünk egy rendhagyó „lát
lelet” a balesestrőL

(Réssiet a jegyzőkönyvből). 
'„Kál-Kápolna állomáson ja
nuár 12-én 6 óra 45 perckor 
jelentkezett szolgálatba a ko
csirendezői csapat A felolva
sás után M. S. tolatásvezető 
figyelmeztette a csapat tag
jait, hogy vigyázzanak mun
ka közben, mert havas, jeges 
a talaj. Megbeszélték a napi 
teendőket, majd a tolatásve
zető V. M-et bízta meg a 
gépkísérői feladatok ellátásá
val.”

Szeretném megtekinteni a 
helyszínt. Előbb azonban a 
halál körülményeit tisztázzuk, 
hiszen ez a legbiztosabb ki
indulópont. Az egyik jelen
tésben olvasom: „A  baleset 
közvetlen oka az volt, hogy 
Radics Mátyás kocsirendező 
későn és álló testhelyzetben 
lépett be az egymástól kb. két 
méterre lévő kocsik közé, és 
az ütközők a bal mellkasát 
összenyomták.”

A jelentésben akkor még 
nem szerepelhettek a rendőr
orvosi boncolási jegyzőkönyv 
megállapításai. U. T. munka- 
védelmi felügyelő intézkedik, 
hogy a miskolci igazgatóság

nak nemrég elküldött jegyző
könyv legfontosabb megálla
pításairól telefonon tájékoz
tassanak. Hallgatom az orvosi 
véleményt:

„A  bal mellkasrész durva 
összenyomása, sorozatos bor
datörés, a gerincoszlop háti 
szakaszának, szétválása, me
dence csonttörés, a függőér 
mellkasi szakaszának szétvá
lása, végtagcsonttőrés, lép- és 
májroncsolódás, továbbá bél- 
fodri sérülések. A boncolás 
során megállapítottuk, hogy a 
balesetet alkohol nem befo
lyásolta. Az észleltek viszont 
arra utalnak, hogy először az 
1-es számú külsérelem kelet
kezett, ami a fejen történt sé
rülés (ütés) volt, viszonylag 
kiterjedt bevérzéssel. Ez át
meneti szédüléssel járt. Ezt 
követően nyomódott össze 
nagy erővel a mellkas balol
dali része, majd nyomkarimás 
jármű kereke a bal lágyék- 
hajlaton áthaladt.. ."

Ez a szakvélemény vala
mennyiünket meglepett. A 
korábbi feltételezéssel ellen
tétben ugyanis Radics a fe
jén ért ütés miatt szédült, 
esett az ősszecsapodó ütközők 
közé. Kizárt tehát az a meg
állapítás, hogy az áldozatot a 
veszély lebecsülése, vagy fi
gyelmetlen magatartása miatt 
nyomták össze az ötfközők. En
nek tudatában indultunk, a 
helyszínre. Közben csatla
kozik hozzánk a tolatócsapat 
akkori két tagja: M. S. tola
tásvezető és O. F. kocsiren
dező.

★

(Részlet a jegyzőkönyvből.) 
„A  vizsgáló bizottság január 
12-én, a baleset , színhelyén. 
megállapította, hogy a VI. és 
a VII. vágányok közötti te
rületet 3—4 centiméter vas
tag olvadó hó és eljegesedett 
foltok takarták. Napsütéses 
tiszta idő és plusz 4 fokos hő
mérséklet volt. A bizottság a 
rendőrhatósággal együtt meg
kezdte a vizsgálatot. Közben 
elrendelte a tolatásban részt
vevők alkoholszondás vizsgá
latát, amelynek eredménye 
negatív volt.”

Mindenki nyugodt, kiegyen
súlyozott volt. Feszültséget, 
idegességet egyik munkatár
samon sem láttam. Emlékszem 
azonban egy említésre méltó 
párbeszédre, amely most utó
lag mindannyiunkat elgondol
kodtatott. Tizenegy óra körül, 
a IX. és a X. vágányok között 
jártunk éppen, amikor Radics 
Mátyás felidézett egy 1974- 
ben történt halálos balesetet. 
Akkor ő volt a tolatásvezető, 
és egyik társunkat, Kubirczik 
József kocsirendezőt elütötte a 
villanygép.

—■ Én is velük voltam akkor 
— szól közbe O. F. kocsiren
dező. — Radics csak annyit 
jegyzett meg január 12-én, 
hogy ha egy korty szeszt is ta
láltak volna a vérében, rá
húzzák a vizes lepedőt. A ki
hallgatások és az ilyenkor szo
kásos bűnbak-keresés volt 
számára a legnagyobb bünte
tés. Pedig a lényeget, az oko
kat valahol másútt kell keres
ni. Nézzék meg a munkaterü
letünket! A IX. és a X. vágá
nyok között ötven méter hosz- 
szan zúzottkő van leeresztve, 
amely a sínkorona'fölé maga
sodik. ö t  évvel ezelőtt is ott 
volt. Balesetveszélyes ilyen 
körülmények között a kocsik 
közé bújni, könnyen megbot
lik az ember. Szóvá tettük 
már termelési tanácskozáso
kon, oktatáson, de maradt 
minden a régi. . .

Megnézzük a szertári vágá
nyokat. Most nem nagy a for
galom, csak egy gőzmozdony 
áll a közelben.

— Ezeket a vágányokat is a 
baleset után takarították ki — 
jegyzi meg a tolatásvezető. 
Két szertári munkás most is a 
sínek közül lapátolja az ola
jos sarat. Néhol bokáig ér a 
víz. A vágány mindkét olda
lán szénhegyek magasodnak, 
néhány centiméterre a sínko
ronától. Olyan, mintha egy 
zárt folyosóba futnának a sí
nek.

v— Itt egy 375-ös gép kőny- 
nyen elakad — mondja M. S, 

Ha betolnak néhány kocsit, 
szinte meg sem lehet közelíte
ni a víztől, a sártól, meg a 
szénhegytől. Padlókat dobunk

a vágányok közé a vízbe, hogy 
kocsiakasztás közben legyen 
mire állni. Az előírás szerint 
az anyaghalomnak a sínkoro
nától 80 centiméterre kellene 
lenni és onnan emelkedhetne 
45 fokos szögben. Itt a távol
ság 20 centiméter sincs. Tud
juk, hogy utasításellenesen 
cselekszünk, amikor itt szét, 
illetve összekapcsoljuk á ko
csikat. „ Gyerünk, próbáljuk 
még!”  — biztatjuk ilyenkor 
egymást, hiszen a szertáriak is 
emberek és mindannyian a 
vasút érdekeit tartjuk szem 
előtt. Azt akarjuk, hogy ha
ladjon a munka. Ha addig 
nem rendeznénk kocsit, amíg 
a több száz tonna szenet az 
utasítás szerinti távolságra 
nem lapátolják, vagy az egyéb 
előírásokat is szigorúan végre
hajtanánk, akkor biztosan las
sulna az állomás forgalma.

— Mi komolyan vesszük a 
vasutat, életünk egy részét ál
dozzuk érte. Észre kellene már 
venni, hogy ha megszegünk 
egy utasítást, azt is vasúti ér
dekből tesszük. Mi nem tehe
tünk arról, hogy az utasítások 
egy része a gyakorlatban már 
nem valósítható meg! — fog
lalja össze tapasztalatait O. F. 

★
(Részlet a jegyzőkönyvből.) 

„A  tolatócsapat 12 óra 10 pete 
körül ment ebédelni a kocsi- 
rendezői helyiségbe. Közben 
V. M. gépkísérő közölte a csa
pattal, hogy Nagyút állomásról 
vonat érkezett, amelynek üres 
kocsijaival át kell állni a VI- 
os számú vágányra. A kocsi- 
rendezők elindultak a már ko
rábban rendezett 8995-ös vo
nat kocsijaihoz, hogy a beto
ló szerelvényt összekapcsolják 
a már ottlevő kocsicsoporttal. 
Elhélyezkedtek az I-es és 
Il-es nyílásoknál, miközben 
megkezdődött a betolás. M. S. 
tolatásvezető látta, hogy a két 
kocsirendező belépett a kocsik 
közé, majd ő is követte példá
jukat és elvégezte a kocsikap
csolást Elsőként a tolatásveze
tő lépett ki az akasztás elvég
zése után az ütközők közül. 
Akkor fedezte fel, hogy Ra
dics Mátyás az egyik CSD ko
csi alatt maradt..."

Az o fontos, Logy menjen o vasút

Az eseménynek nem volt szemtanúja
Nézelődünk a baleset szín

helyén, a VI. és a VII. vá
gány között, körülbelül 200 
méterre az I-es őrhelytől. Hű
vös szél fúj, a hó már min
denütt elolvadt. A hetesen 
összekapcsolt kocsisor áll. Ott 
próbáljuk rekonstruálni, ho
gyan történhetett a baleset. 
Mindenki mond valamit, ta
lálgatunk, hiszen az esemény
nek nem volt szemtanúja.

O. F. kocsirendező belép 9 
vagonok közé és a gyakorlat
ban próbál több tehetséget 
bemutatni.

A  tolatásvezető alacsony, 
erős ember. Az arca sápadt, 
látszik rajta, hogy még min
dig a tragédia hatása alatt álL

— Nem tudom, mit tehet
tem volna — tépelődik. — Éj
szakánként azóta is felriadok, 
átgondolom a történteket. Min
dig arra a következtetésre ju
tok, hogy ha az utasítás sze
rint cselekszem, és nem ve
szek részt az akasztásban, csak 
figyelem és irányítom a mun
kát, a baleset akkor is meg

történhetett volna. Senkinek 
sem foghatom a kezét. Egy 
szabálytalanul végzett kocsi
kapcsolási művelet után leg
feljebb figyelmeztetem a be
osztottamat: máskor jobban 
vigyázzon! De ettől még tőlem 
öt méterre, a szemem előtt is 
megcsúszhat és a kerekek alá 
eshet valaki. . .

(Részlet a jegyzőkönyvből.) 
„A  tolatócsapat 10 óra 30 perc 
körül hozzáfogott a 8995-ös 
számú vonat összeállításához. 
A forgalmi szolgálattevő erre 
a célra a VI. számú vágányt 
jelölte meg. Több kocsisorból 
álló, különböző helyekről ér
kező kocsikat löktek a VI. vá
gányra. A kocsicsoportok kö
zött több helyen volt nyílás, 
amelyeket azért nem tudtak 
összezárni, mert a tolatást 
végző gépnek — amely egy 
személyvonat mozdonya volt 
— be kellett menni a fűtőház
ba szerelni, utána pedig meg 
kellett kezdeni a szerelvény 
előfűtését.”

A vágányok között nagy a veszély
Az állomási kocsirendezői vezetői szerint — mindig lehe- 

csapatnak azon a napon négy tett számítani, 
tagja volt Egymást és a vas-
úti munkát jól ismerő, rutinos 12-én? _ kérdezem M. S. to-
brigád, amelyre — az állomás latásvezetöt.

— Elhárítható veszélyhely
zetet azon a napon nem ész
leltünk, csak csúszott az út — 
töpreng O. F.

— Az F.2-es 348/h. pont
ja  tartalmazza többek kö
zött azt, hogy a lépésnél 
kisebb sebességgel haladó 
járművek közé nem sza
bad menni, ha az bármi
lyen ok miatt veszélyes. Pél
dául, ha a talaj egyenetlen, 
csúszós, vagy fel van bontva. 
A talajt jég vagy hó borítja. 
Ha a vágány közelében lera
kott tárgy, illetve anyag 
van . . .  Ha a tolatásvezetők 
ragaszkodnának ehhez a tiltó 
rendelkezéshez, a MÁV terü
letén télen szinte álig lehetne 
kocsirendezést végezni, hiszen 
a csak álló és összetolt jármü
vek összekapcsolásának felté
telei nem adottak. A dolgozók 
többsége tehát vállalja a ve
szélyekkel járó munkát, mert 
a vasút érdekeit tartja fonto
sabbnak — magyarázza a 
munkavédelmi felügyelő.

— Saját felelősségünkre dol
gozunk. A MÁV menti magát, 
védik az utasítások. Vaskos 
könyv az F.2-es, amely a-dol- 
gozók kötelmeit sorolja. A 
MÁV kötelmei azonban nin
csenek vele arányban . . .

—  Az utasítások egy része 
már nem alkalmazható a je
lenlegi vasúti technológia so
rán. Adott helyzetben lehetet
len a forgalom lényeges lassí
tása nélkül végrehajtani —> 
jegyzi meg a VBO munkatár
sa.

— Az a lényeg, hogy men
jen a vasút — folytatja a to
latásvezető. — Több hónapja 
annak, hogy tartalékmozdony 
hiányában vonatgéppel tola
tunk, ezért szinte „lopva" kell 
elvégezni a munkát. Sietünk. 
Ha az utasítások pontjai sze
rint dolgoznánk, ebben az eset
ben is a vasút látná kárát. Én, 
mint tolatásvezető száz forint
tal kapok többet a társaimnál, 
de ha baj történik, engem 
vonnak felelősségre. Gyakor
latilag mindenért én vagyok 
a felelős. Felsorakoztatják el

lenem az utasítások pontjait: 
miért nem győződött meg er
ről vagy arról, miért nem be
szélte meg? stb. Azt hiszem, 
a MÁV-nál majdnem minden 
tolatásvezető végez kocsikap
csolást. A munkaerőhiány 
miatt erre szükség van. Nem 
esik nehezünkre, nem is pa
naszkodunk miatta, hiszen azt 
a luxust nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy csak 
figyeljünk, amikor társunknak 
lóg a nyelve a sok munkától.

— Miért nem viselték a vé
dősisakot?

— Mert hideg. Nem akarok 
még egyszer homloküreg-gyul
ladást kapni. Intenzív mozgás 
esetén nem stabil, a szíj dör
zsöl. Áthúz benne a szél a fe
jünk fölött Más típusra lenne 
szükség.

— Nekünk is az a tapaszta
latunk, hogy a kocsirendezők 
csak akkor használják a vé
dősisakot, ha sejtik, hogy VBO 
vagy munkavédelmi ellenőrzés 
lesz — folytatja a területi bi
zottság munkavédelmi fel
ügyelője. — Talán az a leg
nagyobb hibája, hogy nem il
leszkedik pontosan a fejre, 
nem bélelt. Szerencsen a kö
zelmúltban a védősisak miatt 
történt baleset. A saruzó mun
ka közben megbotlott és a 
szemére csúszott a sisak. Egy 
pillanatra elveszítette tájéko
zódó képességét és a kerekek 
alá zuhant.

★

(Részlet a jegyzőkönyvből.) 
„Amikor megláttam, hogy Ra
dics a vágányok között fek
szik, megállj jelzést adtam és 
kiabáltam, hogy had álljon! 
Szaladtam a hangosan beszélő 
felé, közben azt ordítottam, 
hogy mentőt, orvost, mert Má
tyásnak vége. . .  ! A BKál-ká- 
polnai körzeti orvos nagyon 
gyorsan megérkezett. A tolató
csapat tagjai az orvos utasí
tására kiemelték Radics Má
tyást a két sínszál közül. Az 
orvos megállapította a halál 
beálltát, és kérte, hogy kerít
sünk egy takarót..."

Budapesti tapasztalatok

A legtöbb üzemi baleset 
az éjszakai órákban történik

Forgalmi osztályunk a kö- a balesetek többsége az éjsza- 
zelmúl-tban értékelte az 1978. kai órákban következik be. S 
évi baleseti helyzetet. Nagy nem kis meglepetésünkre 
örömünkre szolgál, hogy az nem a hajnali órákban fellé- 
elmúlt esztendőben kiadott pő, úgynevezett krízises idő
utasítások, rendelkezések ha- szakban. Ennek oka, hogy 
tására, ha nem is nagy mér- a közvetlen vezetők igen rit-; 
tékben, de javult a baleseti kán ellenőriznek. A balesetek 
statisztikánk. 1977-ben, szak- jobbára az utasítások be nem 
szolgálatunk területén össze- tartása miatt történnek meg. 
sen 359 baleset történt. Ebből Ezért fokoztuk a meglepetés
ei halálos, és a csonkulásos szerű éjszakai ellenőrzéseket 
balesetek száma egyformán Alaposan felülvizsgáltuk, 
nyolc volt. A balesetek követ- majd elemeztük azokat a 
kezményeként 10 839 munka- munkaterületeket, ahol halá- 
nap esett ki. los vagy csonkulásos baleset

Ezzel szemben tavaly az történt. Ha a szükség úgy 
ossz balesetek száma hatvan- kívánta, módosítottuk a mun
ott el, a csonkulásos kettővel, kavédelmi rendelet előírásait, 
a halálos pedig eggyel csők- illetve kiegészítéseket léptet- 
kent az előző évihez képest, tünk életbe. Ilyenek voltak 
Természetesen a kiesett mun- például a vágány közötti utak 
kamapok száma is kedvezőb- szabályozása, rendbe Vétele, 
ben alakult: 1883 nappal volt stb. Felülvizsgáltuk az okta- 
kevesebb, mint 1977-ben. tásokat is. Megállapítottuk,

A balesetek, csökkenését, hogy korábban az elméleti 
amint ezt a számok is iga- képzés nem volt mindig ossz-. 
zolják, a korábbinál nagyobb, hangban a gyakorlattal — a 
feszítettebb munkamenet mel- dolgozókat nem minden eset
lett értük el. Nem érdektelen ben az adott munkakörre 
ezzel kapcsolatos tevékenysé- képezték ki. 
günkről néhány" fontosabb Az üzemszemlékre minden 
mozzanatot megemlíteni. esetben szóban és táviratilag

Igazgatóságunk területén, a is értesítettük a szolgálati ve- 
forgalmi szakszolgálatnál, az zetőket. Sajnos még így is 
üzemszemléket legtöbbször előfordult, hogy egyes pálya- 
csak formálisan tartották fenntartási főnökök és orvo- 
meg. Az ellenőrzés nem tér- sok nem jelentek meg. így 
jedt ki a munka- és üzem- természetesen a megállapított 
szervezés, a biztonságtechni- hiányosságokat nem tudtuk 
kai, valamint az üzemegész- kellő módon elemezni. A jő- 
ségügyi helyzet vizsgálatára, vőben ezzel kapcsolatban még 
Mielőtt a helyzetet elemez- szigorúbban fogunk fellépni, 
tűk, kijelöltünk egy munka- Az idén esedékessé váló biz- 
védelmi szakképesítéssel ren- tonságtechnikai vizsgáztatáso- 
delkező felügyelőt, Surányi kot is megszigorítjuk, mert 
Jenő tanácsos, személyszállí- az eddigi tapasztalataink azt 
tási csoportvezető személyé- bizonyítják, hogy a balesetek 
ben. Azt a féladatot kapta, tovább csökkenthetők, ha 
hogy a szakszervezettel mindannyian betartjuk, illetve 
együttműködve elemezze a betartatjuk az utasításokat, 
baleseteket és kellő in forrná- Fülöp Lajos,
dóval lássa el az osztály ve- a Budapesti Vasútigazgatóság 
zetését Megállapítottuk, hogy forgalmi osztályvezetője

Hé! Kérek ide egy fekvőhelyes kocsit. . :
(Kesztyűs Ferenc rajza)

A brigádot megrázta a tragédia
— Milyen ember volt Ra

dics Mátyás? — kérdezem O. 
F .-et

— Mint ember, és mint 
munkatárs is kifogástalan volt. 
Csendes, halk szavú, vesze
kedni nem lehetett vele. Sze
szes italt még szolgálaton kí
vül sem ivott Nagyon megrá
zott a halála.

— Én is jól ismertem, hi
szen Kompolton ötszáz méter
re lakunk egymástól — foly
tatja M. S. — Két lánya van. 
Az egyik most érettségizik, a 
másik pedig a vasútnál dolgo
zik. Otthon nyulakkal foglal
kozott Talán ez volt az egyet
len hobbija. Ügy tudom, nem
rég fejezte be a fürdőszoba 
építését Az állomáson rend
szeres a túlórázás. Ot-hat ko
csirendező hiányzik. Matyi is 
olyan ember volt hogy ha 
kellett, szó nélkül maradt to
vább szolgálatban, huszonné- 
gyezni. A szabadnapokat sem 
tudják kiadni. Várkonyi Jó
zsef kocsirendezőnek például 
még 1977-ről is van 18 nap 
szabadsága, a tavalyiból sem 
használt fel egyet sem. . .  A

vasútért érzett felelősség, az 
elhivatottság példái ezek. Má 
tyás felesége is azt mondta 
nekem, hogy ne emésszem 
magam, tudja ő a férjétől 
mit jelent a vasútnál dolgoz• 
ni.

— Hogyan lesz tovább?
— Most betegállománybar 

vagyok, nagyon megrázott 0 
tragédia. Ez volt a negyedik 
halálos baleset, amely közel
ről érintett. Az apám vonat- 
vezető volt. A bátyám és < 
két unokabátyám szintén r 
vasútnál dolgozott Mind 
hárman a sínek között halta 
meg, vasúti baleset áldozata 
lettek. Egyikőjükét szintén a 
ütközők nyomták össze. Az 
hiszem, ezután érthető, hí 
nem vállalom többé a tola 
tásvezetői beosztást Túl nag1 
teher az már nekem. A csa 
pat másik tagja, V. M. is be
tegállományban van, O. F. pe
dig sorompókezelőnek kérte 
magát Az I-es toronynál van. 
300 forinttal kap majd keve
sebb fizetést így hát a mi 
brigádunk megszűnt Vonatkí
sérőkből szerveznek majd to
latócsapatot helyettünk.

A bizottság a balesettel kapcsolatban megállapította, hogy 
a tolatásvezető és több vasutas munka közben megsértette az 
F.2-es, az F.l-es és az ÁBEO utasítások tizenhét előírását. A 
vizsgálatot január 17-én befejezték, és intézkedéseket tettek 
további utasítások, tilalmak bevezetésére..•

KASZALA SÁNDOR
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ítéletidőben Zakopanéban
KŐSZEGI KISDIÁKOK KÉTHETES SÍTÁBOROZÁSA A TÁTRÁBAN
Gyermekkorom legszebb te

lét juttatja eszembe az idei 
január első felében Lengyel - 
országban töltött kéthetes sí
tábor. Az új év második nap
ján indultunk Kőszegről, az 
állami és a MÁV-nevelőott- 
hon növendékeivel Zakopáné- 
ba. Budapestig az előző napi 
szélvihar nyomai, a letépett 
háztetők, a tévestől kicsavart 
fák látványa és a hozzátarto
zók aggódása kíséretében 
utaztunk autóbusszal.

A  Keleti pályaudvaron ért 
bennünket az első meglepe
tés. Kisorolták a mi helyje
gyes kocsinkat és nem állítot
tak be helyette másikat. Ott 
álltunk 52 gyerekkel hely 
nélkül. Az ügyeletes tiszt le
leményességünkre „bízta3’, 
hogy utazunk-e. A hazautaz
ni akaró lengyel utasokkal 
végül is dűlőre jutva szerez
tünk helyet. Mindenki ült és 
kényelmesen utazott Nowy 
Sanc-ig. Itt egy órát vártunk, 
«míg a bennünket Zafoopáné- 
ba szállító autóbuszok megér
keztek. Késésük oka a sok
helyütt járhatatlan utak át
törése volt» hómarók segítsé
gével

Zakopane téli arca

Elutazásunk előtt szorong
va figyeltük a tv és a rádió 
híradásait. Mi lesz velünk 
odakint? Bizony, nem sok jó
val kecsegtettek bennünket.

Harmadikén reggel nyolc 
árakor Zakopámébam voltunk. 
Hótól roskadozó fenyőfák 
köszöntöttek bennünket szál
láshelyünkön, egy menedék
házban, nem messze a Kasp- 
rowy csúcstól. Az elhelyezke
dés után ismerkedtünk a kör
nyékkel Az eddig csak nyá
ron látott Zakopine, most egy 
egészen más, álomszép arcát 
mutatta. Csilingelő, lóvontatta 
szánok, a hegynek nehezen ka-I 
paszkodó autóbuszok és für
gén futó taxik, a nagy pely- 
hekben hulló hó pompás lát
ványa feledtette velünk a 
hosszú út fáradtságait és a 
mínusz 18 fokot. Végre igazi 
tél és itt fogunk sízni tanulni. 
Lehet, hogy a magyar sísport 
reménységei is velünk van
nak? Majd kiderül néhány év 
múlva!

Közben megkezdődött a sí
tanfolyam. Kik ügyesebben, 
kik kevésbé ügyesen csatolták 
fel a síléceket. Évek óta nem 
nagyon volt rá lehetőség, 
hogy idehaza sízni lehetett 
volna. Nem voltunk kevesen, 
akiknek most volt először a 
lábán sítalp. Elgörbült síbotok, 
halk és hangos puffanások, 
kikapcsolódott és elcsúszott 
¿écek, de újra meg újra in-j 
dulunk. Már megy a lesik
lás, még baj van a megállás
sa l Aztán jön a hóekézés, 
befordított léccel megállni, 
fordulni. Nem is olyan ördön- 
gős! Most a-krisztiáneres meg
állást gyakoroljuk. Megy ez 
is, mint a karikacsapás!' Ne
gyedik nap már elégedett 
Gráf László testnevelő tanár.

Vendéglátóink — akik a 
nyáron cserében a Balatonon 
lesznek majd a két nevelőott
hon vendégei — a pulawy ne
velőotthon pedagógusai, min
dent elkövetnek azért, hogy a 
környékkel és a nevezetessé
gekkel megismertessék közel 
hatvan fős csoportunkat.

Irány a csúcsra

Felejthetetlen volt a Mors- 
kie Oko-hoz tett kirándulás. 
A gleccsertó látványa, a ma
gabiztos, rideg sziklák ölelésé
ben leírhatatlanul szép. A me
nedékházban, ahol meleg teá
val vártak bennünket, egy 
robusztus külsejű hegyi mentő 
elmondta, hogy „esemény 
van”. Kint, a teraszról egy 
hangya nagyságú alakra mu
tatva izgatottan magyarázza, 
hogy senki nem tud róla sem
mit. A szabályok szerint be 
kellett volna írnia a nevét a 
menedékházban levő könyvbe, 
továbbá^ az uticélt, és azt is, 
hogy várhatóan mikorra ér 
vissza. Mindezt nem tette 
meg. Ha baj éri, még segíteni 
sem tudnak rajta. Szerencse, 
hogy felfedezték.

Heggel a Gievont csipkés 
sziklái mögül még a nap is 
pazarabbul szórta sugarait,

amikor a Kasprowy csúcsra 
indultunk. Mi az a 2400 mé
ter? Drótkötélpályán tényleg 
semmi. Csak ebéd után tud
tunk fölmenni, annyi volt a 
turista, meg a síző. Vitorlázó 
repüléshez hasonló az utazás 
a lanovkán. Miután átszáll
tunk a második stációra, ak
kor kezdett gyorsdiftszerűen 
fölfelé emelkedni. Pattogott a 
dobhártyánk, szaporábban 
lüktetett a pulzusunk. A nem
rég még lentről megcsodált 
sziklák hirtelen süllyedni 
kezdtek, mi meg csak emel
kedtünk. eméllkedtünlk! Tolmá
csunk törte meg a feszült, ne
héz perceket A második vi
lágháborúban egy Lengyelor
szágból Magyarországra tartó 
futár utazott a lanovkán. A 
cseh oldalon sível ereszkedett 
le és tartott a Vág völgyén át 
felénk. Már több alkalommal 
sikeresen tett eleget küldeté
sének ezen az útvonalon. Ve
szélyes vállalkozás volt éz az 
út, nagy bátorságot és fizikai 
erőt igényelt az ilyen vad te
repeken a sível való közleke
dés. Ez alkalommal sem 
gondolta, hogy a csúcsig együtt 
i’taTpJk a Gestapó embereivel 
Csak a lanovkavezető tudta, 
aki figyelmeztette is a bátor 
futárt. Az pedig hirtelen ki
rántotta az ajtót és a 30 mé
teres mélységbe vetette ma- 
'gát. A fenyőfák fogták fel az 
esést és a nagy hónak köszön
hette életben maradását. Hiá
ba lőttek utána, már messze 
volt.

Fönsiíges panoráma

Mi is főiértünk a csúcsra. 
Fölsóhajtva léptünk a szilárd 
talajra. Fönt a panoráma fön- 
séges! Az ülőszékes felvonó 
hozza a színes, tarka ruhás 
tömeget a völgyből hogy is
mét leereszkedhessenek a tél 
adta örömöknek hódolva. Hát 
ide, a mi kezdő csapatunkból 
nem mernék javasolni senkit 
sem lesiklani. Csak megerősí
tette bennem ezt az érzést az 
a jelenet, amikor két alak, 
mint a villám cikázott alá, 
egy alumíniumból készült 
mentőszánnal. Baleset történt 
— gondoltam, amikor a mel
lettem álló gyerekek már föl 
is fedeztek egy apró pontot. 
Oda tartanak. Látni lehetett 
egy fekvő alakot, nem messze 
tőle egy sítalpat. Súlyos lehet 
a sérülés, 6—7 percig tart, 
amíg becsomagolják. Nemso
kára helikopter érkezik és vi
szi tovább a sérültet.

Közben észre sem vettük, 
hogy megerősödött a szél és 
egyre-másra döngeti a cseh- 
lengyel határt jelző táblákat 
A trafikos néni olyan szögle
tes mozdulatokkal, a burleszk- 
filmekben látott gyorsasággal 
húzta le a rolót és kapta ma
gára nagy sietve kabátját 
hogy először azt hittük, a gye
rekeknek akar kedveskedni, 
mivel nem értik egymás sza
vát. Aztán megtudtuk, sürgő
sen el kell hagynunk a csú
csot ugyanis a nagy szélben 
\nem közlekedtetik a felvonót. 
Indul az utolsó Lanovka a kűz
ni cei völgybe. Ilyen gyorsan 
egyszer sem sorakozott cso
portunk, mint most, mikor 
ezt megtudtuk.

Nem akarom dramatizálni 
a helyzetet veszélyben nem 
voltunk, de meghűlt bennünk 
a vér, amikor a sziklák hatá
rolta völgyből kiérve belénk 
kapaszkodott a szél és meg
himbált bennünket Tapasz
talt lanovkavezetőnk megállt 
pár pillanatra és nagyon las- 
las ereszkedtünk alá.

Vidám előfarsang

Az első hét eltelte után is
mét megeredt a hó. Ügy tűnt, 
többé nem is akar megállni. 
Délelőtt annyi leesett, hogy 
sportolásra egyelőre nem al
kalmas. Meghívást kaptunk 
ugyanis a Zakopanéi 6. sz. is
kolába, ahol csak lányok vol
tak, velünk meg csak fiúk. 
Tiszteletünkre előfarsamgot 
rendeztek, farsangi fánkkal és 
teával. Ének- és táncműsort 
adtak, amit természetesen 
azonnal viszonoztunk, hiszen 
rengetegen voltak köztünk a 
fiúkórusból is. Gráf László 
nemcsak testnevelő tanár, ha
nem a kórus vezetője is. Ké
szültek, mert lengyelül éne

kelték a vendéglátóknak a Te 
álomszuszék, ébredj. . .  kez
detű úttörődalt. Aztán kezdő
dött a diszkó, szólt a BoneyM, 
az Abba és a Smokie.

Wanda asszony, az igazga
tónő elmondta, hogy 360 gye
rekük 12 osztályba jár. Van 
néhány fél-magyar, fél-len
gyel gyerekük. Meglepődtünk, 
amikor a bejáratnál bennün
ket is magyarul köszöntött 
egy kislány. Anyukája ma
gyar, az apuka lengyel. Ki
lenc éves és tökéletesen be
széli mindkét nyelvet, de már 
tud angolul és németül' Nem 
csoda, az édesapa hét nyelven 
beszél, tolmács. Zsuzsi kitűnő 
tanuló. Iskolája egyik kedven
ce.

A kellemes délután után ne
héz volt a búcsúzás. írjál! 
Gyere el Magyarországra! Mi
kor jöttök megint? — számta
lan kérdés, számtalan őszin
te, gyerekes ígéret.

Megannyi élmény

Már úgy megyünk a sípá
lyára, mintha mindig oda jár
tunk voflma. Hol van már az 
első napok izgalma?! örömet 
jelent ez a sport mindenki
nek, aki egy kicsit megízlel
te, többé nem tud lemonda
ni róla. Négy pálya van egy
más mellett. Nemzetközi ta
lálkozók színhelye. Angol, 
svéd, jugoszláv, lengyel ma
gyar szótól hangos a dombol
dal Egy méter magas ugró
asztalt építenek, ki tud mesz- 
szebb ugrani. Folyik a ver
sengés.

Nem feledi senki sem a 
Gubalowkára tett kirándulá
sunkat sem. Alattunk a Gie
vont és a Kasprowy csúcs .ko
szorújában Zakopáné terül e l 
Hófelhő úszik a város fölé, 
egy pillanatra eltakarja, de 
máris a nap sugarai pásztáz
zák. Mintha vadnyugati film 
díszleteit látnánk. Kattognak 
a fényképezőgépek, medve
bundába öltözött férfi sétál a 
turisták között. Nyílt lángon 
sütött kolbászt, forró citromos 
teát kánál az árus. Mennyi 
látnivaló, mennyi élmény. A 
szelíd fehér kutyát elnevez
ték Belinek, hálából játszik 
velük. Sötét este lett, mire 
visszaértünk szálláshelyünkre.

Elérkezett a hazautazás 
napja, némi hangulatromlás 
vett erőt rajtunk, amikor meg
tudtuk, hogy Nyugat-Dunán- 
túlon akadozik a közlekedés, 
hóviharok bénítják a forgal
mat. Végül is Kőszegig nyolc 
átszállással szerencsésen meg
érkeztünk.

Lehetett volna-e a gyerme
kek nemzetközi évét ennek az 
52, szüleitől távol élő kis nö
vendéknek tartalmasabban 
indítani?

Kiss János

A gőzmozdonyjavító szín
ben minden fekete. A falak, 
a mennyezet és az ott dolgozó 
emberek ruhája is. Amíg az 
olaj foltos víztócsákat kerülge
tem, szemembe vág egy he- 
gesztőpiszoly kékes lángja. 
Arrafelé tartok. Távolabb egy 
fiatalember nagykalapáccsal 
püföl egy kör alakú lemezt, 
Megállók mellette és nézem a 
kezeit. Igazi munkáskezek. 
Erősek, feketék az olajtól Ö 
is rámpillant, aztán leteszi a 
kalapácsot.

— Nem könnyű itt a mun
ka; olaj, korom szennyez 
bennünket — mondja Ocsovai 
István, a balassagyarmati von
tatási főnökség kazánkovácsa, 
a körzeti üzemfőnökség KISZ 
bizottságának titkára. Egy 
csendes irodába invitál ahová 
már nem hallatszik el a mun
kahely zaja és beszélgetni is 
tudunk.

Tettekkel szocialista hazánkért...

Sebestyén Nándorné ünnepi beszédét tartja (Óvári Árpád felvétele)
Az Országos Béketanács 

kezdeményezésére január 25- 
én békenagygyűlést tartottak 
a budapesti vasútigazgatóság 
kultúrtermében. A nagygyűlé
sen megjelent és az elnökség
ben foglalt helyet Sebestyén 
Nándorné, az Országos Béke
tanács elnöke, Nguyen Phu 
Soai, a Vietnami Szocialista 
Köztársaság budapesti nagy
követe, Szűcs Zoltán, a MÁV 
vezérigazgatója, Molnár
György, a vasutas-szakszerve
zet titkára, Kiss Károly vas- 
útigazgató és dr. Szabó Mik
lós, a budapesti területi bi
zottság titkára.

A nagygyűlést Pady Géza, a 
budapesti igazgatóság pártbi
zottságának titkára nyitotta 
meg, majd Sebestyén Nándor
né mondott ünnepi beszédet 
Hangsúlyozta többek között a 
fegyverkezési hajsza megféke
zésének szükségességét a bé
ke és a szocializmus erőinek 
egyesítését

A magyar békemozgalomnak 
Is fontos feladata a független
ségükért harcoló országok 
iránti szolidaritás és segítség- 
nyújtás, amelyre most nagy 
szüksége van a többi között a 
vietnami népnek is. Távoli ba
rátaink nagy erőfeszítéseket 
tesznek szocialista rendszerük 
megszilárdításáért gazdasági 
életük fellendítéséért, miköz
ben határaikon egymást érik 
a kínai provokációk. Az OBT 
elnöke arra is rámutatott, 
hogy a Magyar Népköztársa
ság kormánya az elsők között 
ismerte el a Kambodzsai Nép- 
köztársaságot.

Sebestyén Nándorné beszé
de után Nguyen Phu Soai 
emelkedett szólásra, akit az

úttörővasutasok virágcsokor
ral köszöntöttek.
■ — Nagy öröm számunkra, 

hogy a magyar vasutas dol
gozókkal együtt vehetünk 
részt azon a nagygyűlésen, 
amely az 1979. évi szolidari
tási akció nyitánya — mon
dotta bevezetőjében a nagy
követ — Nagyra értékeljük az 
önök forradalmi, proletár in
ternacionalista segítségét 
amit a szocializmust építő né
pünkért tesznek. A kambod
zsai Pol-pot rendszer összeom
lása után a mi helyzetünk is 
pozitívan változott, hiszen a 
három mddkíneá ország (Viet
nam, Laosz, Kambodzsa) ha
gyományos barátsága helyre
á llt

Nguyen Phu Soai befejezé
sül sok sikert kívánt az 
MSZMP XI. kongresszusa ha
tározatainak végrehajtásá
hoz.

A nagygyűlés végén Pady 
Géza, a budapesti igazgatóság 
pártbizottságának titkára 
„Tettekkel szocialista hazán
kért, a békéért” címmel is
mertette azt a felhívást 
amelyben kifejezésre jutott a 
vasutasok egyértelmű állás
foglalása az enyhülési politi
ka mellett és tiltakozásuk a 
fegyverkezési verseny ellen,

A felhívást elküldték az 
Országos Béketanács elnöksé
géhez.

(Bén)

Sikeres véradónap Hatvanban

A hatvani csomóponton január 31-én önkéntes, térítésmentes 
véradónapot rendeztek, melyen 114 dolgozó 40 liter vért adott

Portrévázlat egy KISZ-titkárról
Ocsovai Istvánt, a Nagy 

Októberi Szocalista Forrada
lom 61. évfordulója alkalmá
b ó l; kiváló munkájáért, 
Aránykoszorús KlSZ-jelvény- 
nyel tüntette ki a KISZ Köz
ponti Bizottsága.

— Bölcskén, a kis Tolna 
megyei faluban születtem 
1949-ben — folytatja a beszél
getést. — Az általános iskola 
befejezése után mezőgazdasá
gi kovács szakmát tanultam, 
majd a helyi Rákóczi terme
lőszövetkezetben helyezked
tem el. 1964-ben lettem KISZ- 
tag és munkahelyemen ha
marosan szervező titkárnak 
választottak.

A sorkatonai szolgálat után, 
1972 februárjában a vasúthoz 
kérte a felvételét. A balassa
gyarmati vontatási főnökségre 
került kazánkovácsnak. A 
Ságvári Endre KlSZ-alapszer- 
vezetben hamarosan agát. 
prop. felelősnek választották. 
Társadalmi munkák, politikai 
oktatások, rendezvények szer
vezése és a fiatalok mozgósí
tása volt a feladata. 1974-ben 
a KISZ-szervezet titkára lett.

A fiatal KISZ-titkár még 
abban az évben, a csomópont 
első ifjúsági parlamentjén ja
vasolta, hogy az akkor terve
zett új szociális létesítmény 
beruházási programja felett a

KISZ-alapszervezet vállaljon 
védnökséget. A javaslatot el
fogadták és a kivitelezőkkel 
is hamarosan aláírták a véd- 
nökségi szerződést. Operatív 
bizottságot hoztak létre, 
amelynek Ocsovai István is a 
tagja lett.

— A  létesítmény átadási 
határideje 1977. december 
31-e volt — emlékezik Ocso
vai István. — Az összefogás 
és a munkaverseny eredmé
nyéként már három hónap
pal élőbb —* augusztus 21-én 
—, megkezdődhetett a műsza
ki átadás és november 3-án 
már a dolgozók is birtokba 
vehették az épületet.

A  KISZ-titkárt, jó  szervező 
munkájáért igazgatód dicsé
retben részesítették. Munka
helyén közben megalakult a 
Petőfi szocialista brigád, 
amelynek brigádvezető he
lyettese, később pedig vezető
je  lett. A kollektíva 1976-ban 
elnyerte az aranykoszorús 
brigádjelvényt. * Ugyanabban 
az évben —- a városi KISZ- 
bizottság határozata alant án 
— a balassagyarmati csomó
ponton KISZ-bizottságot kel
lett létrehozni A bizottságot 
három KlSZ-alaoszervezet 
(két vontatási és ecv forgal
mi) alkotta. A KTSZ-Hfrott- 
ság titkárává Ocsovai Istvánt

választották. 1977-ben a pá
lyafenntartási fiatalok KISZ- 
alapszervezetével bővült a bi
zottság. Jelenleg 98 KISZ-tag 
munkáját irányítja.

— Balassagyarmaton a kö
zelmúltban körzeti üzemfő
nökség alakult — magyaráz
za. — A legfontosabb progra
munk most az üzemfőnökség 
vonalainak dizelesítése. A 
KISZ-tagok közül huszonhe
ten végezték el eddig a dí
zel átképző tanfolyamot és 
sokan dízel-mozdonyvezetői 
vizsgát tették. A dízelszín 
korszerűsítése során ötezer 
óra társadalmi munkát végez
tünk.

— Sokrétű elfoglaltsága 
mellett jut-e idő a kikapcso
lódásra? — teszem fel az 
utolsó kérdést.

— Egy ötéves fiam és egy 
hároméves lányom von — 
válaszolja. —- Amikor munka 
után haza megyek, legszíve
sebben velük foglalkozom. De 
azért van egy hobbim is: a 
jelvénygyűjtés. A  gyűjtemé
nyemben 380 különböző jel
vény van. Tagja vagyok a vá
rosi MHSZ könnyűbúvár klub
jának és a városi úttörő-el
nökségnek. Mindkettő érde
kes, hasznos elfoglaltság.

Ketykó István
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A jubileumhoz méltóan

Ismét a legjobbak között 
a Dunakeszi VSE kézilabda csapata

Az NB I-be való feljutást kiharcolt csapat és vezetőik
Immár három évtizede, 

hogy a Budapesti MTE-nél és 
a Horány-szigeti szociálde
mokratáknál a kézilabdázás 
alapjaival megismerkedő du
nakeszi vasutas fiatalok hivat
alosan is megalakították az 

egyesület kézilabda szakosz
tályát. Az úttörők, az első. 
kézilabdacsapat munkája nem 
volt hiábavaló, a kezdeti mos
toha körülmények között vég
zett munka, majd a MÁV 
Dunakeszi Járműjavító dolgo
zó kollektívájának aktív tá
mogatásával a vasutas kézi- 
labdások nagyszerű eredmé
nyeket értek el.

A hatvanas évek közepén 
Gendur Pál edző, Bazsó Sán
dor szakosztályvezető és Vá
rnái József intéző szakmai 
munkája nyomán jó  képessé
gű kézilabda csapatot alakí-l 
toltak ki. Többször a magyar 
válogatott edzőpartnereként, 
nemzetközi mérkőzéseken be
csülettel küzdött a vasutas 
színekért a csapat s a játéko
sok közül Czipó István és 
Szabó István az ifjúsági vá
logatott keretben is bizalmat 
kaptak.

1970-től megszakítás nélkül 
a nemzeti bajnokság második 
osztályában küzd a Dunakeszi 
Vasutas Sportegyesület leg
eredményesebb szakosztálya.

1973-ban Gendur Pál a 
nemzeti bajnokság legmaga
sabb osztályába is elvezette a 
csapatot, de egy év után bú
csút mondtak az NB I-nek. 
A vasutas csapat hamar ren
dezte sorait, és sikeresen sze
repelt az NB I B-ben. A z el
múlt években a magyar vasu
tas kézilabda válogatott ge
rincét is dunakeszi 'játékosok 
alkották.

Az 1978-as bajnoki évben a 
szakosztály vezetői 42 bajnoki 
pont megszerzését tűzték ki I 
célul a csapat elé. Ennek ér

dekében Gendur Pál edző ve
zetésével fokozták az edzések 
intenzitását.

Újult erővel, a hazai mér
kőzéseken 10C százalékos tel
jesítményt értek el és 43 pon
tot gyűjtöttek. Ez elég volt 
ahhoz, hogy újból az NB I-be 
kerüljenek.

A csapa tagjai: Gergye La
jos, Borka Lajos, Szalka Ist
ván, Fábián László, Rixer Ist
ván, Varga Sándor, Gendur 
Ferenc, Valentin Sándor, Czi
pó István, Szénási László, Sza
bó István, Kovács Kálmán, 
Valentin János, Mer ki Aladár 
önmagukat múlták felül, s 
megérdemelten jutottak a 
nemzeti bajnokság első osztá
lyába.

Orosz

Népszerűek az MHSZ-versenyek
A  budapesti területi bizott

ság december 21-i ülésén tár
gyalta a budapesti igazgató
sággal és az MHSZ budapesti 
vezetőségével 1973-ban meg
kötött együttműködési meg
állapodás eddigi tapasztalatait.

A megállapodás célja az 
volt, hogy a vasutasok köré
ben is eredményesebb legyen 
a honvédelmi nevelő tevé
kenység és tovább fejlődjön a 
tömegsport. Az eltelt öt év ta
pasztalatait a TB sportbizott
sága gyűjtötte Össze. Megálla
pították, hogy a honvédelmi 
nevelés terén és a tömegsport
ban fejlődés tapasztalható. A 
szakszervezeti bizottságok és 
az MHSZ-klubok az együttmű
ködési megállapodásban fog
laltak szerint dolgoznak. A  
szolgálati helyeken működő 35 
MHSZ-klub (16 lövész és 19 
tartalékos) versenyei, rendez
vényei népszerűek a vasutasok 
körében. Rendszeresen végez
nek honvédelmi előképzést a

fiatal, bevonulás előtt álló dol
gozók részére, amely segítsé
get ad a vasúti technika, elekt
ronika megértéséhez, elsajátí
tásához is.

A  35 vasutas MHSZ-klúb- 
nak 1500 igazolt tagja van. A 
közös megmozdulásokon vi
szont évente mintegy 4—5 ez
ren vesznek részt. A klubok az 
iskolákban is {rendeznek .hon
védelmi napokat Különösen 
eredményes ez a munka a hat
vani és a szolnoki csomópon
ton.

A  szakmai képzéseken kívül 
a politikai neveléssel is törőd
nek. Elsősorban a szocialista 
■hazafiság és a proletár inter
nacionalizmus megértetése a 
céL

A  területi bizottság a jelen
tést elfogadta és megállapítot
ta, hogy az együttműködési 
megállapodást aláírók ered
ményes tevékenységet folytat
tak.

D iák sportpályák, 

társadalm i segítséggel
A  KPM Közúti Igazgatóság 

szombathelyi mémökkollektí- 
vájának Széchenyi István szo
cialista brigádja, társadalmi 
munkában elkészítette a Kő
szegi MÁV Nevelőotthon 
sportpályáinak felújítási ter
veit. A munka a jó  idő bekö
szöntésével kezdődik. A ne
velőotthon kisdiákjai 40 ezer 
forint értékű társadalmi mun
kával járulnak hozzá a tény
leges költségek csökkentésé
hez.

A fregolirendszerűen mű
ködtethető pályák betonalap
pal, aszfaltburkolattal állnak 
a sportot szerető kisdiákok 
rendelkezésére. Az előrelátó 
mérnökök eleve úgy tervezték 
meg a kézilabda- és a kosár
labdapályákat, hogy télen 
korcsolyapályává lehessen át
alakítani őket.

Az „öreg" vasutas és a fiatalok
tek ki az Ungvár utcai általá
nos iskolával: nagy segítséget 
nyújtanak a honvédelmi is
meret oktatásához. A  Honvé
delmi Kupa Lövészversenyben 
és az Összetett Honvédelmi 
Versenyben sok üzemi dolgo
zó, iskolai tanuló vesz részt. 
A kerületi versenyeken évek 
óta az élen végeznek, verseny
zőik a budapesti döntőkön is 
jól szerepelnek.

Fábián János „öreg”  vas
utas. 1960-ban lépett a vasút 
kötelékébe, első munkahelye 
a MÁV Építési Géptelep volt 
Jelenlegi munkahelyén 1964 
óta dolgozik: minőségi gazda-\ 
sági ellenőr és polgári védel
mi törzsparancsnok. Gazdasági 
munkáját is eredményesen 
végzi. 1960 óta tagja az 
MHSZ-nek. A lövész klub Irá
nyítása mellett aktívan dolgo
zik a kerületi Testnevelési és 
Sport Felügyelőségben: a ke
rületi Lövész Szövetség elnö
ke.

A  Magyar Úttörők Szövet
ségének Országos Elnöksége 
Fábián Jánost Kiváló úttörő
vezető kitüntetésben részesí
tette. Nyitrai József

Budapesten a XIV. kerület
ben működik a legtöbb vas
utas MHSZ-klub: hat tartalé
kos, egy-egy lövész, modelle
ző és repülő klub. E vasutas 
klubok kerületünkben a leg
jobbak közé tartoznak.

A MÁV Gépjavító Üzem lö
vészklubjának titkára 1968 óta 
Fábián János. A klub évek 
óta szép eredményeket ér el a 
kiképzésben és a tömegsport
ban is. Jó kapcsolatot építet-

Négyezer dolgozó sportbázisa
Ferencvárosban visszavárják a sportkör elnökét

A ' színhely: a Ferencvárosi 
Vasutas Dolgozók Művelődési 
Háza és Sportköre a IX. ke
rületi Péceli úton.

A  hatalmas csarnok most a 
teremtornának ad otthont; 
szombaton a serdülőknek, va
sárnap a felnőtteknek. Kihal- 
latszik a közönség moraja, 
tapsa, biztatása, az éles bírói 
sípszó. . .
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Vízszintes: 1. Az év elején kü

lönösen fontos a vasútnál. 13. 
. . .  Max (1873— 1916) német ze
neszerző. 14. A falevélnek is van.
15. A  hinduk ősrégi szent könyvel.
16. Pozitív sarok. 17. Híres ló
verseny. 19. R-el a végén ráront. 
20. Csontokat köt össze. 21. Tej
termék. 22. Latin üdvözlés. 23. 
Ruhát tisztít. 24. Keresztül. 26. 
vályú. 29. Réz szélei. 30. Állami 
bevétel. 32. Régi űrmérték. 33. 
. . .  esztál, zaklat. 35. Szemcsék

az üveg alján. 38. Nyaraló ellen
téte. 40. Nógrád megyei község. 
41. Verssorok összecsengése. 43. 
Testrész. 44. Kémiai elem. 45. 
Több- e. 46. Elmélkedés. 48. Du
tyi, fogda. 49. . .  .gén, az égést 
nem tápláló gáz. 50. Latin és. 52. 
Német névelő. 54. A Tisza mel
lékfolyója. 55. Szintén. 56. Ta
karmány gabona. 58. Római vá
ros volt a Száva mellett. 61. Fér
fi név. 62. Medália. 64. A  tan tál 
vegyjele. 65. Hangtalanul les. 66.

Időmérő. 67. A  vonat, fut rajtuk. 
69. Város a Szovjetunióban. 71. 
Kétféle csapadék.

Függőleges: 1. Menyasszony. 2. 
Tetőpont. 3. Ritka férfinév. 4. 
Betűpótlással éled. 5. Vigyázó. 6. 
Vakbuzgó, görög szóval. 7. Nem 
mindig azonos az értékével. 8. Ze
nei műszó: kötötten. 9. Papír
mérték. 10. Utcák kereszteződése. 
11. Az „első ember” . 12. Tábori 
lakás. 17. Becézett női név. 68. 
Jugoszláv férfi név. 24. A  vízszin
tes 1-hez hasonlóan fontos. 25. 
Fürdőalkalmatosság. 27. Képző
művészeti alkotás. 28. Kérdőszó. 
30. Üt. 31. Nem konfekció! 33. 
Valaminek a lényege, (latin) 34. 
Albán pénz. 36. Kis ház. 37. Fel
fedi a valóságot. 38. Római tör
ténetíró (55— 120). 39. Elet. 42.
Béke, több nyelven is. 43. Tatár 
méltóság. 46. Jólét. 47. Szagló- 
szerv. 51. Folyó Turkesztánban. 
53. Kimondott betű. 55. .Az USA 
egyik állama. 57. Nóta . . . ,  je
gyezd meg jól! 59. Kubai férfi
név. 60. Fordítva: becézett férfi
név. 61. Izmos. 63. Igekötő. 66. 
Kosár közepe. 68. Kimondott be
tű. 70. Az erdők lakója. 71. E. D. 
72. Az okozat eredője.

Beküldendő: vízszintes 1. és
függőleges 24.

Beküldési batáridő: 1079. már
cius 2.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A kocsiforduló idő 
csökkentése. A  beruházások kon
centrálása.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk
1. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Kiss Károly, Szerencs, Kandó K. 
u. 1. sz. 3900; Bozsoki László, 
Szombathely, Vas u. 5. sz. J700; 
palócz Armandné, Szeged, Fésű u.
2. sz. 6726; Ginczli Emőné, Sop
ron, Jereván lt. Felszabadulás u. 
29. sz. 9400; Dunyák József, Fé- 
nyeslitke, Szabadság u. 19. sz. 
4621.

Az időpont: téli vasárnap 
délután.

Telefonálni szeretnék, beme
gyek egy üvegajtajú irodába. 
A szomszédos helyiségbe ve
zető ajtón táblácska: „Polócz 
Ferenc ügyvezető elnök.** Ám 
— mint megtudom — a Fe
rencvárosi Vasutas' Sport Klub 
tevékenységének irányítója sú- 
] vos beteö

— Két hétig feküdt a MÁV 
Kórházban, azután szanató
riumba került — mondja a 
szertáros néni.

E hasábokon többszőr is ír
tunk már róla, az egykori ki
váló kapuvédőről, a mindig 
ügybuzgó ügyvezető elnökről.

A  szertáros néni szavaiból 
szomorúság csendül ki. Visz- 
szavárják az elnököt, a ked
ves ismerőst. Sokan küldik 
jókívánságaikat. Érthető: hi
szen a folyosó egyik falán lát
ható fényképtablón ezt olvas
hatjuk: „ Négyezer dolgozó
sportbázisa.*9

S nemcsak a vasutasoké. A 
ferencvárosi üzemek, intézmé
nyek munkásai, alkalmazottai, 
vezetői is gyakran hódolnak 
itt a testmozgás örömeinek. És 
időtlen idők óta a Ferencvá
rosi Vasutas SK ad otthont 
az alsóbb együttesek tó i te
remkézi labda-tornájának.

Üjházy György

A  M A G Y A R  
V A S U T A S
Ű J  Á R A

Mint az Országos Anyag- 
és Árhivatal 1979. január 
7-i közleménye bejelentet
te: az újságok árát február 
1-1 hatállyal emelik. Ennek 
megfelelően a 3. számtól 
kezdve a Magyar Vasutas 
példányonkénti ára 1 fo
rintba kerül. Az előfizetési 
díj egy évre 26 forint.

—• Klubnapok, nyugdíjasok
nak. A Keleti pályaudvar szak- 
szervezeti bizottságának nyug
díjas csoportja a Kerepesi út 
6. szám alatti ifjúsági klubban 
minden hétfőn klubnapot • tart. 
A helyiséget 12-től 22 óráig lá
togathatják a nyugdíjasok. A 
klubnapokon való részvételre 
hétfőn és szerdán 9-től 12-ig 
jelentkezhetnek az érdeklődők, 
a Keleti pályaudvar nyugdí
jas csoportjánál.

BRIGÁD VEZETŐK  
T A N Á C SK O Z Á SA

A miskolci vontatási főnök
ségen január 31-én rendezték 
a brigádvezetők tanácskozását. 
Gávay Pál vontatási főnök 
számolt be a brigádok 1978. 
évi munkájáról és a főnökség 
eredményeiről. Megemlítette 
többek között, hogy tavaly ti
zenhárom balesettel volt ke
vesebb, mint 1977-ben. Ki
emelte' a brigádok újítási te
vékenységét is. Az elmúlt 
évi eredmény: három és fél 
millió forint megtakarítás.

A brigádok 19 477 óra tár
sadalmi munkát végeztek, és 
hozzájárultak a kommunista 
műszakok sikeréhez. Ezek 
termelési értékéből a VIT- 
alapra hatvanezer forintot fi
zettek be.

Cserháti Ferenc, a főnökség 
párttitkára hozzászólásában 
felhívta a brigádvezetők fi
gyelmét arra, hogy ebben az 
évben ünnepeljük a Tanács- 
köztársaság kikiáltásának 60. 
évfordulóját, és ennek tiszte
letére is születhetnek fel
ajánlások.

A tanácskozás résztvevői e l
fogadták a kitüntetésre java
solt brigádok előterjesztését.

— Véradás. A  Vöröskereszt 
Sopron városi szervezete és a 
GYESEV január 9-én véradó
napot tartott az igazgatóság 
tanácstermében. Az önkéntes 
véradáson részt vett 117 GYE
SEV- és M ÁV-dolgozó össze
sen 42 liter vért adott térítés- 
mentesen.

— Kiállítás. Hatvan állomás 
kultűrvárótermében kiállítás 
nyílt Buhály József grafikus 
műveiből. A  tárlatot Chikán 
Bálint, a Művészeti Alap mun
katársa nyitotta meg. A kiállí
tást február 20-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Eszperantó Sportkör
Az Északi Járműjavítóban 

már két évtizede működik a 
kiváló vasutas eszperantó sport
kör, melynek vézetője Falus 
Ottó. A lelkes edző nemcsak a 
vasutas sportnak, hanem az 
eszperantó mozgalomnak is to
borozza a híveket. Külön „A ” 
és „B ” kategóriájú futballcsa
patuk van, amelyek a negyven
hat kőbányai kispályás csapat 
között igen jól szerepelnek.

Stigelmayer Mihály emlékére
A  kis és nagy sorompó éppen az égnek mered, szabad 

utat engedvén? a forgalomnak. A piros-fehér rudak tehát nem 
torpantanak meg — mégis van, ami megálljra ösztönöz.

Fekete ruhás emberek szállnak ki egy kocsiból, a Gyáli 
úti vasutastelep egyik háza előtt. Az egyik nőt felismerem: 
gyermekkori játszótársam volt. S már tudom is, az emberek 
temetésről jönnek a hideg, havas téli napon.

Igen, már emlékszem: valamelyik nap hozta a posta a 
gyászjelentést — meghalt Stigelmayer Mihály főtanácsos, a 
ferencvárosi vontatási főnökség (akkor még fűfőháznak hív
ták) egykori vezetője.

Kétség nem férhet hozzá: kitűnő szakember volt. Augusz
tusban töltötte volna be hetvenkettedik é letévét...

(Üjházy)

— Vasutas munkásőrök elis
merése. A hatvani Városi Ta
nács ünnepi ülésen adta át a 
„Hatvan városért”  mozgalom
ban legjobb eredményt elért, 
vontatási főnökség 5. munkás
őr szakaszának a díszoklevelet 
és plakettet. A  szaksaz tavaly 
a legtöbb társadalmi munkát 
végezte a város óvodáiban, is
koláiban, parkjaiban, utcáin és 
terein. A kitüntetést a szakasz 
parancsnoka, Baráty Attila 
vette át.

— Nyugdíjasok helytállása. 
A szolnoki cukorgyárban is 
befejeződött a répaszezon. A 
nagy munkát több mint száz 
nyugdíjas vasutas is segítette. 
A 64 ezer vagon répa gyáron 
belüli mozgatását teljes egé
szében ők végezték. A gyár 
igazgatója köszönetét fejezte 
ki a nyugdíjasok helytállá
sáért.

—  A gyermekekért. A MÁV 
Számítástechnikai Üzem szá
mítógép-üzemegységének Ba
rátság szocialista brigádja kez
deményezte, hogy valamennyi j 
brigád tagjai egynapi fizeté
sük felajánlásával járuljanak 
hozzá a nemzetközi gyermekév 
szolidaritási alapjához. A pénzt 
az Állami Ifjúsági Bizottság 
(232—90179—0092. számú) 
csekkszámlájára fizethetik be.

— Vetélkedő. A békéscsabai 
körzeti üzemfőnökség KISZ- 
bizottsága január 25-én szelle
mi vetélkedőt rendezett a 
KMP megalakulásának 60. év
fordulója tiszteletére. Hat 
KISZ-alapszervezet csapata 
mérte össze tudását, felké
szültségét. Első a forgalom, 
második a vontatási főnökség 
utazó-, harmadik pedig a szer
tár Hámán Kató KISZ-a*ap- 
szervezete lett.

— Köszönetnyilvánítás. Fér
jem, Bagdi József főfelügyelőt 
a Vezérigazgatóság 5. szakosz
tályának volt dolgozója el
hunyta alkalmából a gyászoló 
családnak kifejezett résztvét- 
nyilvánításért ezúton fejezem 
ki köszönetemet. (Özv. Bagdi 
József né).

LAKÁSCSERE
Elcserélném Budapesttől hat ki

lométerre levő lakótéléül kettő 
szoba összkomfortos főbérleti la
kásomat MÁV-on belül gondnoki 
(üdülő, sportpálya/ stb.) lakásra. 
Szolgálati is érdekel. Érdeklődni 
kizárólag levélben: Lehrreich Bé- 
láné, Szigetszentmiklós, V ád  Mi
hály u. 2/B. 2310.

Elcserélném Dunakeszi-Gyártele
pen levő másfél szoba összkom
fortos, I. emeleti, gázfűtéses laká
somat hasonló budapestire. Erké
lyéé előnyben. Érdeklődni a 330- 
029 telefonon 19 óra után.

Elcserélném 60 négyzetméteres 
két szoba összkomfortos lakáso
mat hasonló főbérleti lakásra 
vasutas dolgozóval. Illetve olyan 
főbétlővel. aki a közeljövőben a 
MÁV-val munkaviszonyt kíván lé
tesíteni. Érdeklődni egész nap: 
Budapest X V ., Rákospalota-MÁV- 
telep. Vasutastelep u. 11. félemelet 
3. (67-es villamos végállomása)
Formádiné.

Elcserélném miskolci másfél szo
bás, erkélyes, gázfűtéses lakáso
mat budapesti hasonlóra. Érdek
lődni levélben: Bartók Jánosné,
3534 Miskolc, Kandó Kálmán u. 
28. 1/1.

Elcserélném Cegléd központjá
ban levő két és fél szobás, gáz
fűtéses, 70 négyzetméter alapterü
letű tanácsi lakásomat budapesti 
2 szobásra, megegyezéssel. Zugló 
előnybon. de minden megoldás ér
dekel. Kocso-r Zsófia, 2700 Cegléd, 
Kossuth F. U. 7—9. A  lépcső. II. 5.

Elcserélném Dunakeszi-Gyártele
pen levő két külön bejáratú szo
bás komfortos, I. emeleti, gázfűté
ses, napos lakásomat egy szoba 
komfortosra Budaoest belterüle
tén. Lehet szeparált társbérlet is. 
Magányos férfi részére. Levélcím: 
1052 Budapest v „  Semmelweis u. 
2. sz. Hatala Edéné.

Eladnám Szarvaskőn. Egri-patak 
mellett — Egerhez közel — üdülési 
telkem. Érdeklődni levélben: Si- 
monyi Angéla, 1068 Budapest, Ben
czúr U. 47. n . 37.

MAGVAS VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottsáf 
Felelős szerkesztő: Visl Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI.. Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 19—'77.

Kiadja és terjeszti: 
a Néoszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Laokladö Vállalat 

Igazgatója.
Előfizetési díj egy évre: 28,— Ft 

Csekké á ml aszámunk:
MNB 215 — 11 859 

79—528. Szikra Lapnyomda 
Budapest 

Felelős vezető:
Csöndes Zoltán' vezérigazgató
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Muvtkásgyűlés a felső vezeték-építőknél

Nyár közepére befejezik 
a kelebiai fővonal villamosítását

Az idén is igénybe veszik a csehszlovák szerelők segítségét

El a kezekkel Vietnamtól!
A. m a g y a r  szervezett dolgozók  
szolidárisak a v ie tn a m i n ép p e l

A  MÁV Villamos Felsőve
zeték Építési Főnökség dolgo
zói február 9-én mfunikás- 
gy ülést tartottak, amelyen 
megjelent Oroszváry László 
vezérigazgató-helyettes és Ré- 
vay Sándor, a MÁV ipari üze
mek szakszervezeti bizottságá
nak titkára. A  tanácskozást 
Mikus János szb-titkár nyitot
ta meg, majd Csárádi János 
igazgató elemezte a múlt évi 
munkát. Mint mondotta, a fő
nökség, a dolgozók vállalásai
nak megfelelően, december 
15-én, minőségi hiány nélkül 
teljesítette évi tervét. A  kele
biai vonalon Budapest-So-
roksári út állomás és Kun- 
Szentmiklós-Tass állomás kö
zött például már június 23-án 
két héttel a határidő előtt 
megindulhatott a villamos 
vontatás. Az év végéig elké
szült a villamos felsővezeték 
Kiskunhalasig, illetve Bálota- 
szállásig.

Nagy felelősségérzettel dol
gozott a főnökség kollektívá
ja a hegyeshalmi vonal kor
szerűsítésén is, jól együttmű
ködve a MÁV Építési Főnök
séggel. A  Plasser pályafektető 
géplánc előtt teljesen átépí- 
tették a felsővezetőket.

A  Villamos Felsővezeték 
Építési Főnökséget a fiatalok 
munkahelyeként is emlegetik, 
hiszen a dolgozók több mint 
egyharmada 30 éven aluli. A 
kelebiai vonal villamosítását a 
KISZ-szervezet védnökségével 
végzik. A  fiatalok, csatlakozva 
a KISZ KB felhívásához, vál
lalták, hogy ez év december 
20-ra elvégzik a Hajdúsági 
Cukorüzem kábái vasúti pá
lyaudvarának villamosítását.

Az igazgató" az idei felada
tokat ismertetve, elsősorban 
arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az év közepére be kell 
fejezni a Budapest—Kelebia 
vonal teljes villamosítását 
Áprilisban hozzá kell kezdeni

a tervprogramon felül jelent
kező Cegléd—Kiskunfélegyhá
za—Kiskunhalas közötti vonal 
villamosításához, úgy ütemez
ve a munkát, hogy 1980. de
cember 31-ig a vonal teljes 
hosszán megindulhasson a vil
lamos vontatás. Ezzel párhu
zamosan, a társépítési főnök
ségekkel karöltve folytatódó 
hegyeshalmi fővonal korszerű
sítése során a villamosfelső- 
vezeték-építőkre Bicske és 
Győr térségében vár ú j fel
adat. Ugyancsak folytatódik a 
záhonyi térség villamos felső
vezetékhálózatának bővítése, 
továbbá villamosítani kell 
Eger-elosztó pályaudvart is. 
Közölte az igazgató, hogy mi
vel ez utóbbi munkák elvég
zéshez a főnökség jelenlegi 
kapacitása nem elegendő, a 
MÁV vezetőinek döntése ér
telmében ismét igénybe ve
szik a csehszlovák vasútvilla- 
mosítók segítségét 

Csárádi János befejezésül 
javasolta a munkásgyűlésnek: 
az építésvezetőségek, a szo
cialista és a munkabrigádók 
most kidolgozás alatt álló évi 
vállalásaikban tűzzék ki cé
lul, hogy az ismertetett mun
kákat határidőre elvégzik, az 
évi villamosítási tervet pedig 
minőségi hiány nélkül de
cember 15-re befejezik, hogy 
ezzel is méltóképpen ünnepel
jék meg a főnökség fennállá
sának 30. évfordulóját 

Lindenberger József veze
tékszerelő szólt hozzá elsőnek 
a beszámolóhoz és a Lékai 
János szocialista brigád nevé
ben bejelentette: mindent el
követnek, hogy a főnökség de
cember 15-re befejezhesse évi 
programját. Mintái Ferenc, a 
II. építésvezetőség kollektívá
jának azt az észrevételét tol
mácsolta, hogy munkájuk le
hetne jobb is, ha a szegedi 
igazgatóság hatékonyabban

segítené őket az írásban le
fektetett vágányzárak megtar
tásával.

Promek Géza darusgépkocsi
vezető az I. építésvezetőség 
dolgozói nevében munkaszer
vezési hiányosságokat tett 
szóvá, többek között sürgette 
az anyagvonati gépek sze
mélyzetének jobb vezénylést. 
Kovács László művezető a 2 
számú KISZ-alapszervezel 
titkára a munkafegyelem erő
sítésére, a munkaidő jobb ki
használására hívta fel a fiata
lok figyelmét. Maku László 
esztergályos javasolta, hogy az 
építésvezetőségek jobban han
golják össze anyagigénylései
ket, a takarékosság szem előtt 
tartásával pontosabban ren
deljenek anyagot.

Oroszváry László vezérigaz
gató-helyettes, miután üdvö
zölte a munkásgyűlést arra 
kérte a főnökség dolgozóit, 
hogy a vágányzárak esetében 
vegyék figyelembe a forgalmi 
szakszolgálat gondjait. A  fő
nökség dolgozói az elmúlt év
tizedekben sokszor bebizonyí
tották, hogy képesek legyőzni 
a nehézségeket és pontosan 
megtartják az építési határ
időket. Meggyőződése, hogy ez 
így lesz idén is.

A  felszólalók kivétel nélkül 
arról tettek tanúbizonyságot: 
megértették a párt Központi 
Bizottságának határozatát és 
mindent elkövetnek azért, 
hogy az idén is határidőre el
végezzék a tervben előírt v il
lamosítási feladatokat.

A  főváros kétmillió lakójá
nak képviseletében február 
20-án forró hangulatú nagy
gyűlést rendeztek a Ganz- 
MÁVAG Vörösmarty Művelő
dési Házában. A  társadalom 
legkülönbözőbb rétegeinek 
képviseletében több százan — 
köztük vasutasok is — helyet 
foglaltak a színházteremben, 
hogy felemeljék tiltakozó sza
vukat Kína vietnami agresz- 
sziója ellen.

A  szervezett dolgozók véle
ményét, négymillió magyar 
munkás, értelmiségi és alkal
mazott tiltakozását Vas János, 
a SZOT titkára juttatta kife
jezésre.

—  A magyar szervezett 
dolgozók — csatlakozva a 
Szakszervezeti Világszövetség 
felhívásához — a kínai ag
resszió haladéktalan beszünte
tését követelik — hangsúlyoz
ta. — Az értelem, a kultúra, 
az emberi felemelkedés kor
szakában nem lehet mentség 
a nagyhatalmi soviniszta tö
rekvésekre és nincs felmentés 
az esztelenségre, az agresszió
ra. Ha bárhol a világon ag
resszió ért bármely népet,

Kigyúlt a fény 
egy zebegényi 

vasutaslakásban
A  Vác állomáson dolgozó 

Várnagy Antalné és nyugdí
jas pályamesiter férje Zebe- 
gényben laknak. Évek óta kér
ték az ára msaoigálitatótól a 
viliany bekötését, de annak 
különböző akadályai voltak, 
így kénytelenek voltak petró
leumlámpával világítani. Ter
mészetesen nem használhattak 
háztartási gépeket sem, nem 
nézhették a televíziót ottho
nukban.

A  BBFF váci távközlő mű
vezetői szakasz Dunakanyar 
szocialista brigádjának kezde
ményezésére a brigád szerző
dést kötött a VVF Dózsa és 
Rákóczi, valamint a vontatá
si főnökség Kandó Kálmán 
brigádjával. A  brigádtagok 
szabadnapjaikon elvégezték az 
épületen belüli, szereléseket és 
két oszlop felállításával lehe- : 
tőséget teremtettek a villa
mos áram bekötéséhez.

A  villanyfény kigyulladt, 
bizonyítván a szocialista bri
gádok segíteni akarását, tett- 
rekészségét.

a magyar munkások mindig 
felemelték tiltakozó szavukat. 
Most is ezt tesszük. De a 
magyar szervezett dolgozók 
szenvedélyes tiltakozásának 
még különleges nyomatékot 
ad az a tény, hogy a kínai 
kormány Vietnam megtáma
dásával az imperialista elődök 
szégyenletes örökébe lépett 
A  kínai fegyveres erők egy 
szocialista országot támadtak 
meg. A  magyar dolgozók 
mélységes meggyőződése, hogy 
a vietnami nép most is győ
zelmet fog aratni az agresszor 
felett.

A  SZOT titkára a továb
biakban arról szólt, hogy a 
szolidaritásnak, a támogatás
nak az adja meg az • erkölcsi 
és az anyagi alapját ha itt
hon mindenki helytáll a saját 
munkájában, országunk gaz
dasági, politikai, szellemi 
alapjának további erősítésé
ben. Amikor Vietnammal szo
lidaritást vállalunk, amikor 
elítéljük a kínai kormány szé
gyenletes agresszióját, akkor 
amellett is hitet teszünk, hogy 
biztosítjuk 1979. évi terveink 
megvalósítását, szocialista ha-

Salgótarján állomáson más
fél évtizede alakult meg a 
MÁV—Volán konnpljexbrigád. 
Ebből az alkalomból feb
ruár 9-én, ünnepi kibővített 
brigádértekezletet tartottak 
Salgótarjánban, a Nógrádi

zánk erősítését Ez nővel! 
nemzetközi fellépésünk sú
lyát, hitelét is.

Szakszervezetünk elnöksége 
február 22-én, csütörtökön 
megtartott ülésén elítélte K í- 
na agressziós háborúját és 
mélységes szolidaritásáról, tá
mogatásáról biztosította Viet
nam hős népét

A  kínai agresszió hírére 
Budapesten és vidéken számos 
vasúti üzemben és szolgálati 
helyen rendeztek szolidaritási 
gyűlést Az Északi Járműjaví
tóban 2800, a dunakeszi jár
műjavítóban 2200, a Landler 
járműjavítóban 1300, a szé
kesfehérvári üzemfőnökségné\ 
1000 vasutas vett részt a meg
mozduláson és ítélte el a Viet
nam elleni intervenciót

Szolidaritási munkásgyűlé
seken, röpgyűléseken fejezték 
ki tiltakozásukat a záhonyi 
körzeti üzemfőnökség, a Mis- 
kolc-Tiszai pályaudvar és a 
járműjavító, Szeged állomás, 
a Keleti pályaudvar, Rákos- 
rendező, Győr állomás, a Há
mén Kató Vontatási Főnökség^ 
a szolnoki vontatási főnökség 
dolgozói.

Szénbányák kultúrtermében. A  
brigádtagokon kívül megjelent 
Ozsvárt József, az MSZMP 
Nógrád megyei Bizottságának 
első titkára, a brigád patroná
ló ja, Balassa István, a buda
pesti vasútigazgatóság helyet
tes vezetője, dr. Juhász Jó
zsef, a Volán Tröszt főosztály- 
vezetője, Szoó György a Vo
lán 2. számú Vállalat igazgató* 
ja.

Kakuk .István, a brigád ve
zetője rövid beszámolójában 
ismertette a tizenöt éves 
együttműködés történetét, 
majd kitért az 1978. évi ered
ményekre is.

— Brigádunk kezdetben 
mindent kézierővel végzett. 
Azóta több rakodógép, villás- 
targoncák, daruk, önrakodós 
gépkocsi segíti a munkánkat. 
Elért eredményeink azonban 
nem csupán a gépeknek, ha
nem mindinkább a tervszerű, 
és emberileg is jó l összehangolt 
tevékenységünknek köszön
hető. Megalakulásunk előtt, 
mint ezt a számok is igazol
ják, 3104 kocsi áru 54 százalé
kát rakták ki késetten. 1977- , 
ben a kirakásra váró vagonok 
száma 7223-ra emelkedett, s a 
késést 5,7 százalékra csökken
tettük. Az elmúlt évben még 
kevesebb volt a késve kira
kott kocsik aránya. Ezzel el
értük, hogy elsők lettünk a 
budapesti vasútigazgatóság ál
tal meghirdetett második kar 
tegóriájú versenyben.

Salgótarján állomás MÁV—* 
Volán komples brigád ja az el
múlt másfél évtized alatt ti
zenkétszer került „dobogóra” : 
hétszer állt a legmagasabb fo
kon, két esetben volt második 
és háromszor harmadik.

Az ünnepélyes külsőségek 
között megtartott brigádérte
kezleten a MÁV és a Volán 
Vállalat vezetői emléklapokat 
és pénzjutalmakat adtak át a 
másfél évtizede eredményesen 
dolgozó komplexbrigád tag
jainak.

Séra Sándor

NEMZETKÖZI  MUNKAVERSENY

Záhonyban a vándorzászló
A  záhonyi átrakókörzet sikerével zárult á nemzet

közi munkaverseny 1978. II. félévi szakasza, amely a 
Szovjet Vasutak ungvári aligazgatósága és a záhonyi 
üzeimfőmémökség között folyik. A  január 27-én Záhony
ban megtartott értékelésen a külkereskedelmi áruszál
lítási tervek teljesítése, az idegen kocsik és mozdonyok 
tartózkodási ideje és a  gördülő állomány épségének 
megóvása, valamint a nemzetközi gyorsvonatok menet
rend szerinti közlekedése alapján állapították meg a 
versenyben elért pontokat.

A  főbb mutatók alapján ezúttal a záhonyi üzem
főnökség kollektívája bizonyult jobbnak, összesen 695 
pontot szerezve az ungváriak 543 pontjával szemben. 
Megállapították, hogy a munkaverseny jelentős részben 
járult hozzá a szállítás és átrakás zavartalan lebonyolí
tásához, hogy nem alakult ki olyan nehéz helyzet a 
csúcsban, mint a korábbi években. Különösen a minő
ségi mutatóknál értek el számottevő javulást. A  kocsi- 
tartózkodást például a magyar vasutasok a  korábbinak 
háromnegyede alá szorították, a szovjet vasutasoknál az 
átrakás fele annyi időt vett igénybe. A szovjet mozdo
nyok tartózkodási idejét mind Záhonyban, mind Eper
jesbe rendezőpályaudvaron közel a felére rövidítették, 
míg Csapon ötödével, Bátyun pedig negyedével csök
kent a magyar dízelmozdonyok tartózkodási ideje. A  
szovjet területen tartózkodó vasúti kocsiknál sérülés 
nem fordult elő, de a magyar vasutasok is figyelmeseb
ben dolgoztak, a  sérülés mértéke jóval kisebb a koráb
binál. A  gyorsvonatok menetrend szerinti közlekedte
tésében a szovjet fél bizonyult jobbnak

L. B.

(Szász)

O T  E V  A L A T T

Megkétszereződött a konténerforgalom

Budapest—Józsefvárosban az idén korszerűsítik a konténerrakodást. Három sínpályát „át
ölelő” daru kezdi majd meg a munkát. Képünkön beemelik a vagonba az egyik konténert.

(Bajkor József felvétele, MTI)

A  józsefvárosi konténer pályaudvaron hét 
új, egyenként 5 tonnás teherbírású szállító- 
tartály önrakodó gépkocsit helyeztek üzembe. 
A  ZIL gyártmányú teherautóra szerelt emelő 
berendezést a barcsi UN IKON KTSZ tervezte, 
illetve készítette el.

Józsefvárosban az utóbbi 5 évben megdup
lázódott a konténerforgalom, ennek 75 száza
lékát a kisméretű, öt tonnás tartályok teszik 
ki. Ezért a ktsz még húsz gépkocsit szerel fel

önrakodós szerkezetté!, amelyeknek égy ré
szét majd a vidéki csomópontokon helyezik 
üzembe. Ezzel lényegesen csökkenthető lesz a 
konténerek szállítási, illetve rakodási ideje. 
Sok fuvaroztató vállalat ugyanis nem rendel
kezik megfelelő daruval, s így a normál gép
kocsival szállított konténerek kirakodására 
gyakran órákat kell várni a gépkocsivezető
nek.

Határmenti találkozó 
Sopronban

A z osztrák és a magyar vasutas-szakszervezet vezetői feb
ruár 14-én és 15-én Sopronban határmenti találkozót szervez
tek. Az osztrák delegációt Fritz Prechtl, az osztrák vasutas
szakszervezet elnöke, a magyar küldöttséget Koszorús Ferenc 
főtitkár vezette.

A  tárgyalások napirendjén a két szervezet együttműködé-] 
sének és az időszerű feladatoknak a megbeszélése szerepelt. 
A  két szakszervezet vezetői megelégedéssel állapították meg, 
hogy határállomásainknak, valamint a MÁV, a GYSEV és az 
osztrák vasutak szakszervezeti szerveinek jó a kapcsolata, így 
a további együttműködés feltételei adottak.

SA LG Ó TA R JÁ N «

Tizenöt éve alakult 
a MÁV—Volán komplexbrigád
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Hatvan éve történt

Vasutasok a KMP második Központi Bizottságában
Á  vasúton a támadásba len

düld jobboldal céltáblájául 
szolgált a Magyarországi Vas
utasok Szövetségének szocia
lista jellege, s januári kong
resszusának az a határozata, 
amely szerint a vasútnál csak 
szakszervezeti alkalmazott dol
gozhat. A  lelkiismereti sza
badság védelmének hamis jel
szavával számos munkahelyen 
kíméletlen főnöki terror kez
dődött a szakszervezeti' akti
visták, sőt az egyszerű szak- 
szervezeti tagok ellen is.

A  Szövetség központjához 
címzett sürgős segítséget ké
rő levelek tanúsítják, hogy a 
szocialista szakszervezeti moz
galom nem a szocializmus 
eszméjével szembeszegezett 
más eszmékkel mérkőzött meg 
nehezen, hanem a polgári esz
méket közvetítő, terrort gya- vezetőkkel, akiknek ki voltak 
korló hatalmi tényezőkkel, szolgáltatva munkahelyükön a 
azokkal a közvetlen és felső kisemberek.

Mozgalom a reakciós főnökök ellen
Gardát és néhány társát fel
menteni. A  Debrecenből eltá
volítottak azonban hamarosan 
magasabb beosztásba kerültek 
a fővárosban, az igazgatóság 
pedig megfenyegette a vasúti 
munkásokat, hogy szétszórja 
őket a szélrózsa minden irá
nyába.

A  miskolci helyi csoport 
vezetősége a február 6-i vas
utas gyűlés határozatának ér
vényesítéséhez kérte a köz
pont segítségét, melynek ér
telmében a miskolci üzletve
zetőség három osztályfőnökét 
eltávolítják, mert nyíltan „a 
régi reakció szolgálatába sze
gődve, ellenforradalmi szolgá
latot hajtanak végre**.

A  Szamosvölgyi Vasút al
kalmazottai — miután a vasút 
igazgatósága többször ridegen 
visszautasította kövételéseiket 
— február 6-án elkergették a 
vezérigazgatót, s a vasút igaz
gatását a vasutasok bizalmi 
embereiből álló öttagú direk
tóriumra bízták. A  vasutas
szakszervezet lapja, a Magyar 
Vasutas egyertértőleg számolt 
be az eseményről.

A  Magyar Vasutas 1919. feb
ruár 11-i számában a Le
gyünk résen című írás köve
telte a MÁV igazgatásának 
megszakítás nélküli, folyama
tos és fokozatos átalakítását, 
mert a vezetők kevés kivétel
től eltekintve a régi korrupt, 
benősüléses, protekciós rend
szer kreatúrái, akik könnyen 
pótolhatók tehetséges, szak
képzett, szociálisan gondolko
dó emberekkel. „A vasutasság 
résen állva, fegyelmezetten 
várja a történendőket és tü
relmetlenül akarja, hogy vég
re az egész vonalon megszü
lessen a becsületes rendszer- 
változás.**

Ilyen körülmények között 
bontakozott ki a dolgozók 
mozgalma a reakciós szolgála
ti főnökök ellen. A  debreceni 
munkástanács január 10-i ülé
sén Nagy Lajos MÁV műhe
lyi asztalos javaslatára hatá
rozatban mondta ki: „meg
botránkozással látja, hogy a 
debreceni üzletvezetőség élén 
Garda Dezső személyében 
olyan ember áll, akinek gon
dolkodásmódja és egész világ
felfogása a legsötétebb reak
ció szolgálatában áll. A deb
receni munkástanács hivatá
sának teljes tudatában nem 
tűrheti egy percig sem, hogy 
ilyen fontos pozícióban, amely 
az elvtársak ezreinek legélet
bevágóbb érdekeit érinti, el
lenséges érzületű ember ül
jön és ezért leghatározottab
ban követeli jelenlegi állásá
ból való azonnali eltávolítá
sát ...** A  munkásság fellépé
se olyan-fenyegető volt, hogy 
az igazgatóság kénytelen volt

Farkas József

Követeli a gyűlés, hogy min
den hatalmat a munkások és 
falusi szegények tanácsai ve
gyenek á t.. .”

A  Szövetség debreceni he
lyi csoportjának március 10-i 
tagértekezlete határozatban 
mondta ki, hogy megdöbbe
néssel tapasztalja a MÁV 
Igazgatóságban uralkodó reak
ciós szellemet, amely „a ré
gi rendszerhez görcsösen ra
gaszkodó és azt visszaváró 
legfőlsőbb vezetésből ered, és 
hogy ezt a szellemet az elnök- 
igazgató nemcsak hogy meg
tűri, de azt az 6 zsarnoki vi
selkedésével elő is segíti”. A  
forradalmi vívmányok és a 
köztársaság védelmében kö
veteli, „hogy az elnökigazga
tóval együtt mindazok, akik a 
forradalom szellemébe beletö
rődni és abba beleilleszkedni 
nem tudnak, akik akarva nem 
akarva a régi rend visszaál
lításán dolgoznak: az intézet# 
vezetéséből kizárassanak**.

Felkéri a tagértekezlet a Szö
vetség Központi Vezetőségét, 
hogy ezen határozatnak sze
rezzen érvényt és végül elha
tározza, hogy a tagokat erről 
röpiratban tájékoztatja.

A  röpirat azonnali cselek
vésre szólított: „Proletár Test
vérek! Elvtársak! A  történel
mi idők roppant, súlyát kell, 
hogy érezzük. A  mi vállain- 
kon a felelősség súlya.. .  Fel 
kell emelnünk a munkás-ka
lapácsot, hogy teljes erőnkből 
lecsaphassunk a gonosz reak
ció fejére. Proletáf Testvérek! 
Az idő sürget, cselekednünk 
kell mégpedig azonnal, mert 
a felelősség az egész világ 
proletáriátusa előtt miránk, 
öntudatos Vasutasokra szakad. 
Elvtársak! A  szocialista vas
utasok sorsa talán az egész 
magyar proletáriátus sorsa 
is ... Gondolkozzatok és cse
lekedjetek! Habozásra nincs 
idő! Minden percnyi késede
lem vészthozó.**

A  Vasuta&szakszervozet vonatkísérő szakosztályának vezetősége
(Archív fotó)

Az egység útján
A kommunisták tevékenysé

ge nagy hatással volt a töme
gekre és természetszerűen be
folyásolta azokat a baloldali 
szociáldemokrata vezetőket is, 
akik őszintén törekedtek a 
munkáshatalom megteremté
sére. 1919. március elején vi
lágossá vált, hogy a feltételek 
megértek a KM P vezetőivel 
való megegyezésre, a két mun
káspárt erőinek egyesítésére.

A  bebörtönzött kommunis
tákkal a vasutas-szakszerveze
tek elnöke Landler Jenő kez
dettől kapcsolatban állt. Feb
ruár 24-én Kun Béla felesége 
Landler kíséretében látogatta 
meg a börtönben levő férjét 
Március elején Landler már

nemcsak magánemberként, 
nemcsak védőügyvédként, 
nemcsak befolyásos baloldali 
szociáldemokrata vezetőként, 
hanem az egyik legnagyobb 
szakszervezet felhatalmazott 
képviselőjeként is egyengette 
a munkásegység felé vezető 
utat: megszerezte a Magyar- 
országi Vasutas Szövetség 
Központi Vezetőségének hoz
zájárulását a kommunista párt 
vezetőivel folytatott tárgyalá
sokhoz. Ezért mondhatta 
Landler Jenő meggyőződéssel 
március 16-án, a Petőfi szo
bornál tartott beszédében, 
hogy „közel az idő, amikor 
álmaink valóra válnak**.

Gadanecz Béla

F I A T A L O K  ÉS  I D Ő S E B B E K

F E L H Í V Á S
AZ EGÉSZ VILÁG KÖZLEKEDÉSI 

DOLGOZÓIHOZ 
ÉS SZAKSZERVEZETEIHEZ

A  fasiszta Pinochet-diktatúra fokozza az elnyomó 
intézkedéseket a munkások és szakszervezeteik ellen* 
meggyalázva az alapvető emberi, szakszervezeti és de
mokratikus szabadságjogokat. A junta újabban hét nem
zeti szakszervezeti szövetséget oszlatott fel, megtiltja 
hogy a dolgozók szabadon válasszák meg vezetőiket, ül-, 
dözi és száműzi a törvényesen megválasztott szakszer
vezeti aktivistákat. A  szakszervezetek feletti kormány- 
ellenőrzés lehetővé teszi, hogy a diktatúra által kijelölt 
személyekkel helyettesítsék őket, olyan emberekkel, 
akiktől idegenek a demokrácia legalapvetőbb elvei és 
a dolgozók érdekei.

A  junta intézkedései — beleértve a jogi intézkedé
seket —, az igazi chilei szakszervezeti mozgalom meg
szüntetésére, és a dolgozók ama jogának eltörlésére irá
nyúinak, hogy megvédjék létfontosságú érdekeiket

A  világ közvéleményének erőteljes követelése és 
határozott tiltakozása ellenére a junta nem ad választ 
az eltűnt személyek hollétéről. Folytatja brutális elnyo
mását az emberi jogok és a demokratikus szabadság- 
jogok ellen, megtagadja, hogy hazatérjenek az emig
rációba kényszerültek, akik kénytelenek voltak elhagyni 
Chilét, a fasiszta rezsim üldöztetése miatt. Terror és 
gyilkosságok sora rémiszti az országot A  gazdasági ha
nyatlás, a krónikus munkanélküliség, a dolgozók társa
dalmi és gazdasági helyzetének rosszabbodása sötét ké
pet fest Chiléről.

A  Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Nem
zetközi Szövetsége újból határozottan elítéld a Pinochet- 
j un tát és a reakciós erőket. Messzemenően támogatja az 
SZVSZ, az egyéb nemzetközi és országos szakszervezeti 
központok, valamint a chilei nép iránti szolidaritási vi
lágkonferencia által közzétett felhívást. E felhívás sze
rint — amelyet 1978. november 9—11. között Madridban 
fogadott el — még hatékonyabb és intenzivebb szolida
ritásra van szükség a chilei nép és a dolgozók, továbbá 
ama diktatúra-ellenes törvényes törekvések iránt, ame
lyek az emberi, a szakszervezeti és a demokratikus 
szabadságjogok helyreállítására irányulnak. Az NSZ 
teljes mértékben egyetért azzal, hogy bojkottáiják és 
végképp elszigeteljék a juntát, mind politikai, mind 
gazdasági szinten, beleértve a Pinochet rezsim elleni 
kereskedelmi és közlekedési bojkottot.

A  Közlekedési Dolgozók Nemzetközi Szövetsége 
Ismételten felhívja az összes szakmai és baráti szerve
zetet, hogy tegyenek konkrét és hatásos intézkedéseket, 
ide sorolva, a Chilébe irányuló és a Chilébe induló köz
lekedés mindennemű bojkottját, támogatva ezzel a 
chilei nép törekvését a Pinochet-diktatúra ellen. A  
nemzetközi szövetség felszólít arra is, hogy pozitívan 
válaszoljanak az SZVSZ, valamint a <chiléi nép iránti 
szolidaritás nemzetköd konferenciájának felhívására.

Az egész világ közlekedési dolgozóinak nemzetközi 
kötelessége, hogy a bojkottot a leghatékonyabban szer
vezze meg. Különösen a tengerészeti és dokkmunkások
ra vonatkozik ez, akik azokban az országokban őrköd
nék, ahonnan a Pinochet-rezsim hadseregének fegyvert 
és lőszert küldenek, a hazafias törekvések leverésére. 
A  közlekedési dolgozók élég erősek ahhoz, hogy meg
valósítsák a világ közvéleményének követelését Tel
jes bojkottot a Pinochet-diktatúra mindennemű áru
ja és katonai szállítmánya ellen! Bojkottálást a chilei 
erőket törvénytelenül elnyomó fasiszta diktatúrával 
folytatott minden kereskedelemmel szemben!

A  Közlekedési Dolgozók 
Nemzetközi Szövetsége

Sikeres évet zárt
A rendőrség brutális fellépése Együtt a szakszervezeti mozgalomban

A  kormány jobbszámya 
1919. februárban — a forra
dalmi erők feltartóztatása ér
dekében — általános támadást 
sürgetett a KMP ellem Feb
ruár 20-án a rendőrség a 
Népszava előtti munkanélküli 
tüntetést felhasználva véres 
provokációt szervezett. Elfog
ták a KMP több mint félszáz 
ismert harcosát, köztük a 
Központi Bizottság számos 
tagját, a rendőrök pedig bru
tális kegyetlenséggel támadtak 
a letartóztatottakra A  jobb
oldal antikommunista hangu
latot szított

A  KMP letartóztatást elke
rült vezetői illegalitásba vo
nulva irányították tovább a 
párt tevkenységét. A  már ko
rábban kijelölt második Köz
ponti Bizottság tagjai febru
árban Síkorszky Lajos MÁV 
alkalmazott lakásán (Podma- 
niczky utca, ma: Rudas Lász
ló u. 33. sz.) találkoztak elő
ször. Tizenkét KB-tag jelent 
meg. Közöttük volt Fazekas 
József, az Északi Főműhely 
lakatos bizalmija és dr. Raj- 
czi Rezső, a MÁV Igazgatóság 
hivatalnoka is. A  KMP ve
zetőinek elfogása aggodalmat 
keltett az ellenforadalmi szer
vezkedés miatt nyugtalankodó 
tömegekben. A  rendőri bru
talitások hírére a munkások 
megütközése felháborodássá 
Változott Lelepleződött, hogy 
a „népkormány” polgári de

mokráciája a vagyonos osztá
lyok rendjét védelmező dik
tatúra.

A  kommunisták üldözése 
nem hamvasztotta el, hanem 
felszította a forradalom láng
já t Jellegzetes példája ennek 
az Északi Főműhely munká
sainak állásfoglalása. Március 
elején a kommunisták iránti 
rokonszenv-tüntetéssel reagált 
a műhely nagyszámú hallgató
sága Lukács György „A ter
ror mint jogforrás”  című elő
adására. A  szociáldemokrata 
küldöttet nem hallgatták meg, 
ellenben a nemzetközi forra
dalmat, a proletáriátus dikta
túráját éltették. A  műhely 
munkásainak március 6-i gyű
lése pedig egyhangúlag elfo
gadta a bizalmiférfi-testület 
határozati javaslatát, mely 
kimondta: „ ...a z  Északi Fő
műhely öntudatos munkássá
ga nem azonosítja magát a 
szociáldemokrata párt 21-1, 
kommunisták elleni tüntetésé
vel, mert a munkásságot az 
ellenforradalom ellen és nem 
a kommunisták ellen hívták 
az utcára, és így félrevezették 
őket. Egyben tiltakozik az el
len, hogy a jövőben hasonló 
célokra használják fel a mun
kásságot. Követeli továbbá a 
kommunista elvtársak szaba
don bocsátását. .. . Követeli a 
gyűlés a rendőrség és a csend
őrség lefegyverzését, és a 
munkásság felfegyverzését

Régi hagyománya a szak- 
szervezeti mozgalomnak, hogy 
a tapasztalt, idősebb aktivisták 
közé, egyrészt az utánpótlás 
biztosítása, másrészt az érdek- 
védelem kiszélesítésére fiatalo
kat Is delegálnak a műhelybi
zottságok éi az alapszerveze^ 
tek. A  szolnoki járműjavító 
mindig jó példával járt elől a 
fiatal szakszervezeti aktivisták 
nevelésében, sőt az utóbbi 
években a dolgozó nők is na
gyobb részt vállalnak a moz
galmi munkából.

Az utóbbira nagyon jó pél
da Andrási Gyuláné, a jármű
javító villanyszerelője, aki 
mint az üzemi szakszervezeti 
bizottság bér- és termelési fe
lelős e, műhelybizottsági veze
tőségi tag végez társadalmi 
munkát. Hogyan győzi?

— Mint KISZ-tag 1973-ban 
kerültem a járműjavító Kilián 
György villanyszerelő szocia
lista brigádjába — kezdte a 
beszélgetést. — Igyekeztem a 
rám bízott feladatokat becsü
lettel elvégezni. Nyilván ennek 
is szerepe volt abban, hogy a 
KISZ Központi Bizottsága 
„Dicsérő oklevelét** megkap
hattam. Az ifjúsági mozga
lomban mutatott aktivitásom 
révén ismert meg műhelyünk 
kollektívája, s 1975-ben bevá
lasztottak a műhelybizottság
ba. Azóta vagyok brigádunk

nőfelelőse is. Egy kicsit soknak 
tűnhet ennyi társadalmi funk
ció, de szerencsére helyi lakos 
vagyok, s családom is segít e 
megbízatásokkal járó nehézsé
gek leküzdésében. Jó kapcso
latot alakítottunk ki gazdasági 
vezetőinkkel, s egy-egy jutal
mazás vagy béremelés alkal
mával bizalmi társaimmal 
együtt beszéljük meg a tenni
valókat. így jobban eleget tu
dunk tenni a bizalmiakra há
ruló megnövekedett felelősség
nek. Még egyszer sem éreztet
ték velem, hogy a fiatalok kö
zül való vagyok, pedig több 
gazdasági vezető, vagy bizalmi 
kollégának a leánya lehetnék.

A  brigádnaplók értékelésé
nél, a versenymozgalommal 
kapcsolatos célok propagálásá
nál is szót értünk egymással. 
Sőt személyes problémák or
voslásában, a gyerekek óvodai 
elhelyezésénél is elősegítjük a 
reális döntéseket. Kapcsolatom 
a szakszervezeti bizottsággal a 
gyes ideje alatt sem szakadt 
meg, sőt gyerekünk névadó 
ünnepségét is együtt szervez
tük meg. Továbbra is sze
retnék rászolgálni a közösség 
bizalmára.

Szolnokon az idősebb akti
vistákat is megbecsülik. Erre 
jó példa Kemencés Tamás 
esete, aki több mint két évti
zede jár naponta Ceglédről

munkaihelyére. A  tapasztalt 
mozdonyosztályi szakmunkás
tól gyakran kémek tanácsot 
kollégái. Szakszervezeti funk
ciója mellett párttag és a „Ki
váló véradó" kitüntetés ezüst
fokozatát is megkapta már.

— A Nguyen Van Troi szo
cialista brigádban dolgozom. 
Mint brigádtag és szakszerve
zeti vezetőségi tag minden se
gítséget megkapok társadalmi 
tevékenységemhez. Sokszor 
még a nem közvetlenül szak- 
szervezeti témába tartozó 
problémák megoldásában is 
segítenek. Körültekintő agitá- 
ciós munkával, bizalmi tár
saimmal kialakított sikeres 
együttműködéssel elértük, hogy 
a mozdonyosztály 4. számú 
alapszervezetének területén 
minden dolgozó tagja szerve
zetünknek. Most már a mun
kaidő utáni társadalmi elfog
laltságaimnak is jobban eleget 
tudok tenni. Négy gyerekünk 
kirepült már a szülői házból, 
egyébként ők is szakszervezeti 
tagok már. Kissit büszkén 
mondom, hogy fiam kiváló 
katonaként méltó folytatója 
családi hagyományunknak — 
tájékoztatott Kemencés Tamás.

A  két szakszervezeti akti
vista példája is jól mutatja, 
hogy Szolnokon a fiatalok és 
idősebbek eredményesen dol
goznak együtt a mozgalom si
kereiért. Orosz

a miskolci járműjavító 
munkáskórusa

A  miskolci járműjavító 
üzem munkáskórusának tagjai 
február 7-én értekezletet tar
tottak, amelyen megjelentek 
az üzem gazdasági- és társa
dalmi vezetői is. Kubi Lajos, 
a kórus titkára értékelte at  
elmúlt évi munkát és beszéli 
az idei célkitűzésekről is.

A  33 tagú kórus tavaly ti- 
zenyolc alkalommal szerepelt 
különböző helyi Ünnepsége
ken. Az év végén Szolnokon 
és Leninvárosban vendégsze
repeltek. Teljesítményükért 
harmadszor kaptak aranyko- 
szórás minősítést 

Az idén, február 25-én — 
több kórussal együtt — Me
zőkövesden adnak műsort 
amelyet sugároz (kóruspódium 
adásában) a tádió is. Ebben 
az évben újabb minősítésre 
készülnek. Június 30-án Mis
kolcon rendezik az országos 
vasutas eszperantó találkozót 
Erre az alkalomra két-három 
művet eszperantó nyelven is 
megtanulnak.

(Pál)
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Tapasztalatcsere
Békéscsabán

Huszonöt év szakszervezeti tisztségben

A műhelytitkár hétköznapjaiA  Magyar Vasutas 1978. no
vember 4-i számában Vasuta
sok az iskolapadban címmel 
riportot írtunk arról, hogy a 
békéscsabai vasutas klub
könyvtár otthont adott a ta
nulást vállaló „öreg” diákok
nak. Az iskolaév ideje alatt 
minden hétfőn reggel y2 9-től 
délután Va 5-ig, a művelődési 
intézmény falai között tanul
nak azok a vasutasok, akik 
szükségét érzik a 8 általános 
iskolai végzettség megszerzé
sének.

Riportunk hatására Vadász 
János, a ferencvárosi vasutas 
művelődési ház igazgatója ja
vasolta, hogy szervezzenek ta
pasztalatcserét Békéscsabára. 
A  csomópont vezetői egyetér
tettek a javaslattal. Így tör
tént, hogy január 15-én a fe
rencvárosi szolgálati főnöksé
gek oktatási felelősei, a szak- 
szervezeti bizottságok képvi
selői, valamint a művelődési 
ház igazgatója és oktatási, is
meretterjesztési előadója meg
látogatták a békéscsabai klub- 
könyvtárat.

A  sokoldalú tapasztalatcsere 
biztosítására Dányi Pálné, a 
klubkönyvtár vezetője meg
hívta a békéscsabai csomó
pont gazdasági és mozgalmi 
vezetőit, a városi tanács, va
lamint a Szakszervezetek Bé
kés megyei Tanácsa illetékes 
osztályainak képviselőjét is. 
Miután a látogatás hétfői na
pon történt, a Ferencvárosból 
érkezett vendégek elbeszélget
hettek az előadást tartó peda
gógussal és néhány „öreg” 
diákkal is.

A  tapasztalatok eredménye
ként, hazatérőben közös véle
mény született Eszerint: a 
bejárók általános iskolai ta- j 
nulásához, szeptembertől — 
kísérleti jelleggel —  Ferenc
városban is megteremtik a 
kedvezőbb lehetőségeket.

Január 30-án tartották a 
debreceni járműjavítóban a 
szocialista brigádvezetők ta
nácskozását, amelyen részt 
vettek az üzem társadalmi és 
gazdasági vezetői is.

Gál József igazgató számolt 
be az 1978. évi terv, és a 
versenyvállalások teljesítésé
ről, majd ismertette az idei 
célkitűzések megvalósítását se
gítő üzemi intézkedési tervet

A  békéscsabai körzeti üzem- 
főnökség szakszervezeti bi
zottságához tíz műhelybizott
ság és öt főbizalmi tartozik. 
Juhász Sándor vonatvezető a 
forgalmi utazószemélyzet 160 
főnyi tagságának bizalmából 
látja el a mozgalmi munkát 
Többszörös kiváló dolgozó, ta
valy pedig a szakszervezeti 
munkáért kapott elismerő ok
levelet. Első megbízatását még 
fiatalon, fékező korában kap
ta. Bizalmi volt két esztende
ig, aztán beválasztották a mű
helybizottságba. Kezdetben az 
üdülési ügyekkel foglalkozott, 
majd hosszú évekig termelési 
és bérfelelősként dolgozott, 
1975-ben pedig mühelybizott- 
sági titkár lett. Vele beszél
getünk a vasutas életről és 
nevezetesen arról: hogyan tel
nek a műhelybizottság titká
rának hétköznapjai.

„Á legidősebb bátyám 
lett a példaképem”
— A  vasutat nagyon kell 

szeretni, a mi munkánkat 
másképp nem is lehet végez
ni — kezdte a beszélgetést. — 
Én azok közé tartozom, akik 
ide vágytak már gyermekko
rukban. A legidősebb bátyám 
— 14 év korkülönbség van 
köztünk — volt az első va
sutas a családban, ö  lett a 
példaképem. Úgy, hogy a ka
tonaidő kitöltése után csak 7 
hónapig dolgoztam másutt. 
Azóta egyfolytában, immár 27 
éve vasutas vagyok. Az a, hét 
hónap a várakozás ideje volt, 
mert akkor még nehéz volt 
bejutni a MÁV-hoz, a felvé-

A  beszámolót vita követte, 
majd a brigád vezetők elfogad
ták az előterjesztéseket, és 
csatlakoztak a szolnoki jármű
javító munkaversenyéhez,
amelyet a Magyar Tanácsköz
társaság 60. évfordulója tisz
teletére indítottak. Ennek cél
ja többek között a termelé
kenység növelése, a munka 
minőségének javítása és a ta
karékosság.

tel nem ment könnyen. Nem 
úgy, mint most, amikor állan
dó a létszámhiány. Ez az, ami 
az amúgy is nehéz szolgálatot 
még nehezebbé teszi. Nők, 
férfiak egyaránt megérzik. Az 
átlagos szolgálati idő 30 órá
val több az előírtnál, a távol
léti idő pedig egyeseknél a 

■ 300 órát is eléri.
— Ez sok mindenre, még a 

szakszervezeti munkára is ki
hat. Nálunk utazóknál, mivel 
állandó mozgásban vagyunk, 
eleve sok nehézséggel jár. 
Egy-egy taggyűlés és bizalmi 
értekezlet megtartása előtt 
körültekintő munkára van 
szükség. Azért élénk a moz
galmi élet, főleg a bizalmiak 
jog- és hatáskörének kiter
jesztése óta. Nem lehet persze 
azt mondani, hogy .már töké
letesen, hiba nélkül megy a 
munka. A  jogokkal igazán 
élni csak hosszabb gyakorlat 
után lehet. A  körülmények 
is sokszor gátolják az érdemi 
munkát. Ilyen akadály példá
ul, ha nincs elég idő a döntés
re, ha azonnal vagy nagyon 
rövid idő alatt kell állást fog
lalni, s alaposan nem lehet 
megismerni, megfontolni az 
adott kérdést

Megnőtt a feladat, 
nagyobb lett 
a felelősség

A  bizalmiak a szakszerve
zeti munka kulcsemberei, 
mert legközelebb ők állnak 
dolgozótársaikhoz. Tájékozta
tásuk, oktatásuk fontos fel
adat Ezért az szb minden év
ben továbbképzést tart szá
mukra. Jelenleg a műhelybi
zottsági oktatáson vesznek 
részt ezt már az új szervezeti 
felépítés hozta magával.

— Nekünk is megnőtt a 
feladatunk és a felelősségünk 
is, mert több minden jobban 
a helyére került — folytatta. 
— Azzal kezdődött, hogy a 
múlt nyáron mindjárt meg
kaptuk a féléves segélykere
tet és azzal már önállóan gaz
dálkodtunk. Miért lett jobb? 
Mert mi személy szerint is
merünk mindenkit. Nekem az 
volt az első dolgom, hogy 
négy évre visszamenőleg vé
gignéztem az szb segélyezési

bizottságának nyilvántartási 
könyvét. Mindjárt kitűnt, kik 
azok, akik menetrend szerint, 
minden évben kértek és kap
tak segélyt. Ezt ismertettem a 
bizalmiakkal. Bizony olyanok 
is kaptak, akik nem szorultak 
rá a támogatásra. Lett is belő
le sértődés, amikor az új ké
relmet a bizalmi nem java
solta. Egy esetben az illető 
hozzám fordult, és azt mond
ta: „le kell váltani”. Egy ki
csit elbeszélgettünk, s ha ne
hezen is, de megértette, hogy 
a bizalmit semmiféle indulat 
nem vezette, csupán az igaz
ságot képviselte.

Iskolát patronál 
a Rákóczi brigád

Az üdültetést is a műhely
bizottságok intézik. Kézhez 
kapták az idei SZOT beutaló
kat. Csak hét darabot kaptak, 
az elosztás így nagy körülte
kintést igényel. Azt is megné
zik többek között, ki az, aki 
régen, vagy egyszer sem üdült 
még. A SZOT beutalók ki
egészültek a vasúti vállalati 
üdülőjegyekkel Balatonbog- 
lárra, Vonyarcvashegyre és 
Mátraházára. Az igényeket így 
együtt sem fedezik. Ezért ar
ra törekszenek, hogy közmeg
elégedésre osszák el az üdü- 
lőjegyeket

A kívülállók is tudják, hogy 
viszonylag jól fizet a vasút, a 
fiatalok mégis vonakodnak et
től a pályától. A  nehéz szol
gálat, az állancló utazás, a 
fegyelem és a rendszeres tá
voliét egyáltalán nem vonzza 
a mai fiatalokat.

— Sajnos a vasútnak nincs 
már meg az a vonzereje, ami 
még húsz-harminc éve is 
megvolt. Ebbe mi nem nyug
szunk bele. Szocialista brigá
dunk, a Rákóczi, például pat
ronálja az egyik általános is
kola 5. osztályát. Osszebarát- 
kóztunk a gyerekekkel, eljá
runk velük a vasutas klub
könyvtár modellező szakköré
be és az állomásra is kijöttek 
már körülnézni. Ismerkednek 
a szakmával, s reméljük, mire 
a pályaválasztásra kerül a 
sor, lesznek közöttük olyanok, 
akik a vasút mellett döntenek, 
s akkor már nem volt hiába
való a patronáló munkánk.

Vass Márta

D rigádvezetők tanácskozása 
a debreceni járm űjavítóban

A szakszervezeti munkának nincs korhatára
Beszélgetés Kuti Jánossal,

a ferencvárosi vontatási főnökség nyugalomba vonuló szb-elnökével

Kuti Jánossal, a ferencváro
si vontatási főnökség kocsi- 
szolgálati részlegének vezető
jével — betegsége miatt — 
péceli lakásán találkoztam. A  
több évtizeden át kifejtett 
eredményes szakszervezeti te
vékenységért nemrég a Munka 
Érdemrend arany fokozatával 
tüntették ki. O a főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
elnöke.

A  családi ház egyik hangu
latos szobájában beszélgetünk. 
A  felesége gőzölgő feketével 
kedveskedik. Kortyolgatjuk a 
kávét, és emlékezünk.

—  A dédapám is tüzikovács
volt Tápiósápon. Én Locsod- 
pusztán születtem. Az idén,
február 12-én múlt annak hat
van éve. Locsod jó hét kiló- 
méterre van Péceltől. Legény
koromban virágzott ott a föld
művelés. Apámnak kis kovács
műhelye volt, a pusztabeli kis
birtokosoknak dolgozott Tőle 
tanultam meg a kovácsmes
terséget. Négy testvérem közül 
kettő szintén vasutas lett

—  Hogyan lett a tűzikovács- 
ból vasutas?

— Nagy protekcióval. Volt 
egy igazgatósági főtanácsos a 
rokonságban. Az 6 közbenjá
rására vettek fel 1940-ben 
fűtőházi munkásnak Hatvan
ba. Onnan a Keletibe kerül
tem 'kazánkovácsnak, majd 
egy idő után Rákosra helyez
tek kocsilakatosnak.

—  Mikor ismerkedett meg 
közelebbről Ferencvárossal?

— 1944. júliusában kerül
tem Ferencbe. Kocsivizsgáló 
lakatos szeretteim volna lemxni. 
Vágyam azonban csőik 1950- 
ben teljesült. Köziben ugyanis 
behívtak katonának, nem 
kaptam felmentést. Négy esz
tendőt töltöttem a brjanszki 
erdőben, hadifogolyként

■— Hogyan kezdődött az új 
élete?

— A régi munkakörömben 
dolgozhattam tovább Ferenc
városban. Munkatársaim ha
marosan megválasztották 
szakszervezeti bizalminak, 
majd főbizalminak. Később 
műhelybizottsági és szb-tag 
lettem, aztán a társadalom- 
biztosítási tanács elnöki tiszt
ségét bízták rám. 1952-ben 
öt hónapos SZOT-iskolába 
küldtek. Amikor elvégeztem, 
a vasutas-szakszervezet társa
dalombiztosítási osztályára he
lyeztek, függetlenített munka
társnak. Három év múlva 
azonban kértem, hogy helyez
zenek vissza a külszolgálat
hoz.

— Miért?
— En mindig műszaki ér

deklődésű ember voltam. Ak
koriban iratkoztam be a Va
sútgépészet! Technikumba is. 
Tanulmányaimat 1957-ben fe
jeztem be. A  társadalombiz
tosítási osztályon nagyon fe
szélyezett az, hogy alig vol
tam járatos a pénzügyi és a

jogi dolgokban. Most, utólag 
Is úgy érzem: helyesen dön
töttem akkor.

— Mi volt a legnagyobb 
erőpróba vasúti pályafutása 
alatt?

— 1969-ben, amikor vissza
kerültem Ferencvárosba a 
vontatási főnökséghez, éppen 
nagy gondokkal küzdött az 
szb. Az történt ugyanis, hogy 
a főnökség élére egy ener
gikus vezetőt neveztek ki, aki 
rendet akart teremteni, töb
bek között az anyaggazdál
kodás területén is. Visszaélé
seket tapasztalt, a felelősség
re vonás során azonban 
szembe találta magát a szak- 
szervezettel. Az egyik vétkes 
ugyanis műhelybizottsági tit
kár és szb-tag volt. A  szak- 
szervezeti bizottságnak, ilyen 
előzmények után nem volt 
könnyű visszaszerezni a dol
gozók bizalmát. Meg kellett 
értetni velük, hogy egy helyi 
szervezet vezetésének hibái, 
torzulásai miatt ne az egész 
mozgalmat marasztaljuk el.

— Azt mondják, hogy nép
szerű ember a munkahelyén 
a dolgozók körében, pedig 
nem barátkozik könnyen!?

— Valóban, én nagyon ke
vés emberrel tegeződtem. 
néhány velem egyívásúvad 
csupán. De mindent megtet
tem a dolgozókért, képvisel
tem érdekeiket Jólesik, hogy 
ezt tisztelik .bennem, Nemrég

telefonon hívott fel az egyik 
füzesabonyi forgalmi szolgá
lattevő. Mondja, hogy ő an
nak a hevesvezekényi Tóth 
Józsefnek a fia, aki több 
évig volt a beosztottam Fe
rencvárosban, és nemrég 
ment nyugdíjba. A  súlyos be
teg édesapja nevében arra 
kért, hogy látogassam őt meg, 
mert még egyszer beszélni 
akar velem. Megkértem a vö
met; az vitt el kocsival hoz
zá. Sírt, amikor meglátott. 
Sokáig beszélgettünk.

— Hamarosan nyugdíjba 
vonul. Mivel foglalkozik 
majd?

— A  házam mögött van 
egy félszáz ölnyi kert, abban 
majd elbaibrálgatok. A  ker
tészkedés a kedvtelésem, kü
lönösen a szőlőt szeretem. A 
szakszervezeti munka azon
ban nem kötődik korhatár
hoz. Szeretném folytatni. 
Biztosan számítanak rám a 
községben is .. .  .

Mármarosi Pál

«

Bizalmiak számadása
A z év első hónapjaiban, a szakszervezeti élet ese

ményei között, kiemelkedő helyet foglal el —  o 
számadás. Mérleget vonni egy esztendő munká

járól, irány mutatni a megnövekedett feladatok elvég
zéséhez, felelősségteljes feladat. Éppen ezért nem sza
bad felületesen készülni a beszámolásra. Különösen a 
bizalmiak számadása nagy jelentőségű. Annál is Inkább, 
mivel ez jó alkalmat teremt arra, hogy a bizalmi és a 
tagság között a kapcsolat erősödjön, kölcsönösen meg
ismerjék, véleményt mondjanak egymás munkájáról.

A  tagság véleményformálásában azonban fontos 
szerepe van annak; mennyire tájékozottak a munka
helyi élet főbb kérdéseiben, milyen tapasztalatokat szer
zett a szakszervezet, a bizalmi érdekvédelmi, érdekkép
viseleti tevékenységéről. A  bizalmiaknak éppen ezért, 
alaposan fel kell készülniük a tagsággal való találko
zásra. Választóik előtt úgy kell ismertetni egy év mun
káját s az új feladatokat, hogy elsősorban saját tény
kedésüket értékeljék: mennyiben tudták eleget tenni a 
vállalt kötelezettségeknek, illetve milyen problémák ne
hezítették társadalmi munkájukat.

A  beszámolóknak tehát tükrözniük kell az emberi 
és munkakapcsolatok alakulásában jelentkező pozitív és 
negatív vonásokat, amelyek a bizalmiak közreműködése 
révén mutatkoznak meg. Persze ahhoz, hogy a beszá
moló konkrét tényeken alapuló, elfogadásra alkalmas 
legyen, a bizalmiaknak jó l kell ismemiök a csoportju
kat is magába foglaló, a munkahely egészére vonatkozó 
közösségi eredményeket, gondokat is. A z alapszervezeti 
vezetőtestületek sürgető feladata éppen emiatt, a bizal
miak sokoldalú, lelkiismeretes felkészítése, tájékoztatá
sa a közösségi dolgokról.

A beszámol ók készítésénél kerülni kell a száraz, 
statisztikai jellegű adatfeLsarolásdfeat, ame
lyek mélyebb elemzés, magyarázat nélkül nem 

váltanak ki érdeklődést. A  munkahelyi élet eredményeit, 
gondjait és feladatait olyan megfogalmazásban kell is
mertetni a tagság előtt, hogy a mondanivaló közel álljon 
az emberekhez, aktív vitára, véleménycserére késztessen. 
A reális, őszinte hangvételű, konkrétumokat tartalmazó 
értékelés egészséges légkört teremt a vitához és hozzájá
rul ahhoz, hogy a közös munkáért a tagság egyénileg 
is felelősséget érezzen.

A  beszámolók térjenek ki arra, hogy a  bizalmiakat 
hogyan vonták be a döntések előkészítésébe, az általuk 
képviselt dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő 
kérdések rendezésébe. Azok a bizalmiak pedig, akik a 
területi vagy országos szintű bizalmi küldöttek együt
tes ülésein részt vesznek, ismertessék a tagság előtt, 
hogy a központi határozatok kialakításában, milyen 
eredménnyel képviselték a csoport érdekeit. Beszélje
nek az együttes üléseken szerzett tapasztalatokról, ma
gyarázzák az '*tt elhangzottak jelentőségét Ily módon 
a tagság részere közvetlen tájékoztatást adnak nemcsak 
az együttes ülések munkájáról, hanem abban elfoglalt 
saját szerepükről is.

A z  1979. évi feladatok meghatározásánál alapvető 
szempont a szakszervezetek termelést segítő tevékeny
sége. A  szállítások mennyiségi teljesítése mellett, elő
térbe kell helyezni a gazdaságos munkát, o hatékony
ság fokozását, a minőség javítását. Az évi tervek s a 
helyi munkakörülmények ismeretében, a bizalmiak 
konkrétan jelöljék meg a tennivalókat Mutassanak rá 
a vezetőszervek részéről szükséges intézkedésekre, de 
szóljanak a kis kollektívák, a munkacsoportok, a szo
cialista brigádok közösségi és egyéni kötelezettségeiről 
Is. A  takarékosabb, ésszerűbb munka érdekében is te
gyenek javaslatokat

M iután a szakszervezetek termelést segítő tevékeny
ségében az egyik leghatékonyabb eszköz a szo
cialista munkaverseny, foglalkozzanak azzal is, 

hogy a versenyszellem fejlesztésében milyen új minő
ségi elemeket javasolnak előtérbe állítani az energia
takarékosság, a gazdaságos elegytovábbítás, a munkaerő 
hatékonyabb felhasználása területén*

A  bizalmi, majd az alapszervezetek beszámoló ta
nácskozásain a központi vezetőség 1978. szeptember 28-i 
állásfoglalásának figyelembevételével kell a feladatokat 
meghatározni. Természetesen úgy, hogy mindenki tud
ja: neki — és nem másnak! — mit kell tenni, hogyan 
tudja a legaktívabban segíteni az 1979. évi feladatok 
végrehajtását. A  beszámolásokkal el kell érni, hogy a 
szakszervezeti munkában önmagunkkal szemben is na
gyobb követelményt állítsunk.

A z alapszervezetek beszámoló értekezleteinek két 
napirendje van. Első a végzett munkáról szóló beszá
moló, illetve a soronkövetkező feladatok meghatározása. 
Második —  ahol indokolt — a kooptálás. A beszámoló 
ne foglalkozzon átfogóan az egész szakszervezeti tevé
kenységgel, hanem csak néhány fő kérdéssel. így példá
ul térjen ki a közéleti tevékenységre, a politikai, az álta
lános és a szakmai felkészültségre, a szakszervezeti de
mokrácia fejlesztése érdekében kifejtett munkára, a 
termelést, gazdálkodást segítő tevékenységre, az érdek- 
védelem, érdekképviselet, a munkavédelmi helyzet javí
tása érdekében végzett munkára, hogy csak néhányat 
említsünk.

Fontos, hogy az előkészítő munka során, a  szak- 
szervezeti bizottság felhívja a tagság figyelmét, 
jogainak gyakorlására A  beszámol ók alkalmával 

ugyanis a tagságnak joga van megvonni a bizalmat at
tól a választott tisztségviselőtől, aki arra méltatlan lett. 
A tagságnak tehát érdeke, hogy a bizalmi rátermett, el
fogulatlan, aktív cselekvésre kész dolgozó legyen. S ha 
az elmúlt évek során bebizonyosodott mindezek ellen
kezője, a tagság a bizalmi visszahívását is kezdemé
nyezheti.

Ezzel a lehetőséggel való élés azonban felelősségtel
jes, megfontolt döntést igényel, s olyan esetekben in
dokolt csak, amikor a tagság közös véleménye alapján 
kerül sor a tisztségviselő, vagy a bizalmi visszahívására.

Pálinkás Katalin
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Mérlegen a MÁV munkája
A  M ÁV 1978. évi munkáját 

Artékelve megállapíthatjuk, 
hogy általában teljesítettük 
tervünket. Azért csak általá
ban, mert mint az a főbb szá
mokból Is kitűnik, szervezet
tebb munkával nagyobb telje
sítményeket is elérhettünk 
.volna.

Személyszállítási tervünket, 
amely 321 millió utas elszállí
tását írta elő, csak 94,8, az 
utaskilométer tervet 95,8 szá
zalékra teljesítettük. Az utas- 
szállítás nagy arányú csökke
nése ellenére a nemzetközi 
Személyszállítást és a gyorsvo
naton Utazók számának alaku
lását emelkedő tendencia jel
lemezte.

Beszélő számolt
A  zsúfoltság 1,3 százalékkal 

'esőkként, a menetrendszerű- 
ség 0,6 százalékkal javult. A 
kis mértékű javulással — kü
lönösen a nemzetközi vona
toknál — nem lehetünk elége
dettek, ahogyan nem megfe
lelő mértékű a fejlődés a vo
natok fűtése és világítása te
rén sem. Jobb az utastájékoz
tatás, tisztábbak az állomáste- 
rek és peronok, de a vonatok 
és a mellékhelyiségek állapota 
továbbra sem kielégítő.

Az áruszállítási teljesít- 
inény 134,1 millió tonna, ami 
azt jelenti, hogy: a tervet 100,1 
százalékra teljesítettük. Még 
így sem értük el a MÁV In
tézkedési Tervében meghirde
tett szállítási előirányzatot, 
pedig a belföldi igény jóval 
több volt annál, mint ameny- 
nyit elszállítottunk. Nem hoz
ta meg a várt eredményt az 
előszállítási kedvezmény meg
hirdetése, a tervezettnél keve
sebb volt az export és tran
zitszállítás. Különösen nagy 
visszaesés jellemezte a de
cemberi munka eredményeit, 
egyrészt a kedvezőtlen időjá
rás, másrészt a tervezettnél 
kevesebb OPW kocsi felhasz
nálása miatt.

A  munka minőségét kifejező 
műszaki-gazdasági mutatóink 
részben fejlődést, részben 
visszaesést tükröznek. A  te
hervonatok átlagos terhelése 
például 1166 tonna értékkel a 
tervezettnél kedvezőbben ala
kult, s a teherkocsik statikus 
terhelése is 26,5 tonnára nö
vekedett. Ez utóbbi főképpen 
a nagy raksúlyú teherkocsi-be
szerzés és a szervezési intéz
kedések eredménye.

Az árutonna-kilométerben 
kifejezett, egy teherkocsi nap
ra jutó termelékenység vi
szont a célul tűzött 1,5 száza
lék helyett csak 0,8 százalék
kal nőtt. Ez összefügg az át
lagos teherkocsiforduló idő 
meghosszabbodásával, mely az 
előző évi 3,53 napról 3,65 nap
ra emelkedett Ennek oka, 
egyrészt a nem kielégítő üze
mi munka, másrészt a záho
nyi belépő forgalom erőteljes 
növekedése, a szomszéd vas
utak korlátozott fogadási kész
sége és a rakodási készség 
csökkenése. A  szombat-vasár
napi rakodásoknál például 
nem sikerült a célul tűzött 5 
százalékos növekedést teljesí
teni.

Sok volt a gépre várás
A  géprevárások száma kö

zel 50, a vonatácsorgásoké 23, 
a vonatfeloszlatások mennyi
sége pedig 26 százalékkal ha
ladta meg az előző év hason
ló tényszámait. A  meghatáro
zott időre ki nem állított te
herkocsik száma is másfél- 
szeresére nőtt Nem lehetünk 
elégedettek azzal sem, hogy 
az idegen kocsigazdálkodás 
tartozást kifejező egyenlege 4 
százalékkal nőtt a bázishoz 
képest. Az áruszállítás minő
ségi változását jelzi, viszont, 
hogy a konténer fuvarozás, 
egy év alatt mintegy 13 szá
zalékkal fejlődött

A  mozdonyokkal való gaz
dálkodást iá részben pozitív, 
részben negatív tendencia jel
lemezte. Kedvező, hogy 1,5—2 
százalékkal emelkedett az egy 
dolgozó tehervonati mozdony
napra jutó százelegy-tonnaki
lométerben kifejezett teljesít
mény. Kedvezőtlen ugyanak
kor, hogy a tehervonati villa
mosmozdonyok napi hasznos 
futásteljesítménye 0,8, a díze
léké pedig 1,4 százalékkal volt

alacsonyabb, mint az előző 
évben.

Sajnos a gőzvontatás rész
arányának célul kitűzött egy 
százalékos csökkentése — az 
import eredetű mozdonyok 
késedelmes szállítása és a 
már meglevők kifogásolható 
üzemkészsége miatt — nem 
valósult meg. A gőzmozdo
nyok tolatás! ^részaránya vi
szont a célkitűzésekhez képest 
mintegy 0,4 százalékkal javult. 
Az előbbi 2,5 millió forint 
többlet költséget, az utóbbi 
pedig 200 ezer forint megta
karítást eredményezett

Az áruszállítás értékesíté
sénél feltétlenül szót kell ej
tenünk a záhonyi átrakókör
zet munkájáról. Az előző év
hez képest 2,9 százalékkal nőtt 
az átrakott áru mennyisége, 
ugyanakkor a széles nyomtá
vú rakott teherkocsi marad
vány napi átlaga 27,7 száza
lékkal csökkent egy év alatt

Mivel gyarapodtunk 
a múlt esztendőben
Beruházási tevékenységünk 

kedvezőbb az előző évinéL 
Javult a beruházási fegyelem. 
Valamivel jobb — de még 
mindig nem kielégítő — a be
ruházások előkészítése, és elő
relépés történt a beruházások 
koncentrálása terén is. E vo
natkozásban intézkedéseink 
hatását igazolják a következő 
adatok: 1977-ben a folyamat
ban levő beruházások száma 
947, 1978-ban pedig 902 vo lt 
Ezekből az új induló beru
házás 1977-ben 373, 1978-ban 
pedig már csak 282. 1979-es 
tervünk további koncentrálás
sal számol: a beruházások
száma 879, az indulóké pedig 
172,

Nem lehetünk elégedettek a 
befejezetlen beruházások állo
mányának alakulásával, mert 
a múlt évben mennyiségük 
tovább növekedett Ez nem 
magyarázható az áremelkedés
sel. Gyorsítanunk kell a fo
lyamatban levő beruházások 
kivitelezését, törekednünk kell 
azok mielőbbi üzembe helye
zésére.

Múlt évi beruházási tervün
ket 97,6 százalékra teljesítet
tük, mert a szállító fél hibá
jából nem vettünk át — mi
nőségi kifogás miatt — több 
import mozdonyt Mindezek 
ellenére beszereztünk 15 v il
lamos- és 75 dízelmozdonyt, 
84 négytengelyes személyko
csit, 20 hálókocsit, 30 fekvő
helyes és 2010 különféle te
herkocsit A vontató járművek 
beszerzése révén a korszerű 
vontatás aránya 92,9 százalék
ra emelkedett. A személy-, 
háló- és fekvőhelyes kocsik 
javították a kulturált utazás 
feltételeit, a nagyraksúlyú te
herkocsik pedig könnyítették 
kocsiellátási gondjainkat.

Nagy eredményről számol
hatunk be a hálózatfejlesztési 
beruházásoknál: 340 km hosz- 
szú pályakorszerűsítéssel, kö
zel 600 kitérőcserével. 146 km 
vonal és 11 állomás biztosítá
sával, 120 önműködő sorompó 
építésével és 53 km vonalvil
lamosítással jó l szolgáltuk az 
üzemi tevékenységet Ez egy
ben azt is jelenti, hogy eleget 
tettünk a tervtőrvényben elő
írt naturális feladatunknak.

Van még javítanivaló
Kiemelt állomásfejlesztése

ink területén jól haladt a 
murika Záhonyban és a Nyu
gati pályaudvaron. Kevésbé 
lehetünk elégedettek a debre-

Üj üzemorvosi rendelőt nyi
tottak a budapesti vasútigaz- 
gatóságon. Ezzel régi óhaja 
teljesült' a központi szolgálat, 
valamint a hozzátartozó óvó
dák, bölcsődék dolgozóinak. A 
rendelőt a szakszervezeti bi
zottság közbenjárására létesí
tették. Vezetésére Berkáné dr. 
Bolla Erzsébetet és Hajdú 
Mária asszisztenst nevezték ki; 
A fiatal orvosnő korábban is 
a vasútnál praktizált; a veszp
rémi csomópónt ‘ ellenőrző 
üzemorvosa volt, emellett 
szemgyógyászattal is foglalko
zott.

ceni rekonstrukciós munkák
kal és Kelenföld korszerűsíté
sének A  lemaradás felszámo
lása további jelentős intézke
déseket követel mind a beru
házási irányítóktól, mind a 
beruházóktól.

Az egyéb vállalati beruhá
zásoknál közel 100 százalékos 
a teljesítés és ezen belül je
lentős az előrelépés a vonta
tási telepek és a járműjavító 
üzemek fejlesztésénél, a pá
lyaépítés és egyéb területek 
gépesítésénél. Eleget tettünk 
a szociális, jóléti és egészség- 
ügyi vállalásainknak. Rákos
rendezőn, Tatabánya-felsőn, 
Füzesabonyban és Kál-Kápol- 
nán öltöző-mosdót, Pusztasza- 
bolcson és Makón rendelőt 
adtunk á t Ű j rendelőintézet 
átadására került sor Szegeden 
is.

Az 1978-as eredmények el
lenére sem lehetünk teljesen 
elégedettek beruházási tevé
kenységünkkel és ez évben 
különösen a már említett hiá
nyosságok felszámolására kell 
törekednünk.

Munkaerőhelyzetünk — bár 
kisebb mértékben — tovább 
romlott és ezt a tendenciát 
néhány bérgazdálkodási intéz
kedés mint például a műszak- 
pótlék kiterjesztése, csak fé
kezte. A létszámhiány néhány 
frekventált munkakörben már 
akadályozta a folyamatos 
munkát és növelte a túlórák 
számát Legrosszabb a mun
kaerő-ellátottság a budapesti 
igazgatóság területén, pedig
1978- ban növeltük a munka
erőpótló beruházásokat (gépe
sítés, fénysorompók létesítése, 
fokozottabb rádiósítás stb). 
Ezen a téren azonban még 
hatékonyabb intézkedések 
szükségesek.

Az átlagbér növekedési üte
me valamivel 8 százalék fe
lett volt, a fizikai dolgozóké 
ennél magasabb. Ezt a vi
szonylag magas értéket első
sorban a műszakpótlék hatása 
eredményezte.

A z eredmény 
elmarad a tervezettől

Végleges adatok még nem 
állnak rendelkezésünkre, de a 
már előzetes számok is jelzik, 
hogy a MÁV eredménye el
marad a tervezettől. Ebben je
lentősen közrejátszott az, hogy 
a vasút költségei nagyobb 
mértékben növekedtek, minta 
bevételnél realizált többet A 
költségek közül az anyag- 
költség és a különféle ráfor
dítások költsége jelentősen 
meghaladta a tervezettet.

A  leírtakból megállapíthat
juk, hogy a vasúti közlekedés 
nem akadályozta népgazdasá
gunk fejlődését, de a minősé- 
ségi előírásoknál nem sikerült 
célkitűzéseinket megvalósítani.
1979- ben — hogy csak a fon
tosabbakat említsem — fel
tétlenül javítanunk kell álló
eszközeink, többek között nagy 
értékű vontatói árműveink és 
pályaépítő-, fenntartó gépeink 
kihasználását, valamint a ko
csigazdálkodást. Gyorsabb 
fejlődés szükséges a beruhá
zások előkészítése, a befeje
zetlen beruházási állomány 
tervszerű alakulása és a be
ruházási tervfegyelem meg
szilárdítása területén. Jobban 
kell hasznosítanunk a munka- 
és üzemszervezésből adódó 
előnyöket, és minden szinten 
és területen takarékosabban 
kell gazdálkodnunk a reánk 
bízott javakkal.

Bolla doktornő munkaköré
vel kapcsolatban etmondta, 
hogy az új rendelőben igen 
sok hiányosságot kell pótolnia. 
A hozzátartozó dolgozókról 
ugyanis egészségügyi kartont 
kell kiállítani. A  rendelőből 
még hiányzik néhány alapmű- 
szer; többek között egy fizió- 
terápiásgép (rövidhullámú ké
szülék) és személyzeti műsze
rek. Há ezeket sikerül besze
rezni, speciális szemészeti vizs
gálatokat is végeznek.

(séra)

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető

Üzem orvosi rendelő ny ílt  
n budapesti igazgatóságon

Tettrekész fiatalok

A  KISZ termelést segítő munkája 

a szolnoki járműjavító üzemben
Balogh András, a szolnoki 

járműjavító KISZ-Bizottságá- 
nak titkára még nem is olyan 
régen kovácsként dolgozott, 
majd a közlekedéspolitikai 
koncepció célkitűzéseinek 
megfelelően bekövetkezett 
profiváltás a szekrénylakato
sok közé sodorta. A  kemény 
munkához szokott fiatal em
ber az új körülmények kö
zött is hamar feltalálta ma
gát. Aktív társadalmi mun
káját, a kocsijavításban mu
tatott helytállását fdgyelemibe- 
véve választották meg az 
üzemi KISZ-Bizottság titká
rává. Véle beszélgettünk a 
járműjavító ifjúsági mozgal
máról.

ŰJ LENDÜLETTEL

— Üzemünkben hétszázon 
felül van a KISZ-korosztályú 
fiatalok száma, s közülük 403 
tagja a műhelyekben tevé
kenykedő 9 alapszervezetnek. 
Az 1978 évi vezetőségválasz
tások után fiataljaink meg
újult lendülettel láttak mun
kához. Általában minden 
mozgalomnak vannak jó vagy 
kevésbé jól sikerült idősza
kai, de minden túlzás nélkül 
mondhatom: a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. 
évfordulójának évében majd 
a KMP és KIMSZ jubileumán 
kibontakozott akciók, KISZ-es 
kezdeményezések tavaly to
vább növelték ifjúkommunis
táink tekintélyét. Munkánkat 
értékelve az üzemi pártbizott
ság megállapította, hogy az 
alapszervezetek vezetőségei
nek kezdeményezésére előtér
be került az előttünk álló 
gazdasági feladatok segítése, 
az átfutási idők és a szállítá
si határidők betartása,

A  járműjavító KlSZ-szer- 
vezeteinek munkáját méltó
képpen ismerte el a KISZ 
Központi Bizottsága, amikor 
a 7. A. Személykocsi osztály 
alapszervezetének a „Kiváló 
KISZ-szervezet* kitüntetést 
adományozta. Népgazdasági 
és üzemi érdekekből vállalt 
védnökséget a járműjavító 
KISZ-Bizottsága és a kivite
lezés alatt álló dízel-moz
dony javító bázis felett. En
nek keretén belül több mint 
kétezer társadalmi munkaórát 
teljesítettek a szerelőcsarnok 
építésén, de a tavaszi VIT 
műszak is körültekintő szer
vezésre vall. Pedig nem is 
olyan könnyű mostanában 
szervezett életre serkenteni a 
fiatalokat, hiszen a legna
gyobb ellenfél a közömbös
ség, a nemtörődöm életmód 
Szolnokon sem ismeretlen. 
Mindehhez még hozzátartozik, 
hogy a profilváltás miatt több 
éve begyakorolt mozdulatok 
helyett a gőzmozdonyok nehéz 
alkatrészeihez szokott fiatalo
kat új munkára: dízelmozdo
nyok, motorvonatok vagy 
éppen személykocsik javí
tására kellett átirányítani, ami 
politikai jelentőségét tekintve 
sem volt könnyű feladat. A  
járműjavító ifjúkommunis
táinak becsületére legyen 
mondva, átérezték a feladat 
jelentőségét, s agitációs mun
kájukkal hasznára voltak az 
üzemi célkitűzéseknek.

TERVEK, ELKÉPZELÉSEK

Az átcsoportosításokon túl, 
mikor a tavalyi első féléves 
termelési terv veszélyben for
gott, a fiatalok csoportos túl. 
órázásokat szerveztek, s a 
társadalmi-gazdasági vezetés
sel összehangolva segítették a 
kooperációs munkák határ
idejének tartását, a forgácso
ló gépek, kerékjavító gépek 
folyamatos javítását Sokat 
tettek a munkafegyelem ja
vításáért, a hatékony munka
idő kihasználásáért A  KISZ- 
tagságból eredményes mun
káért heten részesültek Kivá
ló Ifjú szakember és a Szak
ma Ifjú  Mestere kitüntetés
ben.

— Meg kell Jegyeznem, 
hogy a kiváló ifjúsági kitün
tetések miatt a kiváló dolgo
zó címek odaítélésénél úgy 
érzem hátrányos helyzetbe 
kerültünk. Ezt a végzett mun
ka alapján méltánytalannak 
tartjuk, mert ha valaki ifjú

sági kitüntetést kap, az nem 
zárhatja ki a többi elismerés
ből sem. Ezt az őszi ifjúsági 
parlamenten is felvetettük — 
mondta Balogh András.

Van azonban még egyéb 
gondja is a KISZ-Bizottság- 
Tiak. Szolnokon meglehetősen 
magas azoknak a száma, akik 
nem rendelkeznek 8 általános 
iskolai végzettséggel. Jelenleg 
110 fiatal vesz részt szerve
zett állami oktatásban, de 
mellettük számottevően javult 
az idén a poltikai és ifjúsági 
vitakörökben aktivizált fia
talok száma is. Egyedül a 
„Fiatal aktivisták köre” okta
tási forma akadozik, s ezen 
is szeretne változtatni a KISZ- 
Bizottság.

— Termelést segítő tevé
kenységünknek rendeltük alá 
az Alkotó Ifjúság pályázatot 
és kiállítást is — folytatta — 
A  beérkezett szakdolgozatok, 
vizsgaremekek, újítások azt 
mutatják, hogy fiatal szakem
bereink magukévá tették ak
ciónk célkitűzéseit. Somogy-  
vári József KISZ-tagunk a dí
zelmozdonyok irány és nyo
matékváltó berendezésének 
végállását éLbenőrző készülé
ket, Juhász István a kocsi ke
rékpárjainak ellenállását mé
rő berendezést szerkesztett.de 
ezen túl még számos, gyakor
latban is hasznosítható ötlet 
érkezett a kiállításra, nem be
szélve a gazdag képzőművé
szeti és az úgynevezett hobby 
kategóriába tartozó alkotások
ról.

SZÓRAKOZÁS, SPORT
— Egyik kiemelten fontos 

KISZ-Xeladatunkról az Edzett 
Ifjúságért mozgalom üzemi 
helyzetéről is szólnunk keH. 
A  rendszeresen sorrakerülő 
kispályás labdarúgó bajnok
ság mellett úszó és vízilabda 
mérkőzéseket, alapszervezetek 
közti sakk, asztalitenisz házi 
versenyeket szerveztünk, több
kevesebb sikerrel. Mindeze
ken túl legsikeresebb sport- 
rendezvényünk a város 20 
üzemi bizottságának bevoná
sával mintegy 620 fiatalt meg
mozgató V IT sportnap volt, 
melyen szórakozási lehetősé
get is biztosítottunk tagjaink
nak. KISZ-fiataljaink kezde
ményeződ a szocialista brigá
dok közti sportversenyeknek. A  
M ÁV Járműjavítók II. orszá
gos MHSZ és sportsparta- 
kiád jának győztes kispályás' 
labdarúgó csapata is fiatal 
szakmunkásainkból alakult — 
tájékoztatott jogos büszkeség
gel a szolnoki járműjavító 
függetlenített KISZ-titkára.

A  szolnoki járműjavító 
KISZ-Bizottsága eddig két
szer nyerte el a K ISZ Köz- 
ponti Bizottságának Vörös 
vándorzászlaját. Nem titkol
ják e nemes kitüntetést sze
retnék harmadszor, véglege
sen elnyerni. Ehhez a munká
hoz az üzem és a M ÁV társa
dalmi, gazdasági vezetése biz
tosítja a feltételeket, s ha ez 
párosul a szolnoki ifjúkom- 
immisták tettvágyával, az 
eredmény nem marad et

Orosz Károly

MEGVALÓSULT ÁLOM

Szüleitől örökölte 
a munka szere te tét

Hatvan állomáson Senté- 
nyi Bélát szorgalmas, a 
munkáját lelkiismeretesen 
végző jegyvizsgálóként em
lítik. Tavalyi teljesítménye 
alapján mind az utánfize- 
tési pénzleadásban, mind a 
leadott jegymennyiségben 
túlszárnyalta az elmúlt 
évek átlagát.

Sentényi Béla 1952-ben 
született Vámosgyörkön. 17 
éve lépett a vasút kötelé
kébe. Gyöngyösön, a MÁV 
Kitérőgyárban targoncave
zetőként kezdett, később 
raktáraokl beosztásban 
dolgozott Onnan helyezték 
át 1976 ápriliséban Hatvan
ba, s a jegyvizsgálói tanfo
lyam elvégzése után, az 
ősszel már utazott

Hatgyermekes családból 
származik, édesapja szintén 
a MÁV-nál teljesít szolgá
latot Legidősebb testvére 
ugyancsak a vasúttal köte
lezte el magát: Vámosgyör
kön dolgozik tolatásvezető
ként.

— Mát az előző munka
helyemen úgy terveztem, 
hogy kalauz leszek. Sőt.. .

Arcán „kamaszos”  mo
soly suhan á t

—  Apámnak nem kis 
szerepe volt abban, hogy 
korán megszerettem a vas
utat Gyakran mesélt ne
künk, gyerekeknek a oas- 
utasélet különös, számunk
ra még ismeretlen világ-i
gá ró l... Utazni, utazni! Ha 
jól emlékszem, nyolcadikos 
voltam, amikor komolyan 
felötlött bennem e hivatás 
gondolata,

— Szeretek utazni, em
berekkel bánni. Nálunk az 
udvarias bánásmód, vagy 
ha úgy kívánja a helyzet, 
az erélyes fellépés alapkö
vetelmény. Nem tudom, ki 
hogy van ezzel, de nekem 
jóleső érzés információt 
adni a hozzám forduló uta
soknak, vagy éppen egy 
idős nénit a vonatra segíte
ni. Ám, olyan is előfordul, 
hogy az ember fizetni nem 
akaró garázdával áll szem
ben, s bizony ilyenkor az 
utasok segítségére vagyunk 
utalva.

— És ha a jegy nélküli 
utas részeg?

— Olyankor „diplomati
kusan" próbálok eljárni. 
Persze, nem térve el a 
díjszabásban előírt szabály
zattól.

Jelenleg a Marxizmus- 
Leninizmus Középiskolába 
jár. A  távoli jövőben pe
dig: ha a felsőbb szervek is 
majd úgy látják jónak, to
vább szeretne tanulni. 1968- 
ban lett szakszervezeti, majd, 
két év múlva KISZ-tag. 
1977-ben lépett be a Gaga
rin szocialista brigádba. Ha
marosan helyettes, majd a 
brigád vezetője lett Tavaly 
májusban elnyerje a Szak
ma Ifjú Mestere címet, s 
ugyancsak 1978-ban lett a 
párt tagja.

— A  munka szeretetét 
szüleimtől örököltem — 
vallja. — Gyermekkorom
tól arra tanítottak: az em
bert, elsősorban a végzett 
munkája után ítélik meg. 
Hát nem volt Igazuk?

A  kérdésre Tóth János, 
az állomás szb-titkára így 
válaszol:

— Sentényi Béla az Üze
mi demokrácia fórumain, a 
termelési tanácskozásokon 
és a szakszervezeti taggyű
léseken aktívan részt vesz. 
A vezetése alatt álló Gaga
rin brigád tagjai hallgat
nak rá. Munkáját káder
fejlesztés szempontjából Is 
figyelemmel kísérjük. Vala
milyen szakszervezeti
tisztség betöltésénél előbb- 
utóbb számítunk rá.

Kovács László
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Megszűnt a kocsihiány

Komlóról gyorsabbon eljut a szén 
az üzemekbe és a TÜ1ÉP telepekre

A  szénbányászok Komlón Is 
növelték a termelést — szom
baton és vasárnap is folyama
tos a műszak —, mert az or
szág nagyon várja az értékes 
fűtőanyagot. Most 4—6 ezer 
tonna szén feladásához igé
nyel naponta kocsit a szénbá
nya. De vajon megkapja-e az 
igényelt kocsimennyiséget? — 
Erről kérdeztük Bozsics An
talt, Komló állomásfőnökét.

Túlrakodást is végez
a szénosztályozó

—  Tavaly a negyedik ne
gyedévben a szén elszállítá
sát rendkívüli módon megne
hezítette a kocsihiány. Ilyen 
kevés kocsit talán még soha 
nem kapott a komlói szénbá
nya... Most, január közepe 
óta igyekszünk feledtetni a 
gyenge faocsáeJLátást. Sikerűit 
elérnünk, hogy már nincs fel
halmozódott, elszállítattlan 
készlete a bányának. Sőt na
ponta 400—600 tonna túlrako
dást is teljesít a szénosztályo
zó.

Komló állomás 1978. évi fel
adási teljesítményén meg is 
látszik a kocsihiány hatása. Az 
1 millió 709 ezer tonnás tervet 
csak 1 millió 694 ezer tonnára 
tudták teljesíteni. A  lemara
dás azonban csak viszonyla
gos, mert Béta bányán re
konstrukciót hajtottak végre 
a második félévben. Emiatt 
délelőttönként hosszú ideig 
nem rakodtak a komlói szén
osztályozón.

Még egy versenytényező tel
jesítésével voltak gondjaik a 
komlói vasutasoknak: a te
hervonati menetrendszerűség
gel. Ebben a célkitűzésük 80 
százalék volt, s ettől 1,46 szá
zalékkal elmaradt a teljesítés. 
Egyértelműen kimutatható v i
szont, hogy ezt az elmaradást 
a géphiány okozta. A  múlt év
ben 450 tehervonatot indítot
tak késve. A késést 419 eset
ben a gépre várás okozta. A  
géphiány gyakran olyan mér
vű volt, hogy a teljes „bedu
gulás” elkerülése érdekében 
Godisáig az egyik állomási 
tartalékkal vittek el tehervo- 
natfcot S ha már a meost- 
rendszerűségnél tartunk, érde
mes megemlíteni, hogy lénye
gesen jobb eredményt produ
kált Komló állomás a sze
mélyvonatok menetrendszerű 
Indításában. A 2474 személy- 
vonatból csupán egy indult 
késve Komló állomásról!

A  vonatközlekedési tervben 
kijelölt tehervonataik száma 
2076 volt, s ezek közül 1483-at 
tudtak elindítani rendesen, 
megfelelő eleggyel. így a vo

natközlekedési terv 70 szá
zalékos célkitűzését az állo
más 71,44 százalékra teljesí
tette.

A  szénbánya mellett ma is 
a helyi kőbánya Komló állo
más legnagyobb szállító part
nere. Naponta 1600 tonna.an- 
dezitot adnak fel, ami kitűnő 
útépítőkő. A  bányából a Vo
lán teherautói hordják a kö
vet szünet nélkül az állomási 
magasrakodóra, ahol közvet
lenül a vagonokba ömlesztik 
az anyagot. Januárban nagy
javítás volt a kőbányában, de 
február eleje óta ismét teljes 
kapacitással termelnek, rakod
nak. Megbízható partnere itt a 
vasútnak a Beton- és Vasbe
tonipari Müvek komlói üze
me is. Naponként 10—12 ko
csit igényelnek vasbeton ter
mékek szállítására.

Ú j térvilágítás épül 
a teherpályaudvaron

Minek örülnek ma legjob
ban a dolgozók Komló állo
máson? — Annak, hogy épül 
a teherpályaudvar új térvilá
gítása. Kilenc darab 25 méter 
magas és több kisebb oszlo
pot felállítottak már, s ezek
re szerelik fel a „stadion-vi
lágítást. Ha elkészül, az éj
szakai műszak is nappali 
fényben dolgozhat majd. Az 
új térvilágításért nagyon lel
kesen dolgoztak a múlt ősz 
folyamán a komlói vasutasok. 
A  teherpályaudvart nem lehet 
ugyanis gépkocsival megköze
líteni. Ezért több napon ke
resztül gyors ütemben vasúti 
kocsikban hordták át oda az 
oszlopok alapozásához szüksé
ges betonkeveréket.

Nálunk a vasúton talán se
hol nem alkalmazzák olyan 
rendszeresen a vontatott ko- 
csiszalasztást, az úgynevezett 
„angolozást” , mint éppen a 
komlói teherpályaudvaron. Az 
osztályozó négy rakodóvágá
nyáról ugyanis másképpen 
nem lehet kihozni a szénnel 
töltött vagonokat S aki tud
ja, milyen veszélyes munka- 
művelet az „angolozás”, mi
lyen tökéletes összhangot kö
vetel a mozdonyszemélyzettől, 
a váltókezelőktől és a kocsi- 
rendezőktől, az bizonyára 
megérti, miért várják már 
annyira a teherpályaudvar 
dolgozói a reflektorok bekap
csolását .. .

Térdig érő sárban
A világítás gondjainak meg

oldása után is marad itt azért 
még éppen elég probléma. 
Most, hogy elolvadt a hó, tér

dig ér a sár, vízben vannak a 
váltók a rendezőpályaudvaron. 
Már mozdony-kisiklás is tör
tént az eliszaposodott — szén
iszappal telítődött ágyazat mi
att. Ilyen körülmények között 
nagyon nehéz és veszélyes a 
kocsirendezők munkája. A  pá
lyafenntartás helyi erői bizony 
nem győzik a vágányok rend- 
bentartását

A  vasúti kocsik terhelési 
határának kihasználását a 
tervezett 34,86 tonnáról 35,64 
tonnára növelték a múlt év 
folyamán. Ennek elérése a sok 
szén, kő és betonelem feladá
sa mellett nem okozott külö
nösebb nehézséget. — Nem 
Ilyen egyszerűen megoldható 
feladat a gyengébb minőségű 
szén továbbítása — márpedig 
ez a Pécsi Hőerőmű „kenye
re”  .. .  Pécsre csak 30 tonnás 
kocsikban küldhetik a szenet, 
mert a buktatóra nagyobb ko
csit nem lehet vinni. Csak
hogy 30 tonnás, vagy ennél 
kisebb kocsi már elég kevés 
van, s így bizony előadódik, 
hogy'bár sok üres vagon áll a 
pályaudvar rendelkezésére, a 
hőerőműi irányvonatok mégis 
nagyon nehezen állnak össze.

A  leadás is jelentős
Bár Komló állomáson a fel

adás van túlsúlyban, leadási 
forgalmuk is nagyon jelentős. 
Szinte naponta futnak be ide 
a „Vörös nyíl" irányvonatok 
Gyékényesről, folyamka vics-
csal megrakottan. Megrende
lőik: a Mecseki Széntröszt 
anyagellátó üzeme, a BVM  
gyára és a Tolna megyei Á l
lami Építőipari Vállalat kom
lói főepítésvezetősége a gépek 
koncentrálásával végzi ezek 
gyors kirakását. Az érkező 
nagy mennyiségű bányafa ki
rakását is gépi úton végzik — 
bakdaru segítségével —- az 
anyagellátó üzem iparvágá
nyán.

— A  múlt évben, az 1977. 
évi teljesítmények alapján el
nyertük az „Élenjáró szolgá
lati hely** kitüntető címet, 
amire most, az 1978. évi mun
kánk alapján is pályázunk — 
mondotta Bozsics Antal, majd 
így folytatta: — A  fő figyelem 
már az idei feladatokra irá
nyul. Igyekszünk tovább ja
vítani a tehervonati menet
rendszerűséget és csökkenteni 
a kocsitartózkodási időket. Ja
nuárban kedvezően indult a 
munkánk. A  tervezett 122 
ezer tonnával szemben 133 
ezer tonna árut raktunk be 
és ennek döntő része értékes 
fűtőanyag, kokszolható szén 
volt.

L. J.

Nyomdász vasutasok
L Á T O G A T Á S  A  M Á V  J E G Y N Y O M D Á B A N

A  naponta közlekedő 2350 
személyvonaton csaknem egy
millió utas adja át menetje
gyét a jegyvizsgálónak. Ennél 
jóval többen VOLÁN, vagy 
MAHART utasként teszik 
ugyanezt. A  menetjegyeket a 
MÁV saját nyomdájában ké
szítteti.

A  MÁV Jegynyomda sárga 
színű épülete külsőleg jelen
téktelen.- A  járatlan szemlélő 
a Nyugati pályaudvar részle
gének vélheti., Érthető, hiszen 
az épület egyik ablaksora a 
vágányokra, a másik a Rudas 
László utcára tekint

Több sz á z  
jegyfajta

A  jegynyomda főnöke Ond- 
réjovics Károly főtanácsos 
1944 óta dolgozik a nyomda
iparban, 1957 óta a jegynyom
dában. Előbb szedő, majd 
szolgálati főnőkhelyettes volt; 
1972 óta vezető. E szervező és 
irányító munka mellett hosszú 
éveken át társadalmi munká
jával igazolta elkötelezettsé
gét. Mint tartalékos állományú 
munkásőr a 15 éves szolgálati 
érem tulajdonosa. 1978. no
vember 7-én Kiváló vasutas 
kitüntetésben részesült. A 
nyomda kitüntetett vezetőjé

től kérdeztük: mivel foglalkoz
nak a vasutas nyomdászok?

— Legfontosabb feladatunk 
a menetjegyek nyomtatása; a 
MÁV, a VOLÁN és a M A
HART részére. A  megrendelt 
jegyeket mindig az évi forga
lomnak megfelelő időrendben 
kell szállítani. Ezenkívül az 
SZMGSZ fuvarlevelek, a nem
zetközi vámárunyilatkozatok 
és más, a vasútüzemben hasz
nálatos nyomtatványok is rész
ben nálunk készülnek. Több 
száz jegyfajtáról van szó. Szi
gorúan elszámolandó nyomtat
ványok ezek, amelyek felhasz
nálását a pénztárnaplókban té
telesen kell kimutatni.

— Milyen eljárással készül
nek a menetjegyek?

—  Az Edmonson-méretet al
kalmazzuk: az 57X30,5X0,9
m/m. Más vasutak is ezt a 
szabványt alkalmazzák.

Öröm
a szé p  term ék

Bár voltak kísérletek a gépi 
csomagolásra, az nem vált be. 
Egy dolgozó műszakonként 
46—48 ezer menetjegyet cso
magol. A  jegyek az expedíció
ba kerülnek, ahol a végső el
lenőrzés következik. Ott ál
lapítják meg, hogy a készlet

a megrendelésnek megfelel-e. 
Majd bádogdobozba rakják és 
vasúti vonalpostával elküldik 
a pénztárnak.

— Mi készül még a jegy- 
nyomdában?

— Készítünk TCV, TCE, 
nemzetközi és katona díjsza
básokat; több nyelvű „Hely- 
biztosítási átnézetet”, továbbá 
szolgálati utasítást. M i készít
jük a belföldi expresszvona
tok menetrendjének szórólap
jait, nyomunk vasúti pros
pektusokat, különféle naptára
kat, plakátokat és propaganda 
anyagot is.

V árják  a fiatalokat
A  jegy nyomdában készítik 

az arcképes igazolványokat is. 
Korszerű táblakészítő-,, ara
nyozó- és hajtogató gépekkel 
rendelkeznek. A  szép nyomdai 
termékek nemcsak a vasuta
soknak, hanem készítőiknek is 
örömet okoznak. A  százötven 
tagú kollektíva: szedők, gép
kezelők, gépmesterek, szám
adók, könyvkötők soraiban 
mindkét nembeliek megtalál
hatók. Ám a létszámhiány a 
jegynyomdára is. jellemző. To
vábbi harminc embert foglal
koztathatnának, ha lenne je
lentkező.

A  gyöngyösi MÁV kitérőgyártó üzemben nemrég fejeződött be s  gépi rekonstrukció, növe
kedett a termelékenység.

S o o ln o h r

V  agánycserc 
kom m unista 
m űszakban

A  szolnoki pályafenntartási 
főnökség dolgozói 1977-ben 
Szolnokon 386 méter hossz
ban cseréltek „c”  rendszerű 
vágányt a Papírgyár és a 
Bútorgyár területén. 1978-ban 
a tervet túlteljesítve egy cso
port kitérőt és 271 méter kis 
tengelynyomású vágányt cse
réltek az egyszerűsített pálya
korszerűsítési munkák keretén 
bel ÜL

Az év végén pedig a szocia
lista brigádok és a KISZ-fia
talok kezdeményezésére kom-N 
munista műszakokat szervez
tek. A  két műszakban 46-an 
368 óra alatt, 120 méter „c** 
rendszerű vágányt cseréltek 
ki a használt vágánymezők
kel. A  munkájukért jóró 
pénzt a szolndki DéUfi'bóíb úü 
iskolának és a pályafenntar
tási főnökség KlSZ-szerveae- 
tétnek ajánlották feQ.

—  Utánpótlási gondjaink 
helyzetünkből adódnak — 
folytatta. — A  MÁV hivata
losan és intézményesen nem 
képez nyomdai dolgozókat, a 
nyomdaipar viszont nem ad át 
képzett nyomdászokat, kötőket, 
szedőket, mert ugyancsak 
gondokkal küzd. Sok vasutas 
szülő talán nem is tudja, hogy 
fia vagy leánya akkor is 
vasutas, ha közénk áll. Szép 
munkát végzünk. Elsősorban 
a vasutas szülők gyerekeit 
hívjuk és várjuk, azokat, akik 
valami okból nem kerülhettek 
a végrehajtó szolgálathoz. Szí
vesen betanítjuk a nálunk je
lentkező fiatalokat.

Noha a kéregjegyek ma Is 
nyolcvanéves gépen készülnek, 
és emiatt órás állásidők is 
előfordulnak, a műszaiki fej
lesztés már megkezdődött. Az 
elmúlt tíz évben a régi nyom
dagépek 60—70 százalékát kor
szerű gépékkel cserélték fel, 
amelyek a mennyiségi és mi
nőségi igényeknek egyaránt 
megfelelnek.

A  falakon vezérigazgatósági 
és szakszervezeti elismerések 
igazolják az immár 5 év óta 
megszakítás nélküli kiváló 
munkát.

Nincs utas, aki ne találkozna 
munkájukkal. Évenként 300— 
320 millióan szállnak fel a 
vonatokra; első teendőjük, 
hogy megváltsák menetjegyei
ket, melyeket a Rudas László 
utcában vasutas nyomdászok 
készítettek. ••

Sz. B.

As Üzem csarnokában szerelik a  váltókat

Daru segítségével kerülnek a helyükre a sínszálak

Százhúsz méteres hegesztett sínek az új tárolóban 
(Mailek Atilla képriportja, MTI)
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Váratlan hideg zuhany

Bonyodalmak egy brigádkitüntetés körül
"nA  szocialista brigádmozga

lom szocialista társadalmunk 
szülötte, fejlődő, gazdagodó 
életünk egyik biztosítéka.” 
(Idézet Gáspár Sándornak, a 
SZOT főtitkárának a brigád- 
vezetők V. országos tanácsko
zásán elhangzott beszédéből.)

A  történet, amely felkavarta 
egy kisállomás dolgozóinak 
kedélyállapotát, néhány hét
tel ezelőtt kezdődött. Az in
dulatok egy szocialista brigád 
igazságkeresése miatt robban
tak ki. Kezdetben úgy tűnt, 
hogy panaszuk nem eléggé 
megalapozott. A  keserűség és 
az elégedetlenség örvényei 
mélyén azonban — mint ké
sőbb bebizonyósodott — jogos 
érvek feszültek. Közérdekű 
tanulságai miatt érdemes fel- 
elevéníteni az eseményeket.

Ki vigye el a  „pálm át” ?
— Higgye el, sírtam, amikor 

megtudtam, hogy brigádunk
nak a bronz koszorús jelvény 
adományozását javasolták — 
mondja a brigádvezető asz- 
szony, K. Emőné. Elérzéke- 
nyül, amikor folytatja:

— Az állomáson már alig 
köszönnek nekünk, árulkodó 
embereknek tartanak, pedig 
csak az igazunkat akartuk bi
zonyítani. A  legutóbbi terme
lési tanácskozáson azt mond
ták, hogy a jelentgetés nem 
tesz jót az állomás hírnevé
nek. Panaszunkat a helyi tár
sadalmi szervezetek nem or
vosolták. Baj az, ha ezután 
magasabb fórumok segítségét 
kértük?

A z előzmények. Gy., egy 
szárnyvonal fejállomása. Az 
utóbbi években fokozatosan 
átszervezték. Valamikor volt 
szertárfőnöksége, mozdonyja
vító színe, tolatócsapata, ko
csivizsgáló részlege. A z alap
vető változások négy évvel 
ezelőtt, az állomások körzete
sítése után kezdődtek. A  góc
pont a Budapest—Miskolc vo
nalon levő V. állomás lett. 
Hozzá csatolták Gy-t is. Az 
intézkedést mindenki éssze
rűnek tartotta, igyekeztek 
megszokni az újat. Gy-ben 
három szocialista brigád dol
gozik: a Baross Gábor, a Kos
suth és a Petőfi.

— 1958-ban szerveztük Pe
tőfi brigádunkat — magyaráz
za K. Emőné, aki Gy. állomás 
segédhivatalának a vezetője. 
—• Tíz tagú kollektívánkat 
váltókezelők, forgalmisták, 
málházók, személypénztárosok 
és tartalékosok alkotják. 1967- 
ben arany fokozatú jelvénnyel 
ismerték el munkánkat. Azó
ta történt egy átszervezés. A  
régiek közül már csak hár
man vannak nálunk.

— Még sohasem volt ennyi
re egységes, erős a brigádunk 
— jegyzi meg T. László mál- 
házó, aki az alakulástól kezd
ve figyelemmel kísérhette a 
kollektíva teljesítményét, fe j
lődését. — M i az idén is tel
jesítettük vállalásainkat. Töb
bet tettünk annál, mint ami 
a munkaköri kötelességünk.

— Szerettük volna megpá
lyázni a M Á V  Kiváló brigádja 
címet — folytatja a brigádve
zető. — Egyetértett ezzel az 
állomás vezetője is. Sajnos, az 
értékelő lapot határidő után 
négy nappal akartuk aláíratni 
V. állomás társadalmi szerve- 
zerteűsnsfc vezetőivel, áfáik 
mereven elzárkóztak a fél- 
terjesztés gondolatától is. A  
párttitkár azt mondta, hogy 
V-bőil a Rákóczi brigádot 
terjesztett éík fel erre a ki
tüntetésre. Nem akarják, 
hogy előlük vigyük el a „pál
mát”. Meggyőzött az érvelés. 
Ezek után arra számítottunk, 
hogy arany vagy ezüst koszo
rús jelvényt kapunk, hiszen 
Gy-ben egyedül a mi brigá
dunknál nem volt olyan ese
mény, amely kizáró oka le
hetne egy kitüntetésnek.

Az elégedetlenség 
hullámverésében

Ezután következett a  hideg 
zuhany. Január 29-én tartot
ták V-ben a szocialista bri
gádvezetők tanácskozását. A  
kitüntetésre javasolt brigádok 
előterjesztését ez a fórum v i
tatta meg, illetve hagyta jó
vá. K. Emőné ott tudta meg, 
hogy kollektívájának bronz, az

ugyancsak Gy-i Baross Gábor 
brigádnak pedig arany koszo
rús jelvényt szántak. K. Er- 
nőné felszólalt az értekezleten, 
de nem akadt támogatója, hi
szen a brigádvezetők nem is
merik egymás munkáját, tel
jesítményét, gyakorlatilag te
hát — lelkiismeretfurdalás 
nélkül — nem vonhatják két
ségbe egyik, vagy másik elő
terjesztés helyességét, jogos
ságát. A  demokráciának ez a 
fóruma tehát csak formai. 
Minden azon múlik, hogy a 
társadalmi szervezetek milyen 
komolysággal, pontossággal 
foglaltak állást és készítették 
elő a javaslatokat, mennyire 
voltak részrehajlók, vagy ob- 

■ jektívek. Egy-két ellenvéle
mény nem elég a vétóhoz. 
Csak azt lehet elérni vele, 
hogy megjegyezzék a felszóla
lót .. .

K. Emőné tehát felszólalt, 
majd hazautazott és csak bri
gádja körében fakadt sírva. 
Ezután kezdődött el az elége
detlenség hullámverése, amely 
felbolygatta a munkahelyi 
közérzetet

— fin azt hiszem, érthető az 
elkeseredésünk, hiszen itt Gy- 
ben a mi brigádunk volt az 
egyetlen, amelyben sem írás
beli figyelmeztetése, sem pe
dig fegyelmije nem volt sen
kinek — panaszolja P. János- 
né brigádtag. — Az érdekünk
ben azonban senki sem szólt. 
Kitől várhatunk segítséget? A  
brigádnaplónkra V. állomáson 
azt mondta valaki, hogy nem 
jó a mondatszerkesztés. A  dí
jak odaítélésének ez az egyet
len, legfontosabb mércéje?

Minden bizonnyal nem, mert 
a Gy-i példa szerint helyes ha 
a precíz mondatszerkesztés 
mellé még egy-két írásbeli 
figyelmeztetés is társul.

Hogyan van ez? — kérdez
heti az olvasó, fin sem akar
tam hinni a szememnek, ami
kor véletlenül a lényegre buk
kantam.

Eltitkolt
írásbeli figyelmeztetések
Gy. állomás segédhivatalá

ban lapozgattam a Petőfi bri
gád naplóját, amikor három 
hivatalos papírt mutatott a 
brigád vezető. Valamennyi
írásbeli figyelmeztetés. A  cím
zett az arany koszorús kitün
tetésre javasolt Baross Gábor 
szocialista brigád egyik tagja: 
F. László. Beosztása bárcázó, 
ólmozó. Olvasom a tavaly áp
rilis 22-én kelt írást. Szolgá 
lat közben, IV . 20-án, 13 és 
15 óra között leittasodott, ezért 
a szolgálatát nem tudta ellát
ni. A  darabáru számlálásnál 
egy zsák cukrot elszámolt, 
ezért írásbeli figyelmeztetés
ben részesítem. Hasonló eset
ben szigorúbb felelősségre vo
nást alkalmazók. ..”  (Aláírás: 
az állomásfőnök.)

Ugyanez megismétlődött 
május 12-én és augusztus 30- 
án is. Az utóbbi esetben „a 
felszólítás ellenére nem segí
tett egy dézsmált szőlős kocsi 
bedeszkázásában. . . ”  A  há
rom írásbeli figyelmeztetést 
nem követte fegyelmi felelős
ségre vonás.

B. Lajosné, takarítónő: — 
Hát ezért rossz a hangulat 
nálunk. Ez jelentené a szocia
lista emberhez méltó munkát?

Részrehajlásra enged követ
keztetni az is — mesélik töb
ben az állomáson —, hogy a 
szakszervezeti főbizalmi és a 
pártbizalmi is tagja a Baross 
brigádnak. Az elkötelezettség 
árnyéba vetül V-ben H. Jó
zsefre is, aki a M ÁV Kiváló 
brigádja kitüntetésre javasolt 
Rákóczi brigád tagja. Hivatal
ból értékeli a körzet brigád
naplóit, teljesítményeit.

M it szólnak mindehhez az 
illetékesek?

K. László főbizalmi: —
Ilyenkor már sokmindent be
szélnek az emberek. Ha na
gyon szőröznénk a másik bri
gád munkáját, mi is találnánk 
hibát. Nehéz igazságot tenni. 
Tény, hogy nálunk háromszor 
kapott írásbeli figyelmeztetést 
F. László. Mit csináljunk ve
le? Nem lehet megnevelni! 
Szinte térdenállva fogadkozik, 
hogy soha többé nem iszik 

'szolgálatban. Egy éve van még 
a nyugdíjig. Az állomásfőnök 
elvtárs javasolta, hogy ne zár

juk ki. Egyébként az az igaz
ság, hogy amikor újjászervez
tük a brigádokat, igyekeztünk 
a dolgozókat úgy elosztani, 
hogy minden brigádba jusson 
egy italos ember.

Ez igaz érvnek tűnik, hiszen 
Gy-ben a Kossuth brigádnak 
tavaly szintén az alkoholfo
gyasztás miatt lett kellemet
lensége. Az ősszel két raktár- 
nők és egy bárcázó bort fe j
tett az állomáson. A  miskolci 
igazgatóság VBO-ja meglepe- 
tésszerü ellenőrzést tartott és 
mindhármójukat ittasnak ta
lálta. Fegyelmileg vonták őket 
felelősségre. Emiatt nem szá
míthattak kitüntetésre, „csak” 
a szocialista címet tarthatták 
meg!

— M i nem tudunk arról, 
hogy a Baross brigádban írás
beli figyelmeztetést kapott 
volna valaki ittasság miatt — 
védekezik Sz. László, V. ál
lomás szb-titkára. — Ennek 
sem a brigádnaplóban, sem az 
önértékelő jelentésben nem 
volt nyoma. Beszéltünk Gy. 
állomás társadalmi, gazdasági 
vezetőivel. Megkérdeztük, 
hogy a három brigád közül 
melyiket javasolják első, má
sodik, illetve harmadik hely
re. A  sorrend: a Baross, a 
Petőfi és a Kossuth volt.

A kör bezárult...
— Hogyan értékelték V-ben 

a körzet húsz brigádjának tel
jesítményét?"

— Az értékelő bizottság tag
ja az állomásfőnök, az szb- 
titkár és a párttitkár. H. Jó
zsef és az üzemgazdász össze
sítette az adatokat, de én sze
mélyesen is „átnyálaztam” 
minden brigádnaplót.

— A  kívülállók nem tartják 
erkölcsösnek, hogy egy fő
bizalmi és egy értékeléssel 
megbízott dolgozó tagja le
gyen valamelyik brigádnak, 
hiszen érdekeltségük van. Fel
merül a pártosság, a részre
hajlás gyanúja.

— Semmilyen szabályzat 
nem tiltja  ennek az ellenke
zőjét.

— Én úgy érzem, hogy van 
egy kis sovinizmus a gócállo
máson a brigádok értékelésé
vel kapcsolatban — mondja 
Gy. állomás főnöke. — Elis
merem azt, hogy egy olyan 
brigádot, amelyikben írásbeli 
figyelmeztetések sorozatát 
kapta az egyik dolgozó, nem 
lehetett volna arany koszorús 
kitüntetésre javasolni!

Ezzel a kör bezárult. A  té
nyek makacs dolgok. Nehéz 
érvelni ellenük. Talán e kis 
történet utólag töprengésre 
késztette mindkét állomás ve
zetőit Egy dolgot azonban 
mindenképpen érdemes meg
szívlelniük: tárgyilagosság, tü
relem és pártatlanság nélkül 
nem lehet sem személyek, sem 
brigádok munkáját bírálni. 
Vitatkozni, tanácsot adni sem 
célszerű letorkoló indulattal. 
Közös ügyünknek, a mozga
lomnak ártunk vele!

Kaszala Sándor

F E B R U A R  11 -EN

Síntörés okozta a tehervonat kisiklását 
Tatabánya-felső és Szár-Szárliget között

Borsik - Jánosnak, a buda
pesti vasútiigaiagatóság VBO 
munkatársának asztalán napo
kig hevert egy jó méternyi 
törött síndarab. Február 11-én 
hajnalban, Tatabánya-felső és 
Szár-Szárliget iközött ez okoz
ta egy tahiarvoimat kisiküíását. 
A  ibaúasabrcl elsőiként érte
sült, mert ügyeletes szoQgá- 
laibot teljesített, majd termé
szetesem. a vúzsgiáLatoit is ő 
vezette.

— Fél három tájban csen
gett a telefon — tájékoztatott 
a fiatal balesetvizsgáló.—  Én 
azonnal értesítettem a társ
szolgálati ágak ■ ügyeleteseit. 
Nem sokkal ezután már útban 
is voltunk a színhely felé. A  
650/651 szerelvényhez érkezve 
ahol a baleset történt, nagyon 
csúnya látvány tárult elénk. 
S ebben csak az volt meg
nyugtató, hogy emberéletben 
nem esett kár. A  mintegy 
negyven kocsiból álló szerel
vény Fényeslitkéről indult és 
papírfát, tőzeget, alumínium
hulladékot és fűrészelt faárut 
szállított. A  siklás egy 500 
méter sugarú ívben a jobb 
vágány jobb sínszálán rejtett, 
úgynevezett „veserepedés” m i
att történt. A  végzetes törés 
egy EAS 68 tonnás kocsinál 
következett be, amely a len
dülettől keresztbe fordult, s 
még tizennégy vagon egymás
ba fúródva kidőlt a pályáról.

— A  baleset é jje l két óra 9 
perckor történt. A  kritikus 
időben a mozdony 48 kilomé
teres sebességgel haladt A  
masiniszta tehát nem lépte 
túl az engedélyezett sebessé
get A  szerelvényből hat ko
cssát Ikfi kellett selejtezni, s ez 
a többi kárral együtt meg
közelíti a  kétamlQió forintot

Miközben folyt a baleset
vizsgálat, a  pályafenntartásiak 
gépesített egységei is megér
keztek. A  helyreállítási mun
kákat Békési Mátyás, az igaz
gatóság II. osztályának veze
tőhelyettese irányította.

mm
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A  kisiklott kocsik elzárták a pályát

— M ivel a kisiklott kocsik 
mind a jobb, mind a bal vá
gányt elzárták, igyekeztünk a 
készenléti erőket minél gyor
sabban autóbusszal a hely
színre szállítani — mondotta. 
— Győrből, Ferencvárosból és 
a hozzájuk tartozó Kelenföld
ről mintegy 75 pályamunkás 
érkezett a helyszínre. A  meg
lehetősen kellemetlen, hideg 
idő ellenére a pályafenntartók 
derekasan dolgoztak. Melege
désre, pihenésre egyáltalán 
nem volt lehetőség. Teát sem 
tudtunk szerezni, mert » t a ta 
bányai vendéglők zárva vol
tak. Ez a gondunk azonban 
mégis megoldódott. Faragó 
Istvánná, Tatabánya-felső ál
lomás távírdásza tudomást 
szerzett sikertelen kísérle
tünkről; mire maga vállalko
zott, hogy a lakásán teát főz
zön a megfeszített tempóban 
dolgozó kollégáknak.

A  balesetről értesültek a 
helyi vállalatok, intézmények 
is. A  Tatabányai Szénbányák, 
a Tatabányai Cement és Mész
művek, valamint a Néphadse
reg együk harckocsizó alaku

lata sietett a vasutasok segít
ségére. Két Volvo gyártmányú 
munkagépet és egy tankra 
szerelt darut irányítottak a 
baleset színhelyére, a hozzá
tartozó személyzettel. A  da
ruval leemeltük a pályáról a 
kiesett kocsikat, a két marko
ló pedig összeszedte a vago
nokból kihullott árut.

A  Volánnal is gyorsan meg
szerveztük a vonatpótló autó
busz járatokat. A  személyfor
galmat átszállással, a körül
ményekhez képest zavartala
nul bonyolítottuk le. Dolgo
zóink megállás nélkül 16 órát 
dolgoztak. így elértük, hogy 
vasárnap 16 órára használha
tóvá tettük a bal vágányt, 
majd másnap hat órakor 
mindkét vágányon — igaz 
még lassú-jelet alkalmazva — 
megindulhatott a forgalom.

A  vizsgálat még nem zárult 
le. A  kritikus síndarabot to
vább elemzik a laboratórium
ban. A z eredményről, illetve a 
felelősség megállapításáról 
csak azután döntenek.

Séra Sándor <

Küldöttértekezlet
Január 30-án került sor a 

debreceni építési főnökség 
szakszervezeti bizottsága és a 
bizalmi küldöttek együttes 
ülésére. Sikula László szb- 
titkár megnyitója után Széles 
Károly, a főnökség igazgatója 
számolt be a M ÁV kollektív 
szerződés és helyi függeléke 
1978. évi végrehajtásának ta
pasztalatairól, a szociálpoliti
kát intézkedési terv végrehaj
tásáról, a főnökség munkavé
delmi tevékenységéről és a 
tavalyi gazdasági munka ered
ményeiről.

A  szakszervezeti munka ta
pasztalatairól Mészáros József 
termelési felelős tájékoztatta 
az értekezlet résztvevőit. A  
beszámolókat vita követte.

Kulturált ügyintézés, 
gyorsabb kárrendezés

Az Állami Biztosító február 
9-én tartotta szokásos év ele
ji sajtótájékoztatóját, melyen 
az intézet vezetői ismertették: 
hogyan zárták az elmúlt évet.

A z ügyfelek egy év alatt 1 
millió 800 ezer kárt jelentet
tek be, ezekre 8,4 milliárd fo
rintot fizettek ki. Tavaly a 
földrengéstől a viharkárokig, a 
jégveréstől a belvízkárokig 
szinte minden előfordult az 
országban. Budapestet „elke
rülték” a különösen nagy ká
rok, talán csak a június vé
gén, július elején tomboló v i
har okozott gondot a lakos
ságnak. Békésben azonban a a 
földrengés következtében 6316

Hová járhatunk fogászatra?
Á  vszt biztosítottak és hoz

zátartozóik fogászati ellátása a 
vasúsegjészségügy fogszalkoirvo- 
si hálózata útján történik. A  
fogászati rendelők kijelölt te
rületi egységeket látnak el. A  
zárt rendszerű rendelőkben 
(gépjavítók, járműjavító) az 
üzemben dolgozó vasutasokat 
gyógyítják. A  nyitott rendsze
rű rendelőkben (a vasútállo
mások fogászati rendelői) álta
lában a vonalszakasz kijelölt 
településeinek a vasutasait fo
gadják. A  családtagok és nyug
díjasok fogászati ellátása vagy 
a M ÁV  -kórházakban, vagy — 
nagy távolság esetén — a nyi
tott rendszerű fogászati rende
lőkben történik. A  fogászati 
rendelők — területi elhelyez
kedéstől függően — a hat te
rületi egészségügyi központ va
lamelyikének fennhatósága alá 
•tartoznak.

A  vasutas dolgozók és csa
ládtagjaik a fogászati ellátást 
— 1975 júliusa óta — a ma
gyar állampolgárok gyógyító- 
megelőző ellátásáról szóló 
egészségügyi miniszter 7/1975. 
(V I. 24.) számú rendelete értel
mében állampolgári jogon is

igénybe vehetik. Eszerint a 
vszt biztosítottak és hozzátar
tozóik fogászati rendelésre a 
lakóhely szerinti orvoshoz is 
mehetnek.

Azok a vszt biztosítottak, 
akik megajánlották a V2 száza
lékos ÖTA-t, de a fogászati el
látás térítésének összege az 
anyagi helyzetükhöz mérten 
nagy megterhelést jelent, kizá
rólag szociális helyzetük alap
ján kérhetnék visszatérítést. 
Ezt a vszt ügyintézőin keresz
tül lehet ¡kérni. A  kérelemhez 
csatolni kell: a befizetést iga
zoló nyugtát, a fogmunkalapot 
vagy részletes fogszakorvost 
igazolást, a vszt igényjogosult
ságot igazoló „Záradék”-ot, 
tényleges dolgozóknak a szak- 
szervezeti bizottságtól, nyug
díjasoknak a nyugdíjas cso
porttól részletes szakszervezeti 
ajánlást, s az utolsó nyugdíj- 
szelvényt.

Nem kell térítést fizetnie 
a korkedvezményre jogosító 
munkakörben foglalkoztatott 
dolgozóknak, vagy az ilyen 
munkakörben nyugdíjba vo
nultaknak, továbbá azoknak, 
akik üzemi baleset vagy fog

lalkozási megbetegedés miatt 
szorulnak fogpótlásra. A  
gyógykezelésre kötelezett had
köteleseknek 50 százalékot 
meghaladó, rágóképességcsök
kenés esetén, a hadirokkant
nak, ha hadd eredetű fogyat
kozása rágóképtelenséget idéz 
elő.

A  korkedvezményre jogosító 
munkakörök megállapításánál 
a nyugdíjjogszabályok rendel
kezései az irányadók. A  kar- 
kedvezményre jogosultságot 
a főnökség általi (kiadott, 
a ¡kankedvezményre jogosult 
igazolással lehet bizonyítani, 
melynek alapján a fogorvos 
köteles a munkalápra rávezet
ni a  „Térítésmentes”  szót, va
lamint a jogcímet és a főnök
séget is.

A  tapasztalatok azt mutat
ják, hogy a korkedvezményre 
jogosultak fogászati ellátásá
nak szabályait a gyakorlatban 
nem, vagy csak nagyon ritkán 
alkalmazzák. Ennek oka rész
ben a fogorvos, részben pedig 
az illetékes munkakörben fog
lalkoztatott dolgozók tájéko
zatlansága. A  jövőben célszerű 
lenne ezen változtatni.

lakás sérült meg és a károsul
taknak 16 millió forintot fize
tett ki az igazgatóság. Emléke
zetes az ózdon, Dunaújváros
ban keletkezett lakástűz is. A  
lángoknak szerencsére ember
áldozata nem volt, de a tűz
vész károsultjainak csaknem 5 
millió forintot térítettek meg. 
Lakás- és épületkárokra 1978- 
ban 20 százalékkal többet fi
zettek ki, mint az azt megelő
ző évben.

A kötelező gépjármű-felelős
ségbiztosításra 829 m illió fo
rintot, a casco biztosításra pe
dig 478 m illió forintot fizettek 
ki. A  személybiztosítások 
alapján megközelítően 1 mil
liárd forintot térítettek meg.

A z  idén január 1-ével be
vezették a hitelfedezeti életbiz
tosítást, és módosították né
hány már meglévő biztosítási 
konstrukciójukat. A  „Gondos
kodás”  biztosítást például ma 
már családi jellegű szerződés
ként is igénybe lehet venni, 
ami azt jelenti, hogy nemcsak 
az egyik szülőre, hanem mind
kettőre vonatkozhat a szerző
dés. A z  idén azonban nem az 
új konstrukciókra helyezték 
a hangsúlyt, inkább az ügyfél- 
szolgálat javítására, a tájékoz
tatás színvonalának növelésé
re és a kárrendezés gyorsítá
sára törekszik a biztosító.

A Hivatalos Lapból
A  Hivatalos Lapból a szak- 

szervezeti bizottságok és . olva
sóink figyelmébe ajánljuk a kő
vetkezőket:

3. számból: 9/1978. (VHL 15.) 
Mü.M. a továbbtanuló dolgozók 
kedvezményeiről szóló 23/1974. 
(IX. 4.) Mü. M. számú rendelet 
módosításáról.

10083/1979. Forgalmi és ke
reskedelmi tiszti tanfolyamok 
összevonása.

4. számból: 115223/1978. Pá
lyázati hirdetmény a békéscsa
bai, a bodrogolaszi, a kaposvári, 
a kőszegi, a répceszentgyörgyi 
és a szegedi MÁV Nevelőotthon
ba történő gyermekfelvételre a* 
1979—80. tanévre.

\
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Amatőr csillagászok

A  világmindenség titkát
Látogatás a kiskunhalasi vasutas művelődési házban

Hét éve, hogy Kiskunhala
son az állomás szomszédságá
ban felépült a vasutasok mű
velődési háza. Az új épület 
barátságos helyiségeiben ha
mar megindult az élet, s egy
más után alakultak a külön
böző klubok. A  művelődési 
ház munkájába a vasutasokon 
kívül a város üzemeiből is be
kapcsolódtak, így nemcsak 
szakmai, hanem területi jelleg
gel is dolgoznak.

Gyöngyös Károly, a műve
lődési ház vezetője érdeklődé
sünkre igen gazdag kulturális 
(tevékenységről adott tájékoz
tatást

Tartalmas program

A nyugdíjas klub foglalkozá
sait vasárnap délutánonként 
tártjaik. Az ide látogató idős 
vasutasoknak érdekes, tártál- 
más programot nyújtanak. Ér
deklődési körüknek megfelelő 
előadásokat filmvetítéseket 
szerveznek, de természetesen 
van idő elbeszélgetni a régi 
vasutas emlékekről is. «Rend
szeresen megrendezik a nyug
díjasok napját, legutóbb de
cember elején 270-en jöttek el. 
A  csomópont vezetői tájékoz
tatták az idős embereket a 
vasút előtt álló feladatokról, a 
különböző fejlesztésekről, de 
nem maradt el a vidám, zenés 
műsor sem.

A  művelődési ház megnyitá
sa óta itt talált otthonra az 
„Ezüst lanttal” kitüntetett 
vasutas fúvószenekar. A  hu
szonnyolc éves múltra vissza
tekintő együttes jelentős szere
pet tölt be a város zenei éle
tében, szinte valamennyi ese
ményen ott találjuk őket

Az egyik legjobban müködő\ 
klub a csillagász, amelyet 1972 
őszén indítottak be. A  város
ban korábban nem volt  ̂ ha
gyománya a csillagászatnak. 
Szinte a semmiből alakult ki 
ez a lelkes kis közösség, amely 
az elmúlt évek alatt országos 
hírnévre tett szert A  klub 
tagjai között találunk villany- 
szerelőt, vasesztergályost gép
éé gyorsírót diákokat, műsza
kiakat, s természetesen vasuta
sokat is. Foglalkozásaikat he
tente egyszer, kedd délután 
tartják két csoportban: optikaiI 
csiszolókör és csillagászat meg
osztásban. A  klub tagjai ar
ra a legbüszkébbek, hogy a 
világmindenség titkát kutató 
optikákat maguk készítették 
el. Balogh István klubvezető 
irányításával nemcsak a mű
velődési házban rendeznek 
foglalkozásokat, hanem rend
szeresen tartanak előadást a 
Fegyveres Erők Klubjában» is
kolákban, üzemekben. Tapasz
talataikat átadják a kiskun- 
majsai kihelyezett csillagásza
ti szakkörnek is.

Rangos minősítés

Minden évben megrendezik 
a csillagászati napokat Leg
utóbb, múlt év márciusában tíz 
napon át gazdag programmal 
lepték meg az érdeklődőket 
Rendezvényükön olyan neves 
tudósok is részt vették, mint 
dr. Kulin György, az Uránia 
Csillagvizsgáló igazgatója, dr. 
Ili Márton és Ponori T. Aurél. 
Szervező munkájukat dicséri, 
hogy előadásaikon 100— 
120-an is részt vettek, s a 
csillagászati napok eseményeit 
— filmvetítést, dia bemutatót, 
kiállítást —, közel háromezren 
tekintették meg.

Munkájuk eredményességét 
bizonyítja, hogy a budapesti 
csillagászati találkozón dr. Ku
lin György az ország második 
legjobb csillagászati körének 
minősítette* a kiskunhalasi klu
bot. Ékre rászolgáltak azzal is, 
hogy minden alkalmat felhasz
nálnak a természettudományi 
ismeretek terjesztésére, tudá
suk állandó gyarapítására, új 
tagok beszervezésére. Segítik 
az iskolák fizikai tantárgyának 
oktatását, fotókat adnak, fil
meket vetítenek, s jó idő ese
tén a művelődési ház előtt táv
csöves bemutatót tartanak a 
maguk készítette nagyméretű 
távcsővel.

Ifjúsági klubjuk három éve 
működik. A  foglalkozásokra 
40—50 fiatal jár rendszeresen, 
Örvendetes, hogy egyre nő a 
vasutas fiatalok aránya. A  
klub programja változatos,

író—olvasó találkozó, élmény- 
beszámoló, disco és sok más 
program szerepel összejövete
lükön. Eredményesen dolgo
zik a fotóklub, az irodalmi 
színpad, a bélyeggyűjtők köre, 
a többszáz tagot számláló hor
gászkör, a gyerekekből álló ci- 
terazenekar, és a nemrég ala
kult újítók klubja. A  legköze
lebbi tervekben a szocialista 
brigádvezetők klubjának meg
alakítása szerepek

Kihelyezett iskola
A  vasutas dolgozók művelő

dését szolgálja a mintegy hét 
és féH ezer kötetes könyvtár. 
Két kihelyezett fiókkönyvtá
ruk is működik, Kiskőrös és 
Kunszentmiklós—Tass állomá
son. A  kényelmesen felszerelt 
könyvtárszoba igen népszerű 
hely, erre utal az olvasók szá
mának állandó emelkedése, 
örvendetes tény» hogy min
den harmadik kiskunhalasi 
vasutas látogatója a könyv
tárnak.

Az épület falai között talál
tak otthont a tanulni vágyó 
vasutasok is. Két évvel ez
előtt kezdeményező szerep ju
tott a vasutasoknak, ugyanis 
Kiskunhalason először ők szer
vezték meg az általános iskola 
kihelyezett tagozatát. Azóta 
közel hetven vasutas szerezte 
meg a nyolc általános iskolai 
végzettséget. Jelenleg 22-en ta
nulnak a nyolcadik osztályban. 
A  tanuláshoz szükséges anyagi 
feltételeket a szakszervezeti bi
zottság és a szakszolgálat biz
tosítja.

A  művelődési ház nagyter
me alkalmas nagyobbszabású 
ünnepségek, rendezvények, ve
télkedők, kiállítások megtartá
sára, amit a város intézmé
nyei, üzemei igényelnek is. 
Ennek, ellenére a rendezvé
nyek látogatóinak 80 százaléka 
vasutas, ami arra utal, hogy 
a kiskunhalasi művelődési ház 
a vasutasok igazi második ott
hona.

(Jeliért József

Hasznos időtöltés
Dédanyáink divatja újjá

éledt, pedig a mai rohanó tem
pójú életben hol vannak már 
azok a ráérő, otthon ülő asz- 
szonyok? Vagy talán épp az 
utóbbi miatt szánják a sza
bad idő egy részét oly szívesen 
a nők a kézimunkázásra, 
amely pihentet, megnyugtat 
és levezeti az idegességet?

A  békéscsabai vasutas klub
könyvtárban a múlt év no
vember eleje óta minden szer
dán délután tizenöt-húsz kézi
munkázó lány és asszony — 
vasutasnők, vasutas feleségek, 
nyugdíjasok —, jönnek össze, 
hogy szorgalma« öltögetés köz
ben hasznos szórakozással tölt

sék az Időt. Először eredeti 
mezőségi mintákkal ismerked
tek, majd a békési motívu
mokra került sor Mehelka 
Mária tanárnő vezetésével. Az 
általa készített mintadarabot 
mindenki maga is megcsinálja, 
aztán terítő, párna, falvédő, 
függöny hímzése készül, asze
rint kinek mire van szüksége 
a lakás díszítéséhez. Egy-egy 
szép motívum ruhára és blúz
ra is fölkerül. A  szakköri 
munkát és a jó ízű beszélge
téseket most még tartalmasab
bá teszik: orvosi, kozmetikai, 
előadásokat hallgatnak kézi- 
munkázás közben.

V. M.

Esnagy József:

B ajai éjjel

Varjak ülnek fekete fákon
árnyékuk fénylik kezemen
platánfák között megyek eléd
szivemben sípol a szerelem —
a sínek felett lyukas az ég
csillagszöges az éjszaka
motorvonat bőg a Dunc felöl
megremeg a resti ablaka
s hangosan zöng sok levél-lepke
verődnek ágak, sötét ég alatt
padok nyújtóznak álmosan s itt-ott a fényben
fényes szempár: néma madarak.
Meleg szél fut a peron felé, 
mely lassan álomba szendéről 
huzat dől a nyári éjszakából 
e én várok reád csendben egyedül..I

Közművelődési
programterv

A  nagykanizsai Kodály Zoltán Művelődési Házat 
nemcsak a vasutasok, hanem a város lakói is gyak
ran látogatják. A  gazdag és változatos programok vonz* 
zák a művelődni, szórakozni vágyó közönséget Tavaly 
tizenhatezer látogatója volt a művelődési háznak. Ve
zetői az idén is érdekes programtervet készítettek.

Márciusban például sor kerül a cigány képzőmű
vészek tárlatára, áprilisban pedig a vasutas képzőmű
vészek alkotásait mutatják be. Májusban a díszítő szak
kör mutatkozik be alkotásaival. A  szocialista brigádok 
klubja is hasznos programokat szervez. Politikai fóru
mok, sportvetélkedők várják majd az érdeklődőket

A  művelődési ház vendége lesz több színművész, 
író, tudós és politikus. A  vasutasnap tiszteletére pedig 
a fotóklub rendez kiállítást Sokan látogatják a kilenc
ezer kötetes könyvtárat, amely 35 munkahelyre kölcsö
nöz könyveket A  művelődési ház vezetői remélik, hogy 
az idén még több látogatója lesz majd a sokoldalú mű
velődésre és szórakozásra alkalmat adó rendezvények
nek.

A hősökre emlékeztek
A Központi Számviteli Hi

vatal Felszabadulás szocialis
ta brigádja és a M ÁV Köz
ponti Szervek MSZBT-tagcso- 
portje közösen emlékezett meg 
Budapest felszabadulásának 
évfordulójáról.

Kovács János, az M5ZBT- 
tagcsoport titkára mondott ün
nepi beszédet Méltatta a Vö
rös Hadsereg fővárosunk fel
szabadításáért vívott harcá
nak jelentőségét, hősies küz
delmét

Az ünnepi megemlékezésen 
jelen volt Nyticoláj Ivanovics 
Zabelkin, a Szovjetunió hőse, 
a Fáklya című folyóirat fő- 
szerkesztője, aki egy sorozat
vető egység parancsnokaként 
vett részt a főváros felszaba
dításáért vívott harcokban.
Felidézte 34 évvél ezelőtti em
lékeit, az akkori eseményeket, sorokat ir  a Felszabadulás bri- 
(Képünkön a vendég emlék- gád naplójába.)

ÉLETRE VALÓ KEZDEMENYEZES

Ismeretterjesztő előadások 
a társadalmi tulajdon védelméről
Február 15-én délelőtt, a 

ferencvárosi vontatási főnök
ség oktatótermében, az utazó- 
személyzet harminchárom tag
ja ismeretterjesztő előadást 
hallgatott a társadalmi tulaj
don védelméről. Az előadást 
a ferencvárosi csomópont min
dennapi életéből hozott gya
korlati példák színesítették. A  
vasutasok közvetlen környeze
tében tapasztalt jelenségek is
mertetése, egyúttal figyelem
felhívás is volt a közös vagyon 
védelmének egyéni felelősségé
re.

Az utazószemélyzet közül 
többen is szót kértek és sze
mélyes munkahelyi élmények 
alapján reagáltak a hallottak
ra. A  véleménynyilvántartá
sokból hasznos tanulságok 
vonhatók le a dolgozók s a

munkahelyi vezetők részére 
egyaránt

Október óta, a Ferencvárosi 
Vasutas Dolgozók Művelődési 
Háza új módszerrel szervezi 
ismeretterjesztő előadásait. A  
szakmai oktatás keretében,
keddtől péntekig mindig a „pi
hentető’* órákban kerülnek
sorra azok a témakörök, 
amelyeket a dolgozók igényei 
alapján állítottak össze. A  
társadalmi tulajdon védelmé
ről szóló nyolc előadás után, 
márciusban a közlekedés fejlő
déséről, Jelenéről és jövőjéről 
bővíthetik ismereteikét a von
tatási főnökség utazó dolgozói.

(Pálinkás)

Száz éve született Móricz Zsigmond
Száz éve, 1879. június 29-én, 

Tiszacsécsén született Móricz 
Zsigmond, Pallagi Erzsébet 
papkisasszony és Móricz Bá
lint ötholdas kapás paraszt 
gyermekeként. „A  két pólus 
között szikra pattant, és let
tem én” — mondja Móricz 
Zsigmond később. Ma már 
biztosan tudjuk, hogy a „két 
pólus’* felnagyított, roman
tikus. A  Pallagiak sohasem 
voltak olyan „magasságiban, 
mint amilyet a családi mí
tosz sokáig őrzött.

Móricz Zsigmond, különö
sen az édesanyjától, aki a ré
gi parókiák hagyományait 
őrizte, kapott jó indíttatást. 
Ez igazi értéknek bizonyult, 
mert a Móricz-házban min
dennapi létszükségletté vált a 
könyv, az olvasás. Még Móricz 
Zsigmond édesapja, Móricz 
Bálint is rászokott az olvasás
ra. A  prügyi nyomorúság ide
jén kenyér nem volt a csa
ládnak, de a Családi Lapokat 
akkor is járatták.

De térjünk vissza Tiszacső- 
cséhez. ötéves volt Móricz 
Zsigmond, amikor édesapja is
kolába vitte. A  kedves csécsei 
iskolába, ahol csak rövid időt

tölthetett, mert rátört a csa
ládra a szegénység. Móricz 
Bálint feleségével és két kisebb 
gyermekével a prügyi roko
noknál keresték menedéket; 
Zsigát, a legnagyobb fiút pe
dig Pallagi László vette ma
gához. így került Móricz 
Zsigmond Istvándiba, ahol ta
lálkozott egy igazi földesúrral. 
Az ötezer holdas Kende Zsigá
val. Ez a találkozás végigkí
sérte egész életében, mert egy 
kitörölhetetlen gyűlölet szüle
tett meg benne: az urak, a 
nagyurak elleni gyűlölet, amit 
később több művében is olvas
hatunk. A  Hét krajcár, Sár
arany, Légy jó mindhalálig, 
Tündérkert, Űri muri, Roko
nok, A  boldog ember és az Á r
vácska című műveiben.

Prügyön, Sárospatakon, Deb
recenen, Kisújszálláson, Bu
dapesten keresztül hosszú az 
út az első igazi írói sikerig. 
Móricz Zsigmond első kötete, 
a Hét krajcár 1909-ben jelent 
meg. így ír róla Ady Endre: 
„Bölcs világ ez, legmagyarabb 
világa a világnak. Itt az em
berek nem hazudnak akarat
tal, ha keserű a szájuk, köp

nek, ha viszket a tenyerük, 
ütnek, s nem őrajtuk múlik, 
ha az életről nem rángatódik 
le minden komédiás rongy. . .  
Itt vannak, akik a Kálvin is
tenéből bölcs külön magyar 
istent csináltak, errefelé nem 
koronáz Ugocsa, ezen a tájon 
verődött össze Esze Tamás ku
ruc hada. Ez itt a magyar föld, 
az első foglalóké, magyar, te
hát véres, szomorú, fáradt, si
vár, de harcos, de szép, de el
pusztíthatatlan .. .**

1911-ben jelent meg a Sár- 
arany, s utána szinte egymást 
érték a jobbnál jobb művek. 
Móricz Zsigmond nagy író lett. 
A  Túri Danikkal, Joó Györ
gyökkel és Kőmíves Erzsikkel 
a legnagyobbak között érde
melte ki helyét. Hasonló han
got alig találunk a világiro
dalomban, mint az övé. Ezért 
is. szeretik oly sokan. Ezért is 
tartozik a legolvasottabb írók 
közé.

Most, amikor születésének 
századik évfordulóját ünnepel
jük, örömmel mondhatjuk ezt: 
Móricz Zsigmond él; müvein 
keresztül beleszól az életünk
be.

Madár János

Tisztelet 
a gőzösöknek

Január; kora reggel. Em
lékezhetünk még: a hőmé
rő higanyszála —20 fok kö
rül mozgott, és a kemény 
hideg fehérre festette a 
gőzmozdonyok sátorát, haj
tó rúdjait egyaránt. A  mis
kolci vontatási főnökségre 
egymásután gördültek be 
a gőzmozdonyok, hogy 
szénnel, vízzel felszerelve 
ismét vonatokat továbbít
sanak.

A  főnökség által kiszol
gált Miskolc—Hidasnémeti, 
Miskolc—ózd, Tomanádas- 
ka, Kazincbarcika, Ruda- 
bánya vonalakon személy
vonatokat továbbítanak. Az 
íittenl 600 utazó dolgozó kö
zül 160-an teljesítenek gőz
mozdonyon szolgálatot. Az 
utazó dolgozóknak azonban 
mintegy 80 százaléka villa
mos, dízel mozdonyvezetői, 
illetve dízel segédkezelői 
szakvizsgával rendelkezik. 
Lel kiismeretes, áldozatkész 
vasutasok, akik a mostoha 
körülmények között is be
csületesen végzik szolgála
tukat.

A  gőzmozdonyon dolgozó 
szocialista brigádok közül is 
kiemelkedik a Kucsinka
László vezette 424—260 pá
lyaszámú mozdonyon* dol
gozó „Petőfi” szocialista bri
gád, a 424—290-es mozdo
nyon a Sári László vezette 
„Ságvári Endre” szocialista 
brigád, valamint a 424—
311-es mozdonyon a Kakszi 
János vezetésével dolgozó 
„Radnóti Miklós” szocialista 
brigád.

A  brigádok társadalmi 
munkájának többsége a
mozdonyok javítása, vala
mint tisztán tartása (aki is
meri a gőzmozdonyokat és a 
velük járó teendőket, az 
tudja, hogy a jó 'karban tar
tásuk normaidőben nem vé
gezhető él). S a mozdonyo
kon végzett murika mellett 
jelentős közéleti szerepet 
vállalnak'* vontatási főnök
ség életében. Így Sári Lász
ló a gőzös műhelybizott
ság tátkára, Kucsinka Lász
ló és Fenyvesi György mű
helybizottsági tagok, Kakszi 
János pedig a főnökség 
MSZMP szervezetének ok
tatási felelőse. Sári László 
ezenkívül lakóhelyén Mis
kolcon, a Martin telepen 
1962 óta tanácstag: válasz
tóinak közmegelégedésére 
intézi ügyesbajos dolgaikat. 
A  hol hideg, hol esős téli 
napokban tisztelet azoknak 
az utazó dolgozóknak, akik 
jó munkájukkal hozzájárul
nak a miskolci vontatási fő
nökség tervfeladatainak 
végrehajtásához.

Sepsi Gyula

P Á L Y Á Z A  T I  F E L H Í V Á S
üzem! ifjúmunkás énekkarok alakítására

A  SZOT kulturális, agitációs- és propagandaoszfcálya és a 
Kórusok Országos Tanácsa a nagy ¡múlttal és emlékezetes ha
gyományokkal rendelkező munkásénekkari mozgalopi után
pótlásának elősegítése céljából pályázatot hirdet üzemi ifjú
munkás-énekkarok alakítására.

A  pályázaton részt vehet bármely iparvállalat, amely az 
MSZMP művelődéspolitikai határozatában és a közművelődési 
törvényben megfogalmazott célokat amatőr énekkar létreho
zásával és működtetésével is szolgálni kívánja.

A  pályázat feltételei:
„ A megalakuló énekkar .lehetőleg 40 tagú legyen, akiknek 
többsége 25 év alatti fiatal. Arra kell törekedni, hogy az ének
kar tagjainak nagyobb része a működtető vállalat fizikai dől* 
gozóinak, illetve azok hozzátartozóinak köréből kerüljön ki. 
Kívánatos, hogy az énekkarban az adott vállalat utánpótlási 
bázisát képező szakmunkásképző intézet tanulói is részt ve
gyenek.

Az eredményhirdetés után a pályázati felhívás nyomán 
alakult és működő valamennyi üzem ifjúmunkás-énekkar 20— 
20 ezer forintos, a művészeti és közösségi munkában legjobb
nak ítélt énekkarok pedig további 20 ezer forintos működési 
támogatásban részesülnek.

A pályázatban részt vevő énekkarokat szakzsüri fogja 
meghallgatni, művészi és közösségi tevékenységüket elbírálni. 
Az eredményhirdetésre 1980 nyarán, a Szombathelyen rende
zendő munkás-dalostalálkozó keretében tartott szemlén kerül 
sor, amelyre a legjobbnak ítélt énekkarok meghívást kapnak.

Mindazok az ifjúmunkás-énekkarok, amelyek a pályázati 
felhívás nyomán alakultak meg és az elbíráláson részt kíván
nak venni, ezt a szándékukat 1979. szeptember 30-ig írásban 
jelentsék be a KÖTA titkárságának. (1051. Budapest, * Vörös
marty tér 11)

A  SZOT és a KÖTA felkéri az ágazati szakszervezeteket 
az SZMT-ket, SZBT-ket, a megyei kórusszervezeteket, nyújifc- 
sanak szervezeti és szakmai segítséget azoknak a vállalatoknak 
és azok énekkarainak, amelyek a pályázatban részt vesznek.
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Örökifjú
sportvezető

Hétfő van. Tölgyesi Zol
tán munkavédelmi felügye
lő irodájában egymásnak 
adják a kilincset a látoga
tók. Mátészalkán a sport
emberek nem kerülik el a 
járási labdarúgó szövetség 
főtitkárának hivatalát.

— Régen házasságot kö
töttem én a sporttal — 
mondja Tölgyesi Zoltán, 
aki harminckét éves ko
ráig aktív labdarúgó volt, s 
csapatával eljutott az NB 
11-be is. Még abban az idő
ben elhatározta, ha neun 
jász that már, akkor sem 
válik meg a sporttól. Elvé
gezte a játékvezetői tanfo
lyamot, így újra ott lehetett 
a zöld gyepen. Mint játék
vezetőt hamarosan megbíz
ták a bíróküldéssel, a fe
gyelmi tárgyalások vezeté
sével és egyéb szövetségi 
munkákkal is.

Lassan az egész járás 
labdarúgó életét irányította, 
szervezte, s szervezi még 
ma is. Közben képezte ma
gát. NB III-ban volt jó ne
vű bíró, amit bizonyít az is, 
hogy a Vasas, FTC és más 
vezető csapatok vendégjáté
kaira is őt jelölték játékve
zetőnek, de volt partjelző 
Nyíregyházán a 23 évesek 
egyik válogatott mérkőzé
sén is.

Mindennapi munkájához 
tartozik az utánpótlás, neve
lése, mert nemcsak a bírók 
irányítását bízták rá, ha
nem a város, megyei baj
nokságában szereplő csa
patának szakmai vezetését 
is.

Természetesen az évek 
felette sem tűntek el nyom
talanul, a szövetségi mun
ka mellett egyre nehezebb 
volt a játékvezetés, ezért a 
Megyei Labdarúgó Szövet- 
tég felkérte a játékvezetők 
ellenőrzésére, amit szívvel- 
lélekkel csinál. A  jelenté
sekben a hibákat oktató 
jelleggel tünteti fél, hogy 
tanuljanak belőle a pálya
futásukat kezelő fiatalok.

A  közel harfninc évi 
sporttevékenységéért, az 
örökifjú sportember a múlt 
év november 7-én a Kiváló 
Társadalmi Munkáért ki
tüntetést kapott az OTSH- 
tóL

Zsoldos Barnabás

Az MHSZ-élet hírei

Társadalmi munkában

Vasutasok a Budapesti Sportcsarnok építésén
A  szürke vastraverzek úgy 

meredeznek az ég felé, mint
ha mindenkivel tudatni akar
nák: itt valami nagy dolog ké
szül. A  vasszerkezetek az új 
budapesti sportcsarnok körvo
nalait sejtetik.

— A vasutasok egy csoport
ja menjen át a hegesztőkhöz! 
— kiáltja Abszenger Ferenc 
szerelésvezető.

Mit keresnek itt vasutasok? 
Sínpár ugyan látható az épí
tési területen, ez öleli körbe 
az épülő sportcsarnokot. Rajta 
mozgódaru gurul, hogy köny- 
nyen hozzáférhető legyen bár
melyik építési élem. De hát 
itt nincs sem szemafor, sem 
sorompó?

A  vasutasok egészen más 
céllal jöttek ide, mintsem, 
hogy forgalmat irányítsanak. 
Dolgoznak, segítenek az épít
kezésen.

— Vállaltuk, hogy társa
dalmi munkában mi is részt 
veszünk az építkezésen — 
mondja Lestyán Ferenc, aki 
a dunakeszi járműjavítóból ér
kezett három társával.

— Hány vasutas dolgozik 
Itt?

— Huszonegyen vagyunk. 
Az ország különböző tájairól 
érkeztünk azzal a céllal, hogy

mi is részt” vállaljunk ebből a 
valóban gigantikus méretű 
építkezésből.

— Mióta vannak itt?
—- Február 5-én kezdtünk

dolgozni. Mi csodálkoztunk a 
legjobban ezen a hibátlanul 
szervezett munkán, amit itt ta
pasztaltunk.

Szavait az elénk táruló kép 
támasztja alá. Nincs üldögélő, 
„unatkozó” ember. Mindenki 
megtalálja az elfoglaltságát. A  
vasutas brigád tagjai hegesz
tőkből és lakatosokból állnak, 
munkájuk tehát adott.

— Jelenleg acélszerkezeti 
munkákat végzünk — kapcso
lódik a beszélgetésbe Marczell 
László, az Északi Járműjavító 
dolgozója. — De legalább ek
kora figyelmet követel tőlünk a 
kötélkészítés is. Ezek a vas
szerkezetbe épített acélkötelek 
tartják majd gyakorlatilag ezt 
a hatalmas csarnokot. Csak 
minőségi munkát végezhetünk.

— Gyorsan eltelik majd ez a 
négy hét...

— Nyárra is van már „meg
hívásunk’’ — veszi át a szót 
ismét Lestyán. — Az első na
pon megkérdezték tőlem, hogy 
ki vállalná a hegesztést fenn 
a traverzek tetején. Sajnos tér-

iszonyom van, ezért nem mer
tem „felköltözni a magasba” , 
pedig szívesen megnéztem 
volna, hogy fest az építkezés 
felülről — mondja nevetve és 
már megy is vissza a hegesz
tőpálcához.

Abszenger Ferenc szerelés- 
vezetővel sétára indulunk. Jó 
tíz perc míg körbejárjuk a 
csarnokot.

— Minden kézre, minden 
szakmunkásra szükség van, 
hiszen a munka tempóján nem 
lazíthatunk. A vasutas brigád 
munkája kifogástalan, becsü
letesen, nagy kedvvel dolgoz
nak. Ök is sokat tesznek azért 
hogy 1981. tavaszán átadhas
suk a létesítményt.

Végezetül álljon itt annak a 
huszonegy vasutas szakmun
kásnak a neve, akik az épít
kezésen dolgoznak: Ardai
László, Bakos János, Berta Já
nos, Csatlós István, Dorloczi 
János, Erős János, Hegedűs 
János, Joó András, Kellér Bé
la, Kosztin Gyula, Kovács Já
nos, Lestyán Ferenc, Magi La
jos, Marczell László, Molnár 
Sándor, Moksony Nándor, Pa- 
sics Szilveszter, pozsár István, 
Szabó János, Tóth József, Végh 
Tibor.

Róth Ferenc

Házi bajnokságoktól az NB lll-ig
M e g szű n te k  a pályagondok, fellendült az  é le t  

a M ÁV T erv ező  In tézet ten isz-szakosztá lyában

Húsz évvel ezelőtt, 1968. áp
rilis 28-án, alakult meg a MÁV 
Tervező Intézet tenisz szak
osztálya. Elsődleges célul a 
munkában elfáradt üzemi dol
gozók szórakozásszerű kikap
csolódását, testi edzettségének 
és felfrissülésének biztosítását 
tűzte ki. Nem sokkal később 
a Vasúti Főosztály, a későb
bi BVSC Erzsébet királyné úti 
teniszstadionjának két bérelt 
pályáján, nagy érdeklődés 
mellett, elkezdődött a  dolgo
zók tenisz oktatása.

A  szakosztály 1964-ig csak 
házibajnokságokat rendezett, 
később a kerületi bajnokságo
kon is elindította csapatát. 
1965-től új korszak kezdődött 
a szakosztály életében, ö t év 
távoliét után visszatért Csőn- 
gár Árpád edző. Javaslatára az 
egyesület belépett a Magyar 
Tenisz Szövetség tagjai sorá
ba és benevezte csapatát a 
Budapesti Csapatbajnokság IV. 
osztályába.

Az intézet, a sportkör és a 
szakszervezet támogatását él
vező szakosztály virágzásnak 
indult és szép sikereket ért el. 
A  javarészt „idősebb” korban 
teniszezni kezdő dolgozókból, 
a tenisz „megszállottjaiból”, 
rövid idő alatt olyan verseny
zők kerültek ki, akik rendsze

res és tervszerű edzésekkel, el-* 
méleti tudnivalókkal és egész
séges önbizalommal felkészít
ve a Budapest IV., majd III. 
osztályú csapatbanokság után 
1968-ban II. osztályú bajnok
ságot nyertek és felkerültek 
az I/B osztályba. A  csapat
bajnoki címet Zurányi Ernő, 
Ferenczi Jenő, Hídvégi László, 
Pataki Márton, Nyíró István, 
Somos Imre, Kremmer Tibor 
és Mészáros Szabin harcolta 
ki először.

1972-ben a BVSC Erzsébet 
királyné úti tenisztelepének 
szanálása következtében a 
szakosztály nehéz helyzetbe 
került, mivel csak igen nehe
zen és ritkán sikerült játékle
hetőséghez jutnia, a II. osz
tályba esett vissza.

Csaknem egy évi bizonyta
lanság után a NIM festői, 
Mátyás-hegyi pályáin sikerült 
újra otthonra találni. A  Győ
ri Oszkárral és Szentkúti Sza
bolccsal megerősödött csapat 
1973-ban ismét bajnok lett és 
bekerült az I. osztályba.

1974-ben a NIM átszervezése 
folytán a csapat megint sokáig 
pálya nélkül maradt és edzés 
hiányában kiesett az I/B osz
tályból.

Az ismétlődő pálya gondok 
arra késztették a MÁVTI ve

zetőségét, hogy a Tatai úti te
niszstadionban két, újonnan 
létesítendő teniszpálya hosszú- 
lejáratú bérletére szerződést 
kössön a BVSC vezetőségével 
egy modern, három szintes 
klubház megtervezése ellené
ben. A klubház tervét Feren
czi Jenő irodavezető és kollek
tívája társadalmi munkában 
készítette el, majd a kivitele
zés tervszerű végrehajtásában 
is vezető szerepet játszott. A  
minden igényt kielégítő klub
ház befejezés előtt áll.

A  lassan elkészülő két pálya 
igénybevétele után végre meg
indulhatott az intenzív edzés
munka, melynek eredménye
képpen a Schlotter Mátyással 
és Manigáti Csabával tovább 
erősödött csapat 1976-ban har
madszor is aranyérmet nyert 
a n. o. bajnokságban. 1977- 
ben, a sok sérüléssel bajlódó, 
tartalékos csapat a Budapest I. 
osztályból felkerült a Nemzeti 
Bajnokság III. osztályába.

A  korábbi súlyos pályagon- 
dok miatt a tömegsportolók 
teniszélete is hátrányos hely
zetbe került. 1978-ban egy 
újabb pálya bérletbevételével 
sikerült elérni azt, hogy a 
versenyzők mellett a szórako
zásból teniszezők is több já
téklehetőséghez jussanak. A  
tagok jelenlegi létszáma meg
közelíti az 50 főt, de a jövő
ben még több dolgozó bekap
csolódásával számolnak a 
szakosztály vezetői.

Közgyűlés Gyöngyösön, 
Miskolcon és Mátészalkán

A  gyöngyösi Kitérőgyártő 
Üzem MHSZ-szervezetének lö
vész klubja a napokban tartot
ta évi értékelő közgyűlését. Az 
elmúlt év eredményeiről és a 
tervekről Bencze György klub
titkár adott számot. A lövész
klubnak 92 aktív tagja van. 
Tavaly ,16 versenyző érte el az 
„aranykoszorús” minősítést. 
Jól szerepeltek a klub csapa
tai és egyéni versenyzői az 
MHSZ téli légfegyveres orszá
gos bajnokságán és az orszá
gos vidéki bajnokságon is.
; Á  nyári országos bajnoksá
gon kilenc csapat ért el 2., il
letve 3. helyezést. Az MHSZ 
országos bajnokságainak rang
sorában a gyöngyösi klub a 9. 
helyen van.

A  klub vezetői gondoskod
nak az utánpótlás neveléséről 
is. A  város tíz általános isko
lájának legjobb lövői számára 
minden évben kétfordulós 
„Szakkör kupa” versenyt ren
deznek. A  külföldi partner- 
klubokkal tovább szélésítették 
a kapcsolatot. A  terveik között 
szerepel Lengyelország és

Bulgária klubjaival való talál
kozás, ahol a legjobb verseny
zők mérhetik majd össze tu
dósukat.

A  közgyűlésen a klub leg
eredményesebb aktivistáit és 
versenyzőit jutalomban része
sítették.

★
A  miskolci járműjavítóban 

is a közelmúltban rendezték 
az üzehi MHSZ-szervezetének 
éves beszámoló taggyűlését, 
amelyen megjelentek a jármű
javító gazdasági és társadal
mi szervezeteinek vezetői is. 
Az elmúlt évi munkáról Csor
ba Bálint titkár számolt be.

Az üzem MHSZ-szervezeté
nek tartalékos és lövészklubja 
tavaly eredményesen tevé
kenykedett. Részt vettek az 
országos lövészversenyeken. 
Legutóbb a férfi és női csa
pat első helyezést ért el. Ezen 
kívül több helyi versenyt is 
szerveztek.

A  beszámolóban sző volt az 
Idei tervekről, feladatokról is.

Sor kerül majd tartalékos hon
védelmi versenyekre, vetélke
dőkre, és készülnek az MHSZ- 
sportspartakiádon való részvé
telre.

A  közgyűlésen a legeredmé
nyesebb munkát végzett akti
vistáknak és szocialista brigá
doknak ünnepélyesen adták át 
a dicsérő okleveleket és jutal
makat

★
A  mátészalkai csomópont 

MHSZ-lövészklubja a szak- 
szervezeti bizottság kultúrter
mében tartotta közgyűlését. 
Szabó Menyhért klubtitkár 
számolt be az eseményekben 
és eredményekben gazdag 
1978. évi munkáról. A  klubta
gok az elmúlt év elején csat
lakoztak a debreceni jármű
javító MHSZ szocialista bri
gádjainak munkaverseny-fel- 
hívásához. A  legkiválóbbak 
most oklevél és tárgyjutalom
ban részesültek. Az MHSZ vá
rosi és járási képviselője pe
dig a kiváló munka elismeré
seként vörös zászlót és okleve
let adományozott a klubnak.

Asztalitenisz-verseny
A  püspökladányi vasúti cso

mópont és a karcagi villamos 
alállomás dolgozói január 12- 
én és február 2-án asztalite
nisz-versenyt rendeztek Püs
pökladányban, a V. építésve
zetőség kultúrtermében.

A két versenyen 28 dolgozó 
vett részt. A  mérkőzések után 
baráti eszmecserére került 
sor, megismerkedtek egymás 
munkájával. Megegyezés is 
született. A  nyáron több sport
ágban rendeznek versenyeket 
a két szolgálati hely dolgozói.

S A K K V E R S E N Y T
REN D EZN EK

A  Nyugati pályaudvar Már
cius 15. szocialista brigádja — 
névadó ünnepe tiszteletére — 
területi egyéni sakkversenyt 
szervez. A  jelentkezők a 45— 
10-es üzemi telfonszámon kap
nak részletesebb felvilágosí
tást. A versenyt március 15-én 
rendezik a Nyugati pályaud
var KISZ-termében.

— Dolgozók az iskolapad
ban. A  debreceni építési fő
nökség vezetői szerződést kö
töttek a tuzséri általános is
kola igazgatójával az írni, ol
vasni nem tudó dolgozók ok
tatására. Januárban 29-en 
ültek az iskolapadba, hogy si
keres vizsgát tegyenek az 
első, második osztályos tan
anyagból. Hetenként négy na
pon 7-től 11-óráig tanulnak, 
a negyven éven felüli vasuta
sok.

— Nyngdíjasbúcsúztató. Er
dőtelek állomás társadalmi 
és gazdasági szervezetei ben
sőséges ünnepségen búcsúz
tatták Udvari József főellen
őrt, az állomás egykori veze
tőjét nyugalomba vonulása 
alkalmából. Udvari József 42 
évig dolgozott a vasúton, 25 
évig volt Erdőtelek állomás 
főnöke.

— Tanfolyam. A  Hatvan— 
Salgótarján-i pft. főnökség

I szakszervezeti bizottsága tan
folyamot szervezett a tisztség- 

i viselők részére a csomópon
ton. Az oktatáson a bizalmiak 
és helyetteseik is részt vettek. 
A  tanfolyamot a szakszerve
zeti bizottság 61 tisztségvise
lője sikeresen befejezte.

— A gyermekekért. A  nem
zetközi gyermekév alkalmá
ból Murakeresztúr állomás 
szakszervezeti bizottsága is 
gyűjtést rendezett. A  dolgo
zók több mint 3300 forinttal 
járultak hozzá a nemzetközi 
gyermekév szolidaritási alap
jához.

— Együttműködési szerző
dés. A  salgótarjáni síküveg
gyár és a körzeti állomásfő
nökség vezetői 1979/80-ra szo
cialista együttműködési szer
ződést kötöttek, a  megállapo
dás legfontosabb célja, hogy 
közös erővel csökkentsék a 
kocsiforduló időt. Az állomás 
vezetőd vállaltaik, hogy szak
tanácsot adnak az üveggyár 
szállítási osztályának, és biz
tosítják a megfelelő kocsití
pusokat. A  gyár rakodóbrigá
dok szervezését tervezi, hogy 
a kirakodás éjjel-nappal fo
lyamatos legyen.

— író-olvasó találkozó. A  
hatvani csómópont fiókkönyv
tárában február 12-én író-ol
vasó találkozót rendeztek. 
Czakó Gábor József Attila- 
díjas író volt a könyvtár ven
dége. Műveiről és életéről be
szélt az olvasóinak.

— Szabad pártnap. Február 
12-én szabad pártnapot ren
deztek a ferencvárosi csomó
pont vasutas művelődési há
zának nagytermében. Dr. Vil
lányi Miklós , pénzügyminisz
ter-helyettes tartott előadást 
a népgazdaság helyzetéről, 
majd kérdésekre válaszolt.

— Havannai mozaik. A 
nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Házban február 
6-án Tám László fotóművész 
diaporáma műsort adott „Ha
vannai mozaik” címmel a 
nyugdíjasklub tagjai részére.

— Diákok előadása. A ta
polcai Batsányi János Műve
lődési Központ színháztermé
ben a közelmúltban mutat
koztak be a 2-es számú ál
talános iskola és a Batsányi 
gimnázium diákjainak művé
szeti csoportjai. A nyugdíjas
klub tagjai részére adtak 
színvonalas, szórakoztató mű
sort.

— A gyermekév sikeréért. 
A  miskolci járműjavító üzem 
dolgozói elhatározták, hogy az 
idén két kommunista műsza
kot tartanak, amelynek érté
két a nemzetközi gyermekév 
szolidaritási alapjára és a 
lillafüredi úttörővasút két sze
mélyszállító kocsijának kivi
telezésére fordítják.

ü a lá lo z á s
Február 12-én, 42 éves kori

ban elhunyt Tóth Zoltán, az 
Utasellátó Vállalat mozgószolgá
latinak volt igazgatója. Huszon
három évig dolgozott a vállalat
nál. Hosszú ideig az Utasellátó 
debreceni Igazgatóságán afc volt 
a vezetője. Eredményes munkás
ságát több kitüntetés, közöttük a 
Közlekedés kiváló dolgozója és a 
Munka Érdemrend ezüst fokoza
ta fémjelzi. Temetése február 
28-án lesz a Farkasréti temető
ben.

MAGVAS VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének^ 

lapja
Szerkeszt] a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 
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1068 Bpest Vl., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. 
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Kiadja és terjeszt!: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi út 64.

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója.
Előfizetési díj egy évre: 26,— Ft 

Csekkszámlaszámunk:
MNB 215 -  11 859 

79—730. Szikra Lapnyomda 
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Felelős vezető:
Csöndes Zoltán vezérigazgató
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A  M Á V Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

N Ő K E T ,  F É R F IA K A T ,  
L Á N Y O K A T ,  F IÚ K A T ,
iskolai, 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 vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.

FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: 
festőket, mázolókat, ácsokat, asztalosokat, 
kőműveseket, burkolókőt, pálya munkásokat, 
betanított és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakantókat

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ minden beosztásban Havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROK I

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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NAPIRENDEN

a munkaverseny-mozgalom
A  vasutas -szakszervezet el- tők tevékenysége még tovább a tanácskozás résztvevőit, 

nöfcsége február 22-én ülést javuljon, az szükséges, hogy a mert mem tartalmazott alter
natívákat, és nem adott le- 

az előterjesztésben 
megváltoztatására, 

azo-

tar-tofct. A testület elsőnek a számonkérés, az ellenőrzés, a 
munkaverseny-mozgalom ta- vezetői ténykedés minősítése hetőséget 
pasztalatait és továbbfejleszté- az illetékes fórumok és a fel- foglaltak 
©ének lehetőségeit összegező ügyeleti szervek részéről még így nem alakulhatott ki 
előterjesztést vitatta meg. igényesebb és következetesebb kon érdemi vita sem.

Mint az a vaskos előterjesz- legyeIL Minden szinten következe
tésből kitűnik, az 1978. január A  munkaverseny-szabályzat tesen érvényt kell szerezni 
1-től hatályba lépett MÁV  meghatározza a munka ver- annak, hogy elismerésre vagy 
Munkaverseny Szabályzatot seny  értékelésének módját, kitüntetésre csak azok a kol- 
meQy egységes szerkezetben ezze  ̂ kapcsolatban az üzemi lektívák, illetve szolgálati he
tartalmazza a munkaverseny demokrácia fórumainak ha- lyek javasolhatók, amelyek az 
célját, formáit, az elismerések táskörét, a területi és köz- előírt célkitűzéseket teljes 
kitüntetések elnyerésének álta- P°n;ti szervek feladatait Az mértékben teljesítették, az ál- 
lános feltételeit, a verseny értékelést végző fórumok ha- talános munkaköri kötelezett- 
irányítását és szervezését, ked- *áskörének érvényesülése az ségeknél többet tettek, ennél- 
vezően fogadták a szolgálati elmúlt évben kezdődött Az a fogva konkrét tényekkel indo- 
helveken Ez elsősorban annak tapasztalat, hogy a demokra- kolható a kitüntetésre' törté- 

n Z  í * us i n a s n a k  nő javadat
számára világosan meghatároz- tuzcuiyulnak a hatáskörükbe a  központi irányelvek, a 
za a munkaverseny-mazgálmat ta2 ? z°  . munkaverseny-ered- SZOT és a KISZ KB állás- 
érintő sokirányú feladatokat, értékelésére, és a ku- foglalása alapján a vasút
Elmondható róla még az is, ^ “ >020 ■ elismerések 1979. évi tervével és az ehhez
hogy tág lehetőséget biztosát a adományozására. kapcsolódó üzemi fleladatok-
helyú kezdeményezéseknek. Itt külön kell szólni a szó- kai összhangban kiadásra ke-

, , , , , _ cialista brigádvezetők tanács-  rültek a munkaverseny leg-
A  tapasztalatokat összegezve, hozásának hatásköréről. A  fontosabb célkitűzései annak 

az eloterjesztes leszögezi: a szocialista brigádok részére a érdekében, hogy a vasútigaz-
“ “ ¿ í  bron, ezüst, ^  arany f<*o- g á t l ó k ,  I  szolgálati helyek 
nefc az özem sajátosságainak. ^>-™ereseket ez a fórum és a szocialista brigádok meg- 
A  helyi adottságok alapján a adományozza. A fórum haté- felelő iránymutatást kapja- 
nagyobb szolgálati helyeken, konyságát viszont jelentősen nak évi vállalásaik kialakítá- 
főkánt az üzemekben, az épí- befolyásolja a gazdasági veze- sához.
tési főnökségeknél, néhány tő és a szakszervezeti szerv a  gazdaságpolitikai követel- 
fenntartási főnökségnél, a na- közös előterjesztése, melyben ménveknek meefplplőAn a vn 
gyobb áaiomásokon eredményes a brigádok éves munkáját ér- tert^ S n  alapvetó
a verseny a részlegek, osztá- fékeli és javaslatot tesz a 
btolc és az építésvezetőségek különböző fokozatú elismeré

sekre. Az előterjesztések több- 
A  munkaverseny-mozgalom sége kész tények elé állította 

alapjai a szocialista ‘brigádok.

követelmény a szállítási igé
nyek kielégítése, a korábbinál

(Folytatás az 5. oldalon)
Vállalásaik akkor hatékonyak, 
ha a közvetlen munkahelyi fel
adatokra épülnek. Ezen a téren 
—- bár jelentős előrehaladás 
történt — még sok a tennivaló. 
Különösen a forgalmi, vontatá
si, szertári szaksaoflgálaltnál ál
talánosak a brigádvállal ások.

A szolgálati helyek többségé
nél nem tudták még megvaló
sítani, hogy a brigádok vállalá
sai a munkahely konkrét fel
adataira irányuljanak. Fontos 
teendő, hogy e téren jelentős 
előrehaladást érjünk el. A z is 
hiba, ha a brigádoktól minden
áron éves vállalásokat kíván
nak. Ez már magában véve is 
általánosságokat tartalmaz, 
mert nem igazodhat a rövádebb 
távú feladatokhoz, pedig azál
tal válhatnának konkrétabbá.

A  munkavenseny célkitűzé
sed, a központilag szervezett 
versenyformák összhangban 
vannak a hálózati feladatokkal. 
Az évi vállalások a szolgálati- 
helyek, a vasútigazgatóságok 
egyaránt a központilag megha
tározott és az alaptevékenysé
get elősegítő célkitűzések fi
gyelembevételével készítik el. 
Ezzel ás elősegíthető, hogy az 
elismerések, a különböző anya
gi ösztönzők egy irányba hassa
nak.

A munkaverseny munkahelyi 
mozgalom. Ennél fogva a szol
gálati helyeknek kell biztosí
tani mindazokat a személyi és 
tárgyi feltételeket, amelyek 
szükségesek a verseny szerve
zéséhez, kibontakozásához, a 
vállalások teljesítéséhez. A gaz
dasági vezetők ilyen irányú te
vékenysége már az elmúlt év
ben is javult. Növekedett az 
olyan szolgálati helyek száma, 
ahol a vezetők nagy komoly
sággal, politikai és gazdasági 
hozzáértéssel foglalkoznak a 
mozgalommal. Ezeken a szolgá
lati helyeken a munkaverseny, 
a brigádmozgalom dinarhikusan 
fejlődik.

Hozzájárult a vezetők ilyen 
Irányú munkájának javulásá
hoz a  végzett munka szá
monkérése, értékelése, amely 
az üzemi demokrácia fóru
main évente rendszeressé vált. 
Ahhoz azonban, hogy a veze-

Átadták a vándorzászlót 
a záhonyi átrakókörzetnek

Mint arról lapunk 4. szá
mában beszámoltunk, a záho
nyi átrakókörzet sikerével zá
rult a nemzetközi munkaver
seny 1978. II. félévi szakasza. 
A Záhonyban tartott ünnepsé
gen adták át Záhony és Eper
jesbe Rendező állomásoknak 
az ungvári aligazgatóság és a 
debreceni igazgatóság által 
alapított Vörös vándorzászlót, 
a záhonyi vontatási főnök
ségnek a vándorserleget, a zá-

Az eredmények összegezé
sét és a további tennivalókat 
rögzítő jegyzőkönyvet szovjet 
részről A. P. Gargala, a Ívovi 
vasútigazgatóság ♦ vezetőjé
nek első helyettese, A. P. 
Korlykov, a vasutas szakszer
vezet Ívovi titkára, magyar 
részről pedig Kulcsár József 
vasútigazgató és Volosinovszki 
János, a területi bizottság tit
kára írta alá.

A delegáció tagjai elhatá
rozták, hogy az 1979. I. fél-

honyi átrakókörzetnek pedig a ^  eredmények értékelésére 
Ívovi és a débreceni igazgató- szovjet területen kerül majd 
ság Vörös vándorzászlaját. sor.

F E L H Í V Á S
Vasutas Dolgozók! Elvtársak!

Március 21-én ünnepeljük o Magyar Ta
nácsköztársaság kikiáltásának 60. évfor
dulóját. Emlékezünk a magyar tanácsha- 
talómra, amely a,m agyar nép, a magyar 
munkásmozgalom történetének egyik leg
dicsőbb szakasza volt.

Büszkék vagyunk és méltán lehetünk is 
arra, hogy munkásosztályunk, dolgozó né
pünk a szovjet példát követve elsőként 
állt a haladás zászlóvivőinek, a szocialista 
forradalom győzelméért harcolóknak a tá
borába és tetteivel, célkitűzéseivel, tervei
vel maradandót alkotott, történelmi tapasz
talatot és örökséget hagyott ránk, utódok
ra.

A szocialista forradalom győzelméért és 
vívmányainak védelméért küzdők sorában 
nagy számban voltak vasúti munkások, va
sutas dolgozók is. Sokan kerültek államha
talmi, államigazgatási funkcióba, képvi
selték a hatalomra került népet a helyi 
direktóriumokban és különböző tanácsok
ban. A vasúti szakemberek közül azok, 
akik csatlakoztak a szocialista munkás- 
mozgalomhoz — sietve láttak hozzá a köz
lekedés korszerű programjának, a szociál
politikai intézkedéseknek kidolgozásához, 
megvalósításához.

A hatalomra került munkás még tele 
sem szívta tüdejét a forradalom, a szabad
ság mámorító levegőjével, máris veszélybe 
került a forradalom, a szabadság ügye és 
harcba szólított a szocialista haza védel
me. Az élet-halál harcát vívó Vörös Had
sereg soraiban ott voltak a vasutas vörös
katonák, akik arany betűkkel írták be ne
vüket a fiatal Magyar Vörös Hadsereg tör
ténetébe. Most, az ünneplés óráiban tiszte
lettel gondolunk elődeink 60 évvel ezelőtti 
hősies helytállására, kegyelettel hajtjuk

meg fejünket tetteik előtt és zászlóikat ma
gasra emelve haladunk előre a pártunk 
által kijelölt úton. Akkor ünnepelünk mél
tóan, ha az MSZMP XI. Kongresszusa ha
tározatainak maradéktalan valóraváltásán 
munkálkodunk.

Az ünneplés bizonyos külsőségekben is 
kifejezésre kell, hogy jusson. Készüljünk 
az évforduló megünneplésére azáltal is, 
hogy a Magyar Tanácsköztársaság idősza
kában hősiesen helytálló vasutas dolgo- 
zókrai is emlékezünk. A gazdasági, a párt- 
és társadalmi szervezetek vezetői segítsék 
az évforduló méltó megünneplését. Ennek 
kapcsán kutassák, illetve kutattassák fel 
azokat a történelmi emlékeket, amelyek a 
szolgálati helyükhöz fűződnek. Ünnepsé
geikre hívják meg a Magyar Tanácsköztár
saság idején hőseiesen helytálló, még élő 
elvtársakat. Kezdeményezzék, hogy szocia
lista brigádok válasszák névadóul a vasutas 
mártírokat, a Tanácsköztársaság kiemel
kedő harcosait. Az ünnepségek alkalmá
val koszorúzzák meg a Magyar Tanácsköz
társaság győzelméért és védelméért küzdő 
vasutas mártírok, harcosok sírhelyét, em
léktábláját.

Vasutas Dolgozók! Ünnepeljük a törté- 
nelmi eseményhez, a hős vasutas-munkás 
elődök emlékéhez méltóan a Magyar Ta
nácsköztársaság 60. évfordulóját!

Koszorús' Ferenc, 
a Vasutasok Szakszervezetének 

főtitkára 
Szűcs Zoltán*

a MÁV Vezérigazgatója ~
Nagy Károly, 

az MSZMP MÁV
Vezérigazgátósági Bizottságának titkára

Szegedi tervet

Hatékonyabb gazdálkodást 
a szem ély- és áruszállításban)

összevont vezetői értekezJe- A munka nagyságát jóJ éráé- retnék megoldani. Arra tőrék-  
tét tartottak február 16-án kelteti a fuvarozáshoz fel- szenek, hogy a személyszálli- 
Szegeden, a vasutas művelő- használt kócsik mennyisége: 
dési házban. A tanácskozáson, 
melyre az igazgatóság na-L
gyobb szolgálati helyeinek Ve- raktak meg áruval, az ide ér

kező rakott kocsik száma pe
dig meghaladja a félm illiót, mellett bevonják 

Lovász Lázár vasútigazgató Az áruszállítási igények kiel;é- vizsgálókat, s a kereskedelmi 
értékei be az 1978. évi munkát, gíitése mellett kocsi kiegyenlít vonali oktatókat, 
s Ismertette az idei feladató- tési tervüket — a feszített- 
kát.

zetdi t p á r t - ,  szakszervezeti-
és KISZ-titkáradt -hívták m eg,

tásban növeljék a szolgáltató-  
az igazgatóság területén több sok színvonalát. Az igazgatóság 
mint háromszázezer kocsit vezetői úgy döntöttek, hogy a

személyszállító vonatok ellen
őrzésébe a vizsgáló főkalauzok 

a pénztár*-

A szegedi igazgatóság dol
gozói tavaly 23,6 millió utast 
és közel 10,6 millió tonna 
árut szállítottak. Személy
szállításban főként a minősé
gi követelmények kerültek 
előtérbe. Eredményeként több 
mutatónál tapasztalható javu-

Az áruszállításnál az igazga- 
ség ellenére — 0,6 százalékkal tóság 0,4 százalékos növekedés- 
túlteljesítették. Több fontos sel számol. A szállítási felada-
intézkedésit hoztak a szállítá
sok egyenletessé tétele érde-

tok végrehajtása érdekében 
nagy gondot fordítottak az élő

kében: ilyen volt az előszállí-  szállítások megszervezésére. 
tás, az átütemezett szállítások Sajnos a vállalatok nagy része

nem élt a meghirdetett lehető
séggel. így csak tizenhat válla
lattal kötöttek megállapodást 
600 ezer tonna áru fogadására; 
28 vállalat pedig a szállítások

megszervezése, a hétvégi ra
kodások szorgalmazása.

Az idei feladatok között el- 
lláis. Ennek ellenére még nem ^  helyen szerepel a személy-
kielégítő egyes vonatok és ál- áruszállítási munka továb-  ̂ __
lomások tisztasága az utas-  bd javítása, a meglevő eszkö- átütemezésére tett tgeretet. A  
tájékoztatás s az utasokkal *̂ók gazdaságos ki használ asa, szállítások zavartalansága ér— 
foglalkozók magatartása. a takarékosság, a munkaerő- dekében operatív intézkedési

A , _, , , . . . .  . . vei való hatékonyabb foglalko-Az ánisz^liusi tervet a zás. Mint ¡smer4 * . azBv . öt_
nemzetközi áruforgalom visz- éves terv utoIsó két’évében to-

J “ “  vább csökke„  a vasutat igény-
s í  /  a belföldi bevev5k száma> így az idén 20,3 

szállítások 5,2 százalékos no- m illió utas elszállításával szá- 
vekedése sem tudta eÜLetnsu- mólnak az igazgatóság terüle- 
lyozni. Az esetenként élőfor- tén. Fontos feladatnak tartják 
dúló kocsihiány ellenére azon- a személyszállítás minőségi 
bán a fuvarozásra felkínált színvonalának további növelé- 
valamennyi árut elszállították, tét, a gyorsvonati hálózat bő

vítését, a zsúfoltság csökkenté
sét, a helybiztosítás szervezet-

jtervet dolgoztak ki, amely tar
talmazza a legfontosabb teen
dőket.

A kocsigazdálkodásban el
sődlegesnek tartják az egységes 
szemlélet kialakítását, a háló
zati és kiemelt népgazdasági 
érdek biztosítását. Intézkedé
seik a rakodási idők csökkenté
sére. a munkaszüneti napokon 
történő rakodások fokozására, 
a helyi tartózkodási idők csök
kentésére, a Volán fel- és el-

Töm egáruval rakott vagonok E perjesién  (Képriportunk a 4. oldalon)
(Bojkor József felvétele, M TI)

tebbé tételét*, a menetrendsze- fuvarozás gyorsítására irányul- 
rűség javítását, valamint az nak.
utazás kényelmének, biztonsá- A hatékonyabb gazdálkodás 
gának fokozását. Mivel az idén érdekében fokozott mértékben 
a technikai feltételek lényeges igénybe veszik az üzemi de- 
javulására nincs lehetőség, mokrácia fórumait, a vasutas 
ezért a feladatokat továbbra is kollektívák, a szocialista brigá- 
a szervezési, irányítási és ellen- dók cselekvő közreműködését, 
őrzési munka javításával sze- G . J.

13 millió forint megtakarítás

Miskolcon töretlen a z újítási kedv
A  miskolci igazgatóság ú jí- megalakulásának 60. évfordu- 

tói évek óta szép eredménye- lójára meghirdeteti újítási hó
két érnek el. 1978-ban m in- napok alatt igen sok olyan 
den eddigi teljesítményüket dolgozó kapcsolódott a moz- 
túlszárnyalták. Az igazgatóság galomba, aki eddig nem fog
területén 1978-ban összesen lalkozott újítással. Az igazga- 
1131 újítási javaslatot nyúj- tóság területén összesen 1642- 
tottak be, mely 10,4 százalék- eh adtak be újítást, közülük 
kai több az 1977-ben beadott 896 dolgozó részére több mint 
újításoknál. A  bevezetett ú jí- egymillió forint újítási díjat 
tások száma 7 százalékkal fizettek ki. 
emelkedett. a  beadott újítások 76 száza-

Az újítások gazdasági hasz- lékát szocialista brigádban 
na 13 millió forintot eredmé- dolgozók adták be. Az igazga- 
nyezett Az igazgatóság terű- tóság által meghirdetett újítá- 
letén, még sohasem zártak si versenyt, Miskőlc-Tiszai pá- 
ilyen jó  eredménnyel újítási lyaudvar „Béke”  szocialista 
évet A  jó  eredményt annak brigádja nyerte el, 52 beadott 
köszönhetik, hogy a KMP és 20 elfogadott újítással.
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Hatvan éve történt

Vasutasok a Tanácsköztársaság vezető posztjain
Miután 1919. március 20-án 

a Vix-jegyzék megadta a ke
gyelemdöfést a szocialista for
radalom lázában égő ország 
polgári’ kormányának, az ese
mények gyorsan követték egy
mást. A szervezett munkásság 
készen állt a bebörtönzött 
kommunisták kiszabadítására 
és a hatalom átvételére. Land
ler Jenő a szociáldemokrata 
pártvezetőség megbízásából 
március 21-én délelőtt meg
jelent a Gyűjtőfogházban, 
hogy Kun Bélával az egyesü
lés lehetőségéről tárgyaljon.

Szántó Béla visszaemléke
zésében így írta le Landler 
és Kun Beia történelmi jelen

tőségű találkozását. A Gyűjtő 
foglyai tudtak az események
ről, mégis meglepődtek, ami
kor a tárgyalással megbízott 
Landler Jenő tekintélyes alak
ja feltűnt a fogház udvarán. 
Kun elvtárs után érdeklődött 
Vágó és én Kun cellájába kí
sértük. Kun Béla hangosan 
diktálta a nemzetgyűlés elle
ni felhívást, úgy hatott, mint
ha szónoki emelvényről be
szélne a tömegekhez. Amikor 
a folyosóra léptünk és Land
ler meghallotta Kun Béla 
hangját, megjegyezte:

„Hogy kiabál, igazán taka
rékoskodhatna holnapra a 
hangjával!”

sültek, és az egész munkásság, 
katonaság és parasztság nevé
ben megteremtették a prole
tárdiktatúrát, amely, egyetlen 
csepp vér kiontása nélkül át- 
vette az államhatalmat...”

A munkáshatalom megte
remtéséért önféláldozóan har
coló vasúti munkások közül

sokan lettek a Tanácsköztár
saság államhatalmi és állam- 
igazgatási szerveinek tisztség- 
viselői. A hatalomra kerülő 
népet képviselték a községi, a 
járási és a megyei tanácsok
ban éppúgy, mint a budapesti 
500-as tanácsban, s a Taná
csok Országos Kongresszusán.

A népet képviselték

Megvan a megoldás
De már ott álltunk Kun Bé

la cellájában. Landler látoga
tása Kun Bélát is meglepte, 
érezte, hogy valami egészen 
rendkívüli dologról lesz szó.

„ Atyafi! Épp most akarom 
elsózni a levesüket!”  — mond
ta Kun gúnyosan Landlernek. 
„Éppen egy felhívást diktálok 
a nemzetgyűlés ellen.”

„Ne fáradjon vele, tíz ese
mények nem adnak időt ilyen 
ostobaságokra!”  — válaszolta 
Landler és rögtön folytatta: 
„Az antant jegyzékéről bizo
nyára tud...  A pártvezetőség 
éppen most tartja ülését, hogy 
megvitassa a helyzetet. Amíg 
ott voltam, a hangulat azt 
mutatta, hogy a tiszta szoci
áldemokrata kormány is a le
hetetlenséggel határos. Gara
mi, Buchinger és Peidl kivé
telével mindenki azt alkarja, 
hogy a kommunistákkal közö
sen vegyük át a hatalmat. En
gem küldtek ide, hogy ezeket 
közöljem önökkel. A platform 
lenne: a két párt egyesülése 
a Kommunista Párt platform
ján, a hatalom átvétele és a 
proletárdiktatúra kikiáltása. 
Ha önök elfogadják ezt a 
platformot, akkor a kormány 
flnég ma megalakulhat.' Gara
mi, Buchinger és Peidl nem 
lépne be az egyesült pártba.” 

A KMP nem térhetett ki az 
egyesülés elől, mert a hata
lom átvételének ez volt az 
előfeltétele. A Gyűjtőfogház
ból Landler Jenő visszasietett 
a szociáldemokrata pártvezető
ség ülésére. Örömtől sugárzó

arccal tárta szélesre maga 
előtt az ajtót és ezt kiáltotta: 
„Megvan a megállapodás!”  A 
pártvezetőség azonnal elhatá
rozta, hogy bizottságot küld 
ki a Gyűjtőfogházba a meg
állapodás megkötésére. Dél
után öt órakor a szociálde
mokrata és a kommunista 
párt képviselői aláírták a 
megállapodást pártjaik egye
süléséről és a munkáshatalom 
megteremtéséről. A Budapesti 
Munkástanács még aznap es
te szentesítette a történelmi 
megállapodást és p reklamálta 
a proletárdiktatúrát. Megala
kult a Forradalmi Kormány
zótanács. Békésen győzött a 
proletárforradalom.

F. Bede László

Megvalósult a munkásegység
A  fővárosban a forradalom 

erejét demonstráló vörös sza
lagos-katonák és katonasapkás 
munkások meneteltek az esti 
órákban. Birtokba vették a 
Várost, . őrséget állítottak a 
középületek, a kaszárnyák, a 
postahivatalok, a pályaudva
rok, a bankok és a gyárak elé. 
A vasutasok sem hiányoztak 
közülük. Brauer Ferenc 35 
éves dél-i vasúti hivatalnokot 
például a Tanácsköztársaság 
leverése után azért ítélték 12 
évi fegyházra, mert március 
21-én este mintegy harminc
negyven főből álló fegyveres 
csapat élén megjelent a Déli 
Vasút budai állomásán (ma: 
Déli pályaudvar) és a győztes 
proletariátus nevében birtok
ba vette azt

Landler Jenő március 21-én 
este a munkásegység megva
lósulásának s a proletárdikta
túra kikiáltásának örömhíré
vel sietett a vasutas bizalmi
ak már korábban összehívott 
gyűlésére. A vasúti távírdák 
azonnal továbbították Landler 
beszédének kivonatát. A vidé
ki munkástanácsok számos 
községben ebből a forrásból 
értesültek az örömhírről.

Reggelre friss plakátok és 
kiáltványok borították a fala
kat.

„Mindenkihez 1”
„ Magyarország proletárs&ga 

a mai nappal a maga kezébe 
vesz minden hatalmat.. .”  Így 
kezdődött az egyesült párt és a 
Forradalmi Kormányzótanács 
kiáltványa, amely ezeréves 
történelmünk új fejezetének 
kezdetét hirdette. Hangsú
lyozta, hogy csak a proletá- 
riátus diktatúrája, a munká
sok és földmíves szegények 
tanácshatalma mentheti meg 
az országot a gazdasági Össze
omlás anarchiájától és az an
tant katonai megszállásától. 
„A- polgári világ, teljes össze

omlása, a koalíciós kormány
zás csődje kényszeríti rá Ma
gyarország munkásságát és 
parasztságát erre a döntő lé
pésre.”  E heroikus feladatra 
vállalkozó proletári átus nevé
ben „kijelenti a teljes eszmei 
és lelki közösséget az orosz- 
szovjet kormánnyal, fegyveres 
szövetséget ajánl Oroszország 
proletárjainak.” Testvéri üd
vözletét küldi Európa és Ame
rika munkásságának, s fölszó
lítja őket: „kövessék a ma
gyar munkásság példáját... 
szövetkezzenek Moszkvával, 
állítsák föl a Tanácsköztár
saságot. .

A felhívás reálisan és ken
dőzetlenül figyelmeztetett ar
ra, mennyi nehézséggel és ál
dozattal kell megküzdenie a 
magyar munkásságnak, ha el
indul az új úton. „Nélkülözés 
sek, nyomorgás, szenvedés 
várakozik ránk ezen az úton. 
És mégis rá kell Tépnünk, és 
mégis rá merünk lépni, mert 
bízunk a mdgyáf proletárság 
hősiességében és áldozatkész
ségében. Rá kell lépnünk, 
mert csakis így vihetjük győ
zelemre a szocializmus vilá
got megváltó ügyét. Minden 
munkást és földmívest fölszó
lítunk, hogy dolgozzon, ter
meljen vagy álljon be a pro
letárhadseregbe, verejtékével, 
vagy vérével áldozzon az esz
me diadaláért. Bármi várjon 
ránk, a szocializmus ügyének 
győznie kell!”

A csepeli szikratávírón — 
amelynek védelmét 22-ére vir
radó 'éjszaka a Munkástanács 
parancsára a csepeli vörösgár
da vette át a francia gyarmati 
katonáktól — Budapest öt 
nyelven üzent a világnak: 
„Mindenkihez! Jelentjük a vi
lág munkásainak, hogy Ma
gyarországon a szociáldemok
rata párt és a kommunista 
párt szocialista párttá egye

A  60. évfordulón két olyan 
vezető funkcióba került vasúti 
munkást mutatunk be, akik
ről még nem . emlékeztünk 
meg a Magyar Vasutas hasáb
jain.

F. Bede Lászlót, a szolnoki 
műhely 28 éves esztergályosát 
megválasztották a Szolnok 
megyei Direktórium tagjává. 
Szolnokon született, s az otta
ni MÁV műhelyben lett szak
munkás és az ifjúmunkás
mozgalom aktív résztvevője. 
A szocialista vasutasmozga
lomban főként politikai neve
lő munkát végzett, de szerve
ző tevékenységet is folytatott. 
A világháború éveiben a szol
noki műhelymunkások moz
galmának egyik városszerte is
mert vezetője. 1918 március
ban a szolnoki szociáldemok
rata pártvezetőségbe került, az 
őszirózsás forradalom után a 
szolnoki munkástanács tagja, 
s a kommunista szervezkedés 
egyik kezdeményezője. A 
KMP szolnoki szervezetének 
megalakulásakor, 1919. január 
12-én az ideiglenes pártveze
tőség elnökévé választották. A 
Tanácsköztársaság kikiáltása
kor a megye egyik legnépsze
rűbb vezetője. A Tanácsok 
Országos Gyűlése a legmaga
sabb államhatalmi szervbe, a 
Szövetséges Központi Intéző 
Bizottságba delegálta. A mun
káshatalom megdöntését köve
tően, 1920 áprilisában a tiszti 
különítmények brutálisan 
meggyilkolták. Szülővárosa ut
cát neyezefct,. é l. róla. s .errd ék- 
táblájánál rója1 mPidorar ■ időre 
kegyeletét

Csuta Károly, a sátoraljaúj
helyi MÁV műhely asztalosa 
Gyulán született 1883 tava
szán. Mesterségbeli tudást is, 
emberséget is tanult mesteré
től, a nála mindössze kilenc 
évvel idősebb Dundel Károly- 
tól, a Tanácsköztársaság már
tírhalált halt helyi vezetőjé
től.

A segédlevél megszerzése, 
után Csuta Károly budapesti 
bútorgyárakban — Lingei Ká
rolynál a Rózsa utcában, majd 
Krammer udvari szállítónál — 
dolgozott. Tizenkilenc éves 
korában lépett az asztalos

Csuta Károly
szakegyletbe és tagja lett a 
szociáldemokrata pártnak. 
1902-től hat évtizedig küzdött 
megtorpanás nélkül osztálya, 
népe boldogabb jövőjéért.

A vasutasok mozgalmával az 
1904-es országos vasutas 
sztrájk idején került kapcso
latba, amikor az asztalos szak
egylet elnökének felhívására 
a sztrájkolok közé sietett, 
hogy szolidaritásukról bizto
sítsa s kitartásra buzdítsa a 
harcolókat. A tényleges kato
nai szolgálat évei után, 1910- 
ben — Landler Jenő kérésére 
— Sátoraljaújhelyre költözött 
és a vasúti műhelyben vállalt 
munkát. Így került a szocia
lista vasutasmozgalomba.

Nehéz feladatra vállalko-.
zott. 'A  sátoraljaújhelyi MÁV 
műhely főnöke az a Szepesi 
Simon volt, akinek neve 1904- 
tól mint „szocialistafaló min
tafőnök” vált hírhedtté. Csuta 
Károly eredményes szervező 
munkát végzett. 1916-ban 
megválasztották a műhely fő
bizalmijává. A sátoraljaújhe
lyi műhelymunkások aktív 
részvevői voltak az 1917— 
1918-as nagy háborúellenes 
sztrájkmozgalomnak. A hábo
rú idején már ismert vezetője 
a sátoraljaújhelyi szervezett 
munkásoknak. A szociálde
mokrata párt képviseletében 
1918. október 31-től alélnöke 
a sátoraljaújhelyi Nemzeti 
Tanácsnak.

Hat évtized a munkásmozgalomban
A Tanácsköztársaság győzel

mekor a megyei Direktórium 
elnöke lett. Tisztségében meg
erősítették az áprilisi tanács
választások is. Elsősorban a 
tanácshatalom helyi szerved
nek kiépítésén munkálkodott, 
de Zemplénben nagy erőfeszí
téseket igényelt a munkásha
talom védelmének szervezése 
is. A székely hadosztály áru
lását követően összeomlott a 
tiszántúli front. A csehszlovák 
imperialista csapatok április 
30-án bevonultak Sátoraljaúj
helyre. Csuta Károly társai
val az utolsó pillanatig fegy
verrel védte a megye szék
helyét s június '6-án elsőként 
érkezett vissza a Vörös Had
sereg ‘ által felszabadított vá
rosba. Az egyhónapos meg
szállás után nehéz feladatot 
jelentett a munkáshatalom új
jászervezése. Erélyesen küz
dött nemcsak az ellenforra
dalmárok, hanem a lumpen 
elemek ellen is, akik a prole
tárhatalmat saját céljaikra 
kívánták kamatoztatni. Ja
vaslatára a sátoraljaújhelyi 
munkástanács július 29-én el
határozta, hogy a proletárdik
tatúra megszilárdítása érdeké
ben eltávolítja a vezetésből a 
szervezett munkások bizalmá
ra méltatlanná vált tisztség- 
viselőket, szigorú tagfelülvizs
gálattal megtisztítja és • újjá
szervezi a pártot. A határo
zat végrehajtására azonban 
már nem volt lehetőség.

A Tanácsköztársaság leveré

se után először a fehérterro
rista különítmények kezébe 
került, majd 10 évi börtönre 
ítélték. 1922-ben, a fogolycse
re keretében a szovjethata
lom megmentette egy újabb 
pertől és a kilátásba helye
zett halálbüntetéstől. A Szov
jetunióban különböző faipari 
üzemek vezetőjeként dolgo
zott. A második világháború
ban kitüntették Moszkva vé
delméért.

1945 végén tért haza. Már 
túl volt a hatvanon, de fiata
los lendülettel vetette magát 
az országépítő munkába. Kez
detben szakszervezeti titkár 
és az MKP üzemi szervezeté
nek elnöke a MÁV lstvántelki 
főműhelyben, a mai Landler 
Jenő Járműjavítóban. 1948-tól 
a Vasutasok Szakszervezete 
Központi Vezetőségének alél
nöke. 1948-tól a Vasutasok 
Szakszervezetében, 1950-től a 
Vasúti Főosztályon, 1953-tól a 
Vasút politikai osztályon dol
gozott.

Hetvenéves volt, amikor 
visszavonult az aktív vasúti 
szolgálattól, a munkásmozga
lom érdekében folytatott te
vékenysége azonban ekkor 
sem szakadt meg. 1962. már
cius 1-én bekövetkező halálá
ig nevelte a párt ifjú harco
sait. Élete az öntudatos mun
kás nagyszerű példája: hat

' évtized a munkásmozgalom 
szolgálatában.

Gadanecz Béla

A gyermekekéit 
— nemcsak a gyermekévben
A kisújszállási pályafenn

tartási főnökség szakszerveze
ti bizottsága fontos feladatá
nak tartja a gyermekekről, a 
nagycsaládosokról való gon
doskodást. Ezt a szocialista 
brigádok is tevékenyen segí
tik. Tavaly például segítették 
Debrecenben az Űttörővasút 
felújítását.

A szakszervezeti bizottság a 
vasutas gyermekek részére 
rendszeresen tart gyermekna
pot. Ennek keretében,- a kis
újszállási strandfürdő terüle
tén vendégül látják a vasuta
sok gyermekeit, s '.részükre 
ügyességi sportversenyeket 
tartanak.

A szocialista brigádok tag
jai rendszeresen vállalják a 
gyermeklétesítmények, játszó
terek építését, felújítását, kar
bantartását. A szocialista bri
gádok a tavalyi kommunista 
műszak bevételéből a „Nem
zetközt Gyermekév”  gyermek
szolidaritási alapjára 10 ezer 
forintot fizettek be.

A  szakszervezeti bizottság, a 
KISZ-szervezet úttörő kapcso
latát is segíti: a felújított vas
utas kultúrotthon technikai 
eszközeit, újabban a 16 mil
liméteres vetítőgépet is fel
használják az oktató-nevelő 
munkában.

Az elmúlt évek példái tanú
sítják, hogy nem „gyermek
évi”  kampányfeladatról van 
szó, hanem a nagycsaládosok 
és a gyermekek következetes 
segítéséről, támogatásáról.

★
A budapesti igazgatóság osz

tószertár főnökségének „Csa- 
pajev”  szocialista brigádja 
minden fizetéskor pénzt gyűjt, 
amit év végén a kőszegi MÁV

Nevelőotthon vezetősége által 
kijelölt tanulóknak karácsonyi 
ajándékként adnak át Tavaly 
,Balogh László 6/a osztályos 
tanulót jelölte ki a nevelőott
hon vezetősége.

Ajándékkal és az OTP-nél 
elhelyezett 1000 forinttal ör
vendeztették meg. A 8. általá
nos iskola elvégzéséig minden 
évben hasonló összeget hé- 
lyeznek el az OTP-ben. , Az 
összegyűjtött pénzből majd 
ruhát vásárolnak részére.

Az ajándékot a brigád tag
jainak nevében Tukarcs Já
nos és óvári Béla vitte el 
Kőszegre, és a nevelőotthon 
vezetőinek jelenlétében adták 
át Balogh Lászlónak.

★
A miskolci járműjavítóban 

február 24-én kommunista 
műszakot tartottak, amelyen 
több mint hétszáz dolgozó vett 
részt. A műszak értékének 
egy részét a gyermekintézmé
nyek javára ajánlották fel.

A kommunista műszak so
rán folytatták az üzem KISZ- 
bizottsága által vállalt két 
panoráma kocsi elkészítését a 
lillafüredi űttörővasút részére. 
A 3600 óra társadalmi mun
kát igénylő kocsikat tavasszal 
szedetnék átadni az úttörővas- 
útnak.

Kommunista szombatot tar
tottak a Balparti Biztosítóbe
rendezési Fenntartási Főnök
ségen a nemzetközi gyermek
év alkalmából. A Kandó Kál
mán ifjúsági szocialista brigád 
felhívásához a főnökség töbM 
szocialista brigádja Is csa&Ia» 
kozott. A kommunista műszak 
értékét felajánlották a gyer
mekeknek.

Iskolaelőkészítés — óvodásoknak

A budapesti igazgatóság óvodájában a közelmúltban „nyílt 
napot” rendeztek, amelyen részt vehettek a szülők is. A 
nagycsoportos gyerekek iskolaelőkészítő foglalkozásait 24 
szülő tekintette meg. Az óvoda vezetői a jövőben is rendez
nek hasonló foglalkozásokat. (Képünkön a foglalkozás egyik 

i pillanata látható)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Á  Vasutasok Szakszervezete az elmúlt évekhez hasonlóan 

1979-ben is Budapesten rendezi meg a XXIX. Országos Vas
utas Képzőművészeti Kiállítást.

A  kiállításon a vasutas képzőművészeti körök tagjai, 
tényleges és nyugdíjas vasutasok és családtagjaik vehet
nek részt, maguk készítette festményekkel, grafikákkal, szob
rokkal, domborművekkel, népművészeti tárgyakkal. A  műve
ket 1979. június 4-ig kell eljuttatni a kiállítást rendező bi
zottsághoz. Cím: Budapest, Népszínház utca 29.

A festményeket, grafikákat kiállításra alkalmas, megfe
lelően bekeretezett álapotban kérjük beküldeni. Minden mű
vet névvel és címmel kérünk ellátni. A. késve érkezett mű
veket nem áll módunkban zsüriztetni. A beérkezett anyagokat 
hivatásos művészekből álló bíráló bizottság vizsgálja felül és 
tesz javaslatot a díjazásukra.

A vasutas-szakszervezet elnöksége a következő témájú
műveket díjazza:

Festészet:
1. A legjobb emberábrázolás festményben

vagy grafikában 2500 Ft
2. A legjobb munkásmozgalmi ábrázolás

festményben vagy grafikában 2500 Ft
3. A legjobb munkaábrázolás festményben

vagy grafikában 2000 Ft
Szobrászat:

1. A legjobb emberábrázolás 2500 Ft
2. A legjobb munkásmozgalmi ábrázolás 2500 Ft
3. A legjobb munkaábrázolás 2000 Ft

A nemzetközi gyermekév alkalmából e témát feldolgozó: 
festmény, grafika vagy szobor 3000 Ft

Ipar- és népművészet:
i. A legjobb ipar- vagy népművészeti tárgy 1000 Ft

A szakszervezet elnöksége külön díjat tűz ki olyan mű
alkotásokra, amelyek jellemzően ábrázolják a vasút fejlődé
sét, a vasutasok megváltozott élet- és munkakörülményeit: 

Festészet: 2000 Ft
Szobrászat: 3000 Ft
Grafika: 1000 Ft
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Asszonyokat, lányokat köszöntött március S-án, a nemzet
közi nőnapon a haladó világ. A nőmozgalom kezdetén jo 
gokért, egyenjogúságért harcoltak a nők. Ma már sokkal gaz
dagabb a világ asszonyainak, lányainak harci programja, s a 
korábbinál messzehangzóbb a követelés. Egyike ezeknek a 
béke utáni vágy. Nem lehet elégszer a nőmozgalom zászlaira 
imi, és nem lehet soha kiiktatni a követelések sorából. Kü
lönösen aktuális ez most, amikor Vietnam földjén ismét
fegyverek dörögnek. ____,,

' Nerftés cél még „az egfyérilő WúHkáért, egyenlő bért** elve, 
amelynek megvalósításáért a mi társadalmunkban is van még 
tennivaló.

Ezen a napon a tavasz első virágaival kedveskedtünk a 
családban és a munkahelyen a nőknek. Kedves gesztus és 
jóleső figyelem ez, de a legértékesebb talán az lenne, ha 
a hétköznapokon is több tisztelet, megbecsülés, segítség jutna 
a lányoknak és az anyáknak egyaránt. Ez a legtöbbet érő, 
ünnep után is jóleső, igazi ajándék. . .

Tóth Mariann a MÁV 
budapesti rendelőintézeté
nek sebészeti ambulanciá
ján dolgozik. Vezető asz- 
szisztens, talán a legfiata
labb az intézetben.

■— Májusban lesz tíz 
éve, hogy ide kerültem — 
mondja. — Ez az teIső 
munkahelyem, jól érzem 
itt magam. Az 1975-ös év 
emlékezetes dátum az éle
temben. Ekkor választottak 
meg szakszervezeti bizal
minak és beosztásom is 
változott: vezető asszisz
tens lettem.

Az asztalán levő naptá
rát lapozgatom. A leggya
koribb bejegyzések: veze
tő asszisztensi értekezlet, 
KISZ- és párttaggyülés, 
szakszervezeti megbeszélé
sek, brigádprogramok. A 
délelőtti operációknál ál
talában ő asszisztál.

— Két évvel ezelőtt ala
kítottuk meg a dr. Lum- 
mitzer Sándor szocialista 
brigádunkat — folytatja. 
— Dr. Lummitzer Sándor 
neves orvos volt, több je
lentős felfedezését tartja 
számon az orvostudomány. 
Sokáig vasutas orvosként 
dolgozott, ezért választot
tuk őt névadónknak.

Náluk a brigád- és a 
szakszervezeti munka szó-

FIATALON

Vezető asszisztens 

a M A  V-kórbáz 

rendelőintézetében
rosam összekapcsolódik. Az 
osztály tizenhét tagja egy
ben brigádtag is. A három
hetenként tartott szakszer
vezeti összejöveteleket 
mindig összekapcsolják a 
brigádmegbeszélésekkel.

■— Én összekötő vagyok 
a szakszervezeti bizottság 
és az osztály között. . Be
utalók, segélyek és egyéb 
ügyekben intézkedem. A 
jutalmak elosztása is de
mokratikus. A KISZ- és 
a párt képviselőjével, va
lamint az osztályvezető fő 
orvossal közösen döntünk. 
Meghallgatják a vélemé
nyem, tiszteletben tartják a 
bizalmi jogait.

Tóth Mariann hetente 
két alkalommal 11 és fél 
órát, háromszor pedig 6 és 
fél órát dolgozik. Azért 
tervezték így a  munkaidő
beosztást, mert délutánon
ként kevesebb orvosra és 
asszisztensre van szükség. 
A tapasztalatok szerint hiá
ba tart a rendelés este hé
tig, a betegek zöme a dél
előtti órákban keresi fel a 
rendelőt.

Lassan megtelnek vas
utasokkal a folyosói pa
dok. Búcsúzni kell. A be
tegeket nem szabad sokáig 
várakoztatni. Ez itt alap
szabály.

Palásti Marianne

SZERVEZETI ÉLET

A  bizalmi beszámolója jó l tükrözte 
a kis közösség munkahelyi életét

A  debreceni vontatási fő
nökségnél külön műhelybi
zottságot alkotnak a mozdony- 
vezetők, fűtők, segédkezelők 
és mozdony felvigyázók. A kö
zel 400 tagú műhelybizottság 
titkárával, Dézsi Ferenc moz
donyvezetővel arról beszél
gettünk, hogyan tudnak szín
vonalas és tervszerű alap
szervezeti munkát végezni, hi
szen az utazók munkarendje 
szinte személy szerint külön
böző.

— A szakszervezeti és üze
mi demokrácia érvényesülésé
nek biztosítása nagy erőfe
szítést követel a gazdasági és 
műhelybizottság vezetőitől 
egyaránt. Nálunk tervszerű
ség nélkül nem funkcionál
hatna az alapszervezet és a 
bizalmi csoport sem. A ve
zénylők a taggyűlések és a 
bizalmi csoportértekezletek 
előre megadott rendjéhez iga
zítva készítik a munkabeosz
tást Ebben a kollektívában a 
szervezeti élet rendszeressége 
is megszeghetetlen törvény — 
mondja Dézsi Ferenc.

— Hogyan tudják ilyen kö
rülmények között érvényesí
tem a tagság érdekvédelmét?

— Húsz bizalmi csoport mű
ködik a műhelybizottság Irá
nyítása alatt A műhelybizott
ság egy-egy vezetőségi tagja 
is részt vesz minden bizalmi 
csopórtértekezleten, ahol el
mondja a műhelybizottság ér
tékelését a bizalmi és csoport
ja munkájáról. Ma például 
Egri László 20 tagú bizalmi 
csoportja tart értekezletet. 
Ezen én tolmácsolom a mű
helybizottság véleményét 
munkájukróL

Néhány perc múlva kezdő
dik a tanácskozás. Én is a 
műhelybizottság titkárával 
tartok. Egri László 1957 óta 
bizalmi. Most is nagy felelős
séggel készült a beszámolóra. 
Részletesen elemezte a cso
port elmúlt évi munkáját 
Hangsúlyozta többek között, 
hogy a múlt évben a moz
donyszemélyzet hibájából nem 
történt szolgálatképtelenség. 
Ha a forgalom úgy kívánta, a 
csoport tagjai azonnal jelent
keztek szolgálatra. Ezzel 
csökkent a vonatok várakozási 
ideje.

A  főnökség területén villa
mos, dízel- és gőzvontatás van. 
Ez befolyásolja a mozdonyve
zetők foglalkoztatását, vezény
lését Hamarosan megérkez
nek az M. 41-es gépek is. 
Bajdics György és Dajka Pál 
mozdonyvezetők típusismeret 
szerzésen vettek részt a

nyíregyházi vontatási főnök
ségen.

A csoport két tagja: Füze
si Tihamér és Egri László 
balesetelháirításért tavaly
igazgatói jutalmat kapott A 
bizalmi elmondotta azt is, 
hogy Horváth József a Marx
ista—Leninista Esti Egyetem 
szakosítóján, Prógli István pe
dig az általános tagozaton ta
nul. Tizen párt-, a többiek 
pedig szakszervezeti politikai 
oktatáson vesznek részt A 
beszámolót vita követte. Ti
zenegyen mondtak véleményt. 
A hozzászólók valamennyien 
szorgalmazták a menetrend
szerű közlekedés akadályainak 
elhárítását, bírálták azokat az 
állomásokat, amelyek forgal
mistái rendszeresen későn ke-

A szolnoki járműjavító 
szakszervezeti bizottsága in
tézkedési . tervben rögzítette az 
elmúlt évi munkát értékelő 
bizalm i' tanácskozások, beszá
molók rendjét. A csoportérte
kezletek egy részét már meg
tartották. Az eddigi tapaszta
lat az, hogy az értekezletek 
az őszinte, eszmecserék fóru
mai voltak. Ez a véleménye 
Homonnai János Állam i-díjas 
szocialista brigádvezetőnek, a 
tüzikovácsok bizalmijának és 
Járvás Gyuláné bizalminak 
is.

— Sikeres volt a bizalmi 
csoportértekezletünk — mond
ja Homonnai János. — Ná
lunk .folyamatos a termelés, 
nincsenek anyagellátási gond
jaink. Ez meghatározója a 
munkahelyi légkörnek is. Mi 
elsősorban bérmunkát vég
zünk. A  ceglédi Űtgép javító
nak fogaskerekeket, tengelye
ket, a kunszentmártoni Épü
letelem Gyárnak pedig alkat
részeket gyártunk. A gép- és 
alapanyag-ellátás jó. Januári 
tervünket 110 százalékra sike
rült teljesíteni.

Járvás Gyuláné, a műsze
részek egyik bizalmija már 
nem ennyire elégedett. Az 
anyagellátási gondokra pa
naszkodik. Gyakran hiányoz
nak a személykocsikhoz szük
séges félvezetők és ellenállá
sok.

zelik a jelzőket. Javasolták az 
az energiatakarékossági pré
miumszabályzat felülvizsgála
tát és módosítását is.

A műhelybizottság vélemé
nyét Dézsi Ferenc műhelybi
zottsági titkár tolmácsolta. El
mondotta, hogy a csoport gaz
dasági, politikai, társadalmi 
és egyéb tevékenysége az át
lagosnál jobb. A csoport tag
jai aktív szószólói voltak az 
üzemi és a szakszervezeti de
mokráciának.

A bizalmi beszámolója sok
rétűen elemezte a kis kollek
tíva munkahelyi életét, ered
ményeit, gondjait.

Hasznos értekezlet v o lt. .  I

Volosinovszki János 
a területi bizottság titkára

Szó volt a tanácskozáson a- 
szakszervezeti munka tekinté
lyéről, a bizalmiak jog - és ha
táskörének bővüléséről, a vé- 
dőruha-ellátásróL Napirendre 
került a szociális ellátás, kö
zöttük az üdültetés is.

— Sajnos, azok is panasz
kodnak, akik sohasem járnak 
üdülni — jegyzi meg Homon
nai János, aki tagja az üdül
tetési bizottságnak is. — A  
dolgozók a nyári beutalók szá
mát tartják kevésnek, őszre 
és tavaszra nagyon ke
vesen fogadnak el beutalót. 
Télen még Hajdúszoboszlóra 
sem akarnak elmenni, pedig a 
víz gyógyító hatására sokan 
rászorulnak. Márciusra még 
most is van. - üdülőjegyünk. 
Csontos István tüzikovács há
rom gyermekével a közel
múltban nyaralt a Balatonon. 
A jövőben még tovább kell 
szélesíteni a nagycsaládosok 
üdülési lehetőségét.

A szolnoki járműjavítóban 
március végére* minden bi
zalmi csoportnak meg kell 
tartani a beszámoló értekezle
tet. Ezt a műhelybizottságok 
vezetőségének beszámolója kö
veti. Ezek a tanácskozások a 
szakszervezeti demokratizmus 
továbbfejlesztésének hatékony 
fórumai. Tapasztalatait min
den szakszervezeti bizottság 
hasznosíthatja.

(Kőhidi)

Sike Katalin 
forgalmista 

szeretne lenni

Sike Katalin alig múlt 
16 éves, amikor családi kö
rülmények miatt abba kel
lett hagynia a közgazdasá
gi szakközépiskola negye
dik osztályát. • Mivel nem 
akart a szülei terhére lenini, 
jelentkezett a Miskolc—Ti
szai pályaudvar felvételi 
irodáján. Ahogy elmondot
ta, maga sem számított ar
ra, hogy felveszik a vas
úthoz. Minit fiatalkorút hat 
órás munkaidővel alkal
mazták.

— Mire betöltőm a 18. 
életévemet, már „öreg” 
vasutas leszek — mondot
ta mosolyogva.

Alig egy év alatt két 
szakvizsgát tett le sikere
sen és most a harmadikra 
késszül. Legfőbb vágya, 
hogy forgalmi szolgálatte
vő legyen. Szeptemberben 
a forgalmi vizsga meg
szerzésével szeretné ün
nepelni 18. születésnapját.

Mint KISZ-csoport bizal
mi a társadalmi munkából 
aktívan kiveszi a részét, s 
bekapcsolódott az újító- 
mozgalomba is. Eddig őt 
újítást adott be, és bol
dog, hogy kettőt elfogad- [ 
bak,, illetve megvalósítót- ; 
bak. Mint fiatal vasutas a 
beilleszkedéshez . minden [ 
segítséget megkap az idő
sebb kollegáktól, különö
sen a „Béke”  szocialista 
brigád tagjaitól.

— Én igazán elmondha
tom, hogy a vasúton sze
rettem meg a vasutat, hi
szen családunkban nincs 
vasutas. Nekem a fizetéssel 
és a bánásmóddal nincs 
bajom. Ezzel általában a 
többi fiatod is elégedett. 
Mivel azonban messzebbre 
tekintünk, azt is látjuk, 
hogyan törődnek a munká
ban elfáradt idősebb vas
utasokkal. A nehéz szolgá
lat mellett talán ez is egyik 
oka annak, hogy kevés fia
tal marad a vasútnál.

Kisvárdai János

KÉT VÉLEMÉNY

A biz a!mi csoportértekezleíek 
az őszinte eszmecserék fórumai

A  Thália Színház vezetői a vasutas-szakszervezetben

HNHHHMHkk
Szakszervezetünk és a Thália Színház kö

zött immár másfél évtizede gyümölcsöző az 
együttműködés. A színház vezetői és művé
szei az elmúlt években, a munkás—művész 
találkozók keretében' nagyon sok vasúti szol
gálati helyet látogattak meg, hogy a színház- 
művészetről beszéljenek hallgatóiknak. Szak- 
szervezetünk pedig több alkalommal szerve
zett teltházakciót a Tháliába a vasutasdolgo
zók részére.

A szakszervezet és a színház vezetői között

is rendszeresek a találkozások. Legutóbb, feb
ruár 21-én, Koszorús Ferenc főtitkár meghí
vására, a színház vezetői, Kazimir Károly 
igazgató-főrendező, Kossuth-díjas kiváló mű
vész, Sivó Emil gazdasági igazgató, művészei 
közül Hámori Ildikó, Ínke László, Verebély 
Károly és Benkő Péter látogatott el a vas
utasszakszervezetbe.

Erre a találkozóra is, miként a korábbiak
ra, szívélyes légkörben került sor.

Ö R E G E K  N A P J A  

B Á N R É V É N

Bánrévén, a község művelő
dési házában a közelmúltban 
a helyi gazdasági és társadal
mi szervek segítségével ren
dezték az öregek napját, ame
lyen sok nyugdíjas vasutas is 
megjelent. A résztvevőket 
Kovács Béla, a községi tanács 
elnöke és K “rösvölgyi András, 
a járási Voioskereszt szerve
zet küldötte köszöntötte. Utá
na a helyi általános iskola 
színjátszó csoportja vidám 
műsorral szórakoztatta a meg
jelenteket, majd a rendezők 
ebéden látták vendégül őket.

A jó l sikerült öregek napja 
zenés, táncos szórakozással 
ért véget.

Munkavédelmi vetélkedő
A  pécsi igazgatóság álltad 

indított 1978. második félévi 
munkavédelmi verseny győz
tese — a pályafenntartási fő 
nökségek között — a nagy-*, 
kanizsai pft. főnökség lett. A  
kapott tízezer forint jutalom
ból 8200 forintot munkavédel
mi vetélkedő rendezésére for
dították A döntőbe 29 dolgo
zó jutott

Az első három helyet a bar
csi pályafenntartási műhely 
lakatosai szerezték meg: Ge
rencsér Károly, Csuti József 
és Arató György.
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Pillanatképek Záhonyból
Három évtized alatt hétszázszorosára nőtt a vasúton le

bonyolított árucsere-forgalom hazánk és a Szovjetunió között. 
A háború utáni első esztendőben hetvenötezer tonna áru 
ment át a határállomáson. A záhonyi üzemigazgatóság átrakó 
körzetében évente már csaknem húszmillió tonna ¡árut moz
gatnak meg.

Fékpróba Eperjeske rendező pályaudvarán. Ba-lázsl István 
tolatásvezető munka közben

A  kocsirendezést korszerű vágányfékberendezés segíti

Eperjeske konténerpályaudvaron is nagy a forgalom. Az 
üzemfőnökség m űszaki-fejlesztési csoportja tervezte a konté

nermegfogó szerkezetet, amely a rakodást gyorsítja

Automatikus mérlegeld berendezés teszi lehetővé a pontos és 
gyors munkát Eperjeske rendezőn. Fajván Józsefné a beren

dezést kezeli
(Bajkor József képriportja, M TI)

A FELSZABADULÁS 35. ÉVFORDULÓJÁRA
HUSZONHÁROM  ÍV

Megrendezik a szocialista brigádok 
II. országos szellemi vetélkedőjét

Hazánk felszabadulásának 
35.. évfordulója tiszteletére a 
M ÁV Vezérigazgatósága és a 
Vasutasok Szakszervezete el
határozta, hogy megrendezi a 
vasutas szocialista brigádok 
11. országos vetélkedőjét. En
nek szervezésével kapcsolatos 
tudnivalókat a Hivatalos lap 
5. számában közölték.

A  gazdasági vezetők és a 
szakszervezeti szervek adja
nak segítséget a brigádveze
tőknek a vetélkedőn való 
részvételhez. A  vasútigazgató- 
ságok március 31-re jelölik ki 
azokat a szolgálati helyeket, 
amelyek önállóan rendezik a 
vetélkedőt és azokat amelyek 
brigádjai más szolgálati he
lyen versenyeznek majd. A  
szolgálati helyeken a vetélke
dőkét ez év szeptember 30-ig, 
az üzemfőnökségeken a döntő
ket október 30-ig, a területi és 
szakszolgálati döntőket pedig 
december 31-ig kell megren
dezni. Az országos döntőre 
1980. első negyedévében kerül 
sor Budapesten.

brigád vállalását, illetve an
nak 1979. évi részarányos tel
jesítését. Azt is figyelemmel 
kísérik, hogy a vállalás meny
nyire van összhangban a 
munkahely sajátosságaival, 
terveivel.

A másik témakör a szakmai 
vasútüzemi ismeretek. Ezen 
belül ismerni kell a szolgálati 
hely éves tervfeladatait, az 
utasításokat és a technológiát, 
valamint a munkahely szerve
zési intézkedéseit. A munka- 
védelemmel kapcsolatos kér
dések külön témakört alkot
nak. Választ kell adni többek 
között a védőeszközök, felsze
relések viselésével kapcsola
tos kérdésekre.

Követelmény a politika, a 
gazdaságpolitika ismerete is. 
A  kultúra, az irodalom és a 
sportismeretek, elbírálása so
rán figyelembe veszik azt, 
hogy a brigádok miképpen 
bővítik általános és szakmai 
műveltségüket, mennyire is
merik városuk, járásuk, köz
ségük kultúrtörténetét, meny

nyire használják ki a könyv
tárak, színházak, mozik, mú
zeumok és a képzőművészeti 
kiállítások lehetőségeit Ter
mészetesen ismerni kell a 
munkahelyi közművelődés fe j
lesztését szolgáló határozato
kat is. Tájékozottnak kell len
ni a vasutas és az egyetemes 
magyar sport történetében és 
a brigádtagok legyenek aktív 
résztvevői a sportversenyek
nek.

A  vetélkedősorozat egyik 
eseménye lesz a szocialista 
brigádok naplóinak kiállítása. 
A  naplóknak azt is tükrözni
ük kell, hogy a kollektíva ho
gyan készült a vetélkedőre. A 
legtartalmasabb naplókat a 
szolgálati helyek külön díjaz
hatják.

A vetélkedő népszerűsítésére 
fel lehet használni a brigád
vezetői tanácskozásokat, a bi
zalmi csoportértekezleteket és 
a beszámoló taggyűléseket, 
valamint a K ISZ -szervezetek 
rendezvényeit is.

K . L .
A  vetélkedő elsősorban a 

munkahelyi feladatok végre
hajtására ösztönzi a szocialista 
brigádokat. Ezen kívül segíti 
a brigádok politikai, kulturá
lis, közművelődési ismeretei
nek bővítését. Ezért is fon
tos, hogy a vasút 00 ezer szo
cialista brigádja részt vegyen 
a vetélkedősorozaton.

Új szociális létesítmény épül Miskolcon
Miskolc-Tiszai pályaudvaron az elm últ évben új szociális 

létesítmény építését kezdték meg. A z új épületben üzemi 
konyha és étkezde, a  kocsirendezők és kocsi takarítók részére
öltöző és mosdó, új üzemorvos* rendelő kap helyet. A  legfelső 
emeleten oktatótermeket és irodákat létesítenek.

A  közel 40 m illió forint beruházással épülő új szociális lé
tesítményt előreláthatóan 1980-ban adják át rendeltetésének.

Szeged:

MflV-Volán komplexbrigádok versenye

A  vetélkedők szervezése és 
lebonyolítása a gazdasági ve
zetők és a szakszervezeti szer
vek együttes feladata. Célsze
rű, ha a gazdasági jellegű 
kérdések kidolgozását a szol
gálati vezetők vállalják. A 
szakszervezeti szervek elsősor
ban a vetélkedő propagandá
ját, népszerűsítését, technikai 
lebonyolítását szorgalmazzák. 
Nyújtsanak segítséget a csa
patok jó  felkészüléséhez. 
Szervezzenek olyan jellegű 
rendezvényeket, amelyek ezt 
a célt szolgálják (például: kül
politikai fórum, kultúrtörténe
ti előadások, vasutas sporto
lók élménybeszámolói stb). A  
könyvtárak, művelődési intéz
mények állítsanak össze iro
dalomjegyzéket azokról a 
könyvekről, amelyek elolvasá
sa segítheti a brigádok vetél
kedését

Természetesen nemcsak- a 
gazdasági vezetők és a szak- 
szervezet a felelős a vetélkedő 
sikeréért, hanem a többi tár
sadalmi szervek is. A  K ISZ  
például a fiatalok aktivizálá
sát tekintse feladatának. Az 
ismeretanyag összeállításában 
minden szinten vegyenek részt 
a művelődési bizottságok és a 
művelődési intézmények. Cél
szerű, ha a brigád valamennyi 
tagja együtt készül és tanul.

öt témakörben lehet vetél
kedni. A z első feltétel az, 
hogy a brigád teljesítse gaz
dasági célkitűzéseit. Ebben 
tehát minden brigádtag alkotó 
közreműködő lehet. E témakör 
keretében értékelik majd a

Már hagyománynak számít, 
hogy minden évben az őszi 
szállítási feladatok zavartalan 
végzése érdekében a  M ÁV  
Vezérigazgatósága és a  Volán 
Tröszt meghirdeti a kom plex, 
brigádok versenyét. A z 1978. 
szeptember 1. és december 
15-e közötti időszakra meghir
detett versenyben a szegedi 
igazgatóság területéről 29 bri
gád nevezett. A  brigádok évi 
vállalásaikon felül pótvállalá
sokat is tettek. A  verseny ér
tékelését a közelmúltban tar
tották, s a  legjobb eredményt 
elért komplexbrigádokat meg
jutalmazták.

A  jubileumi versenyt a bé
késcsabai MÁV—Volán komp
lexbrigád nyerte. Munká
juk után megkapták a Kiváló 
Komplex Brigád kitünte
tést, amelyben annak is 
szerepe volt, hogy 15 év alatt 
nyolcszor kerültek az első

vagy második helyre. A ’fné- 
gye területén a Volán által 
kezelt kocsik mintegy 40— 45 
százalékát Békéscsabán rak_ 
ják ki, mégis jelentősen csök
kent a rakodási idő, a késet
ten kezelt kocsik aránya, s  a 
kifizetett kocsiálláspénz ösz- 
szege.

Az őszi forgalmi verseny
ben első a szentesi, a máso
dik a szegedi, harmadik a me
zőtúri komplexbrigád. A  22 
tagú szentesi brigád 186,14 
százalékos teljesítm ényt ért 
eL Különösen a vasúti kocsik 
gyors k i- és berakásánál ér
tek el jó  eredm ényt: a  ter
vezett 9,39 óráról 6,52 órára 
csökkentették a kocsik tény
leges rakodási idejét. Az ösz- 
szeh angolt munka eredménye
ként jelentősen csökkent a 
késetten kezelt kocsik száma, 
és a kifizetett kocsiálláspénz 
összege.

(Gellert)

a záhonyi átrakóban
A  záhonyi átrakóban szinte 

mindenki ismeri Halász Ber
talant. Közvetlen egyszerűsé
gével, becsületes munkájával 
sohasem maradt adósa kollé
gáinak, s  a magyar vasútnak, 
23 éve jár Eperjeskéről: ré
gebben naponta, ma már csak 
a négyes forda időbeosztása, 
szerint.

—  Népes családunk volt, 
nem jutott minden gyereknek 
annyi föld, hogy gazdálkodni 
tudjon rajta —  emlékezik 
fiatal korára. —  Ezt- látva, a 
katonai szolgálat után sze
gődtem a MÁV-hoz átrakó 
munkásnak, őszintén szólva, 
nem bántam meg, pedig az 
ötvenes években elég nehéz 
körülmények között dolgoz
tunk. Munkámért kétszer 
kaptam kiváló dolgozó kitün
tetést. Néhány évig brigád
vezető is voltam, de a sok 
átrakott tonna, a nehéz fizi
kai igénybevétel próbára tette 
egészségemet. Ezért kerültem  
könnyű szolgálatra, de ma 
sem vagyok hűtlen az átrakó 
munkához: rakományirányító
ként dolgozom. A  mai körül
ményeket m ár nem lehet az 
én fiatal éveimben tapasztal
takkal összehasonlítani. Kez
detben télen-nyáron kerék
páron kellett Eper jeskéről 
Mándokra átjárnom , hogy 
időben munkahelyemre ér
jek. Ma m ár a szolgálati busz 
viszi-hozza a vasutas dolgo
zókat, s a munkahelyen is 
egyre jobb körümények kö
zött dolgozunk. Gyerekünk 
nincs, így feleségemmel gyak
ran vonatra ülünk, utazga
tunk. Jól kihasználjuk a ked
vezményes utazási feltételeket, 
a szabadjegyet.

Halász Bertalan még nehéz 
körülmények között kezdte 
vasúti pályafutását, s az egy
re javuló szociális és mun
kahelyi feltételek m ellett vált 
az átrakók törzsgárda tag
jává. v (Orosz)

VT** •• '  • * —999\  o ro srcvízió  
a  m o zd o n yo k o n

A  mátészalkai körzeti üzem
főnökségen megtartott szocia
lista brigádvezetők értekezle
tén a M Á V  Kiváló Brigádja 
címre felterjesztett „Május i.3* 
szocialista brigád az ú jító- 
mozgalom fellendítésére tett 
javaslatot Az értekezlet elfo
gadta az „egy brigád, egy újí
tás33 versenyfelhívást. Ez azért 
figyelem re méltó, mert az ál
lomáson és a vontatásnál dol
gozó kollektívák 1974-től 
1978-ig újítással nem foglal
koztak.

A  felhívás hatására eddig 
hat javaslatot nyújtottak be a 
szocialista brigádok. A vonta
tási részleg műhelyében dol
gozó szerelők a műszakiakkal 
és a mozdonyvezetőkkel kö
zösen - ,.Vörösrevízió33 mozgal
mat indítottak, ami azt jelen
ti, hogy a gépek szerkezeti 
átvizsgálását, üzemkészségük 
javítását,« nagy tisztítását kö
zösen végzik el a Tanácsköz
társaság győzelmének 60. év
fordulója tiszteletére.

Óraközpont a Keletiben
A MÁV-NÁL NAPONTA KÉTSZER EGYEZTETIK AZ IDŐT

— Nincs pontos idő! — je
lentette ki Szabó József, a 
MÁV óraközpontjának vezető
je, amikor a Keleti pályaud
varon azzal kopogtattam be 
hozzá, hogy a híres órával 
szeretném pontosítani az 
enyémet.

— Ha nincs pontos Idő, ak
kor mi van?

r— Egységes idő. Legalább
is a MÁV-nál, amit innen az 
óraközpontból Igazítunk.

— Mikor?
— Mindennap 6.30-kor és 

délután 15 órakor.
— És a vasút összes vo

nalain, helyiségeiben hány 
óra igazodik ilyenkor a köz
ponti órához?

— Azt nem tudom, de a bu
dapesti igazgatósághoz tarto
zó vonalakon — egy 1968-as 
felmérés alapján — hétezer 
óra volt

— Megnézhetném azt a hí
res órát?

—- Tessék —  kalauzol Szabó 
József egy szoba nagyságú 
zárt helyiségbe, ahol a visz- 
szajelző berendezés és két ha
talmas ingaóra m ellett szinte 
észre is alig vehető, rádió
doboz nagyságú, Siemens 
gyártmányú kvarcórára mu
tat.

—  Hát ez lenné az a híres?
—  ötvenezer forintba került 

—• magyarázza —  de ilyen, 
vagy ehhez hasonló van né
hány az ország nagyobb vasúti 
csomópontjain. Azonban eze
ket is innen egységesítjük, a 
csomópontok pedig tovább a 
területükhöz tartozó órákat

—  Na, de valam ivel ezt a 
központit is ellenőrizni kelL

—  A  rádió időadásához 
szoktuk mérni a járását.

~  És van eltérés?
—  Ritkán, és csak néhány 

másodperc, de ez nem érde
kes. A lényeg az, hogy a MÁV

összes vonalain egységesített 
idő szerint dolgozzunk.

—  És mi van a határállo
másokon belépő szerel vények
kel 7

—  Azok személyzete, kísérői 
is mihozzánk igazítják az órá
jukat

—  A  vonatok menetrend sze
rinti indításánál kinek az órá
ja a mérvadó? A masinisztáé, a 
vonatvezetőé, vagy a forgal
mistáé?

—  Minden esetben a vonatot 
indító forgalmistáé. Ugyanis a 
frekventáltabb helyeken műkö
dő órákat —  s ilyen hely csak 
a fővárosban van vagy harminc 
— innen ellenőrizzük. Ha vala
melyik nem egyezik a miénk
kel, azonnal szólunk, illetve 
igazítunk.

—  Sok helyen: kis állomáso
kon, őrhelyeken még régi, fel- 
húzós, elavult órák vannak. 
Ezekkel mi lesz?

— Nem is az a baj, hogy ré
giek, hanem, hogy harminc- 
negyvenféle típusúak, és nincs 
alkatrész, de elég szakember 
sem a javításukra. A cél az, 
hogy a MÁV' összes vonalain 
korszerűsíteni és egységesíteni 
kell az óraberendezéseket. Az 
is felesleges például, hogy egy- 
egy fővonalon több,, a közpon
tihoz hasonló drága óra van. 
Erre nincs szükség, mert pél
dául elég, ha a budapest—he
gyeshalmi vonal két végpont
ján van e@y-egy fő óra, és így 
tovább. . .

—- Mikorra várható a MÁV- 
nál ez a korszerű, egységes Idő- 
mérőberendezés - feji esz tés ?

— Remélhető a következő 
években.

— önnek milyen órája van?
— Modem kvarc — mutatja 

Szabó József a karóráját.
— És pontos?
— Kérem — karol belém, s 

ki tessékel a folyosóra, ahol 
számtalan óra ketyeg, s rámu
tat egy olyanra, aminek a kör
lapján — a számok között — 
pontok vannak, s azt mondja: 
— ez a pontos óra.

Dávid József
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Munkaszervezés a gazdaságosság jegyében
Debrecen állomás dolgozói a rekonstrukció közepette is 

helytálltak a munkaversenyben

tJj épülettel gyarapodott Dc&recen állomás
(A  szerző felvétele)

Erőtartalékunk a munkaverseny
Köztudomású, hogy az idén a M ÁV-nak is lénye

gesen javítani kell gazdálkodásának hatékonysá
gát, tevékenységének minőségét. Ennek á —  

szemléleti változást is igénylő —- tervnek a megvalósí
tása szorosan összefügg a szocialista munkaversenyben 
rejlő erő hasznosításával. A  brigádok munkálkodása 
több évtizede biztos záloga a termelés, a szállítás si
kerének, Hogy ezt a szerepét a jövőben is megőrizze, 
átfogó „rekonstrukcióra” lesz szükség.

Ennek egyik módja a követelmények szigorítása, 
a munkaverseny színvonalának emelése, tartalmasabbá 
tétele. Gyakori hiba, hogy a vállalások között sok a 
mennyiségi és form ális elem. Háttérbe szorul a minő
ségi szemlélet. A  M Á V -nál több miaut 140 ezren dolgoz
nak. A  vasutasok kétharmada részt vesz valamilyen 
munkaversenyben. Nem* lehet tehát közömbös, hogy m i
lyen módon gazdálkodunk ezzel az erőtartalékkal.

A  munkaverseny sokrétű, az élet szinte minden te
rületére ható mozgalmat jelent. Ösztönöz a tervek túl
teljesítésére, a  tartalékok feltárására, a korszerű tech
nológiai módszerek bevezetésére. Ezen kívül azonban 
nevel is : a fegyelemre, a. munkaszeretetref a közösség 
ügye iránt való érdeklődésre, az egyéni képességek ki
bontakoztatására. A  jól szervezett munkaverseny er
jesztője a  közéleti aktivitásnak, a kulturális, művelődési 
igények kiteljedésének is.

A  szocialista kollektívák a következő hetekben fo 
galmazzák meg versenyvállalásaikat, kialakítják idei te
vékenységük körvonalait. A  gazdasági és társadalmi 
vezetőknek a tervezés időszakában sem szabad maguk
ra hagyni a brigádokat. Munkájuk csak akkor lehet 
igazán sikeres, ha ismerik az üzem, a főnökség terveit 
és azzal összhangban cselekszenek. A  szolgálati helyek 
sajátosságaitól függ, hogy a brigádok, kollektívák m i
lyen módon segíthetik például a takarékosságot, a mun
kafegyelem megszilárdítását, a munkaidő jobb kihasz
nálását.

Ilyenkor, év elején értékelik a  szolgálati helyeken 
a brigádok teljesítményét, minősítik munkájukat. A  
gazdasági és a társadalmi szervezetek tehát „hivatal
ból”  foglalkoznak a mozgalommal. Gyakori tapasztalat, 
hogy év közben magukra maradnak a versenyző közös
ségek, ezért ellaposodik a verseny, csökken az aktivi
tás. Ez rossz hatással van a dolgozók hangulatára, 
munkahelyi közérzetére is. A  gondokat, az eredménye
ket naponta figyelem m el kell kísérni. Enélkül a tapasz
talatok hasznosítása, a gondok orvoslása szinte lehe
tetlen.

A  vasúton, a szállítással kapcsolatban, több évtize
de a mennyiségi szemlélet uralkodott. Az idén a mun
kaverseny-mozgalmat is a szállítás hatékonysága, gaz
daságossága felé kell orientálni. Jó fórumai lehetnek 
ennek a tervismertető tanácskozások, brigádértekezle
tek, ahol világosan megfogalmazható a munka m inő
ségének és a szolgáltatások színvonalának szükségessé
ge. A z általánon célokat azonban realizálni kell a 
konkrét lehetőségek feltárásával, ismertetésével.

A  vasutas-szakszervezet —  a M Á V  Vezérigazgató
sággal közösen —  az idei mun ka versen v  célkitűzéseket 
már ezeknek az elveknek a jegyében készítette. Meg
valósításuk azonban csak valamennyi dolgozó cselekvő 
támogatásával lehetséges.

Szádóczki István >

Napirenden
a munkaverseny-mozgalom

Számos nehézséggel kellett 
megküzdeniök a múlt évben 
Debrecen állomás dolgozóinak, 
hogy teljesíteni tudják kiváló 
csomóponti célkitűzéseiket. A 
nehézségeket főként az jelen
tette, hogy az építési munká
latok mellett kellett ellátni a 
forgalom, a szállítások növek
vő feladatait.

— A múlt évben került sor
ra teherpályaudvarunkon, a 
végpont felé eső oldalon a vá
gányfej átépítése — kezdte az 
elvégzett munkák felsorolását 
Gara István állomásfőnök-he- 
lyettes. —  Ugyanekkor épült a 
teherpályaudvar Víztelenítését 
biztosító szivárgó rendszer és 
kezdetét vette a korábbi 4,75 
méteres tengelytávok helyett 
az új ötméteres tengelytávok 
kialakítása is. Ezek miatt 
mintegy a felére csökkent a 
teherforgalmunk lebonyolítá
sára egyébként rendelkezésre 
álló terület.

Segítették a rakodást
— Ilyen körülmények között 

hogyan tudták ellátni az 
elegytovábbítás feladatait? — 
vetettük közbe.

— Igazgatóságunk menetirá
nyító szolgálatával és a von
tatással szorosan együttmű
ködve igyekeztünk javítani 
munkánk szervezettségét. 
Megfelelő átcsoportosításokat 
végeztünk, azért hogy az 
elegytovábbításban a szűkebb 
kapacitás se okozzon fennaka
dást — felelte Gara István.

S hogy ez mennyire sikerült, 
azt ma már Debrecen állomás 
eredményei, a számok bizo
nyítják.

Áruszállítási tonnatervüket 
már december 14-én, teljesítet
ték, végeredményben pedig a 
tervezett 312 ezer tonna he
lyett 323 ezer tonna árut to
vábbítottak. Külön elismerés 
illeti azokat az állomási szo
cialista brigádokat, amelyek 
tagjai szabad szombaton és va
sárnap közvetlenül segítették 
a rakodást a nagyobb szállító 
vállalatoknál. Szükség volt 
erre, mert a vállalatok részé
re — különösen az őszi hóna
pokban — csak ezeken a na
pokon tudott az állomás ele
gendő üres kocsit kiállítani.

A tehervonati menetrendsze
rűség 81,5 százalékos célkitű
zését 81,91 százalékra teljesí
tette Debrecen állomás. A ko
csitartózkodási időt illetően 
éppen csak „átlépték” , de 
tény, hogy 0,05 százalékkal túl
teljesítették a 92 százalékban 
megszabott célkitűzést. Az épí- 
'tési munkálatok ugyanis néha 
teljesen kizárták — persze 
csak átmenetileg, —, hogy hoz
záférjenek egyes vágányokon 
„rekedt” kocsihoz.

Figyelmet érdemel a kocsiki
használásban elért 107,97 szá
zalékos teljesítmény. Ezt an
nak ellenére érték el, hogy 
elég sok olyan áruféleséget is 
továbbítottak, amelyeknél szó 
sem lehetett a raksúly kitölté
séről. A  mezőgazdasági gép
gyári export küldeményekből 
például rendszerint egy tonná
val lehetett csupán „leterhel
ni” egy pőrekocsit. A közvet
len- és irányvonatok 98,5 szá
zalékos célkitűzését 98,89 szá
zalékra, míg a mozdonyforduló 
idő 96 százalékos előirásál 
98,87 százalékra teljesítették. 
Az állomás mozdonyfelhasz
nálását a takarékosság jelle
mezte. Mindig csak a szüksé
ges mértékben igényeltek tar
talékokat, s ez 6047 tolatómoz
dony üzemóra megtakarítást 
eredményezett

Rugalmas forduló
Debrecen állomás egyik sa

játossága, hogy itt a leadási 
forgalom lényegesen megha
ladja a feladások volumenét. 
A múlt évben továbbított 323 
ezer tonna áruval * szemben 
937 ezer tonna áru érkezett a 
hajdúsági nagyvárosba. Külö
nös gondot fordítottak a ko
csik kirakására és az üres 
kocsik továbbítására is. A ko
csitartózkodási időt az idegen 
kocsiknál 4.91 órával csök
kentették átlagosan. A múlt 
évben az export 14,2 százalék
kal, 114 ezer tonnára emelke
dett, s bizony nehéz feladat 
volt az ehhez szükséges megfe

lelő kocsimennyiség biztosítá
sa.

Debrecen állomáson átlago
san 45 ezer utas fordul meg 
naponta. A  vasúttal párhuza
mos buszközlekedés miatt a 
személyforgalom némileg csök
kent, de az árbevételen ez ke
vésbé éreztette hatását. Meg
felelő időben közlekedtetett 
korszerű személyvonatokkal 
az utasok nagy része „vissza
hozható” a vasútra. —  Jó pél
dát szolgáltatott erre a most 
januárban Nagyiéta— Debre
cen között többletként indított 
reggeli személyvonat. Egy „Pi
roska” rugalmas fordulójával, 
többletszerelvény igénye nél
kül hozták létre ezt a vonatot. 
Az utasoknak tetszett a kezde
ményezés, s csaknem kivétel 
nélkül a zsúfolt autóbuszról 
jöttek ót ismét a kényelmes 
utazást biztosító vasútra. . .

A  Keletmagyarországi Köz
m ű- és Mélyépítő Vállalat ki
vitelezésében tavaly átépítették 
Debrecen állomás személytá
roló vágánycsoportját is. Eze
ket a vágányokat csak ideigle
nesen használhatják, mert a 
mosó, előfűtő és egyéb kiszol
gáló berendezések még nem 
készültek el. Átmenetileg a
teherkocsi telepen végzik a 
személykocsik mosását.

A  szocialista munkaverseny
ben 57 brigád vett részt —  s 
többségük növekvő aktivitás
sal tett eleget a vállalt fe l-

Az ország közvéleményét, s 
a vasutasokat is élénken fog
lalkoztatják azok az értékelé
sek, amelyekkel a Központi 
Bizottság legutóbbi határozata 
foglalkozott, s egyszersmind 
megjelölte a feladatokat.

A  határozat szellemében a 
szombathelyi igazgatóságon is 
számba vették a tennivalókat. 
Javítani való pedig bőven 
van, hisz például korántsem  
megnyugtató, hogy az igazga
tóság üzemi teljesítményei 
1978-ban nagyjából azonosak 
voltak az előző évivel, ugyan
akkor a hasznos teljesítm é
nyek csökkentek. Ennek elle
nére felhasználták a teljes 
munkaidőalapot, romlott a 
termelékenységi mutató,
ugyanakkor lényegesen több 
bért fizettek ki és mintegy 
6,4 százalékkal magasabb volt 
a túlóráztatás. Az üzemnek 
menni kell jelszó néha olyan 
„lehetőséget” ad, hogy ezt 
már könnyen követi a „kerül 
amibe kerül” szemlélet.

Ismert, hogy az igazgatósá
gon sok a mellékvonal, s eze
ken nem számottevő a forga
lom. Mégis nyolc olyan szol
gálati hely van, ahol a dol
gozók „kihasználása” 30," 
harminchárom helyen 30—  
40,' negyvenöt szolgálati he
lyen 50— 60, további hu
szonegy helyen 60 és 70 
százalék közötti. Mind
össze 15 azoknak a szol
gálati helyeknek a száma, ahol

adatoknak. Nem kevesebb,
mint 4650 óra társadalmi mun
kát teljesítettek, főként az ál
lomás rendben tartása, csinosí
tása érdekében, valamint a 
vállalatoknak nyújtott rakodási 
segítség keretében.

Minőség — hatékonyság
—  M ilyen feladatok hárul

nak 1979-ben Debrecen állo
más dolgozóira? —  kérdeztük 
végezetül Gara Istvántól.

—  A z áruszállításban a 
m últ évihez hasonlóak a köve
telm ények Mi is a minőség, a 
hatékonyság, a gazdaságosság 
jegyében szervezzük az ez évi 
munkákat —  mondotta. — A r
ra törekszünk, hogy tovább 
növeljük dolgozóink felelősség- 
tudatát, aktivitását a magasabb 
követelmények teljesítése ér
dekében. Kiem elt feladatnak 
tekintjük a műszakváltások 
jobb szervezését, hogy ezzel is 
kevesebb legyen a kiesett idő. 
Javítjuk premizálási rendsze
rünket ‘ is, hogy csak az iga
zán jobb, eredményesebb 
munka kapjon fokozott elis
merést. A  párt, a szakszervezet 
és a K ISZ aktivistáinak támo
gatásával, fokozott ellenőr
zéssel törekszünk arra, hogy 
intézkedéseink nagyobb haté
konysággal valósuljanak meg, 
mint a korábbiakban.

a 70 százalékot meghaladja a 
leterhelés. Ilyen „munkainten
zitás” mellett is fizetik a 
műszakpótlékot.

Felvetődött az is : miért kell 
a pályamunkásoknak minden 
fizetési napon szolgálati szék
helyükre utazni a fizetésü
kért? A veszprémi pályafenn
tartási főnökség dolgozóinak 
havonta legalább 6 óra kiesé
sük van a munkából. Szigo
rúbban kellene fellépni az 
igazolatlan mulasztókkal
szemben is, mert csak a lét
számot növelik, de a feladatok 
megoldásában nem jelentenek 
segítséget

Nagy tartalékot rejt magá
ban az ésszerű takarékosság 
és az 521 m illió forintos bér
tömeg felhasználása, a benne 
rejlő ösztönzési lehetőségek 
jobb alkalmazása. Az igazga
tóság 900 m illió forint anyag 
és energia költségeiből csu
pán egy százaléknyi megtaka
rítás 9 millió forintot ér.

A beruházói munka is javí
tásra szorul. K i kell gyógyul
ni abból a régi „betegségből**, 
hogy a beruházásoknál min
dent az utolsó negyedévre 
hagynak. Az utóbbi négy év
ben az .utolsó negyedévekre 
maradt a pénzügyi teljesítés 
36— 45 százaléka. * Gyakori,
hogy tervbírálatokon minden 
érdekelt elfogadja a tervet. A 
kivitelezés során aztán min
den „felborul”, észrevételek 
tömege merül fel. Kom olyab-

Jön a vonat 
Kanizsáról

A  múlt év július 1-vel 
Nagykanizsán üzemfőnökséget 
hoztak létre. A  változásokról, 
és az eredményekről Flinger! 
József főtanácsos, üzemfőnök 
így beszél:

—  Eredményes évet hagy
tunk magunk mögött. A moz
galmi szervek és az igazgató
ság' osztályai is elégedetten 
nyilatkoztak eddigi tevékeny
ségünkről. Célkitűzéseinket a 
tehervonatok menetrendszerű
ségének kivételével teljesítet
tük, akárcsak a körzetünkhöz 
tartozó állomások —  Balaton- 
szemes kivételével. A  bázishoz 
mérten javult a személyvona
tok menetrendszerű indítása. 
Sikeres volt a nyári forgalom, 
bele értve a balatonit is. A  
fuvaroztatók 2,3 százalékkal 
több tonna árut adtak fel 
elszállításra, a legnagyobb tel
jesítés Nagykanizsa és Lep
sény állomáson volt. Az ösz- 
szes 100 elegytonnakilométer 
teljesítmény 1,1 százalékkal 
haladta meg a bázisértéket. 
A dízelmozdonyok teljesítm é
nyének részaránya 88,6 száza
lék. Az elért 100 elegytonna
kilométer a vontatási telep 
történetében a legnagyobb.

A szertári szakszolgálatnál, 
ha kis mértékben is, nőtt a 
raktári készletek forgási se
bessége. A  pályafenntartási 
dolgozók 1978-ban a TM K  
munkák keretében, fenntartási 
tervüket 138 százalékkal, a 
síncserét 7,5 százalékkal, ki
térő cseréjüket 99 százalékkal 
túlteljesítették.

Am i az üzemfőnökség lét
számát illeti, tavaly 79 dolgo
zót vettünk fel és képeztünk ki 
vasúti szolgálatra. A  kiemelt 
munkakörökben (váltókezelő, 
kocsirendező, mozdonyvezető, 
vonatfékező és villanyszerelő) 
még mindig hiány van. így 
az állomási szolgálatnál a túl
órákat nem szüntethetjük meg, 
képtelenek vagyunk a négyes 
fordulót biztosítani. Az utazó 
szolgálatnál is havonta 30— 50 
a túlóra.

Nagykanizsán 97 szocialista 
brigád 1110 taggal vesz részt 
a Tanácsköztársaság 60. évfor
dulójának tiszteletére szerve
zett munkaversenyben. A  sió
foki „Kék Balaton”  szocialista 
brigád kezdeményezésére in
dult munkaverseny-mozgalmat 
nem a mennyiség növelése, 
hanem a minőségi munka és 
az utazás kulturáltságának 
emelése jellem zi.

bán kell venni a tervbírálato
kat, s jobban elő kell készíte
ni, majd lebonyolítani a beru
házásokat !

Munkaszervezésben, haté
konyságban is akad változtat- 
nivaló. Nagyfokú visszaesés 
tapasztalható a tehervonatok 
menetrendszerűségében. Közel 
négyszeresére emelkedett a 
gépre várások, több mint tíz
szeresére a vonatravárások 
száma és időkihatása. A  teher
vonatok átlagos terhelése el
marad a bázistól és a terve
zettől. Romlott a kocsiforduló 
idő is, amit az elegymozgás 
lassulása és a késedelmes ra
kodások idéztek elő. Nem le
het dicsekedni a kocsitartóz
kodási idővel sem.

1978-ban 1,8 m illió Ft kár 
származott balesetekből. Az 
1977. évi 181-ről tavaly 205- 
re emelkedett az üzemi bal
esetek száma, a kiesett mun
kanapoké pedig 1259-cel nőtt. 
Nem csökkentek az igazolat
lan mulasztások sem. Az it
tasság! esetek változatlanul 
gondot okoznak. A soproni 
pályafenntartási főnökségnél 
minden hatodik fegyelmi al
koholos eredetű.

Az év legfontosabb tenniva
lóiról januárban előbb a szol
gálati helyeken, majd Szom
bathelyen és Celldömölkön 
rendezett tanácskozást az igaz
gatóság és a területi bizott
ság.

Sz. T.

(Folytatás az 1. oldalról)

magasabb színvonalon gazda
ságosabban és biztonságosab
ban. Ezeknek a követelmé
nyeknek a  figyelembevételé
vel alakították ki a szolgálati 
helyek „K iváló” cím kitünte
tésért folyó versenyének 1979. 
évi célkitűzéseit.

A  vasútigazgatóságok mun
kaversenyét 1976. óta éven
ként értékelik. Ez a verseny- 
forma azóta jelentősen veszí
tett ösztönző erejéből. Figye
lembe véve a területi nagy 
egységek szervező, irányító és 
végrehajtó munkáját, amelyet 
naponta végeznek a szállítá
si teljesítm ények lebonyolítá
sa, az üzemviteli feladatok 
végrehajtása terén, a vezér- 
igazgatóság indokoltnak tar
totta a munkaverseny ilyen 
irányú ösztönzésének ismételt 
megteremtését.

A  vasútigazgatóságok és a 
területi bizottságok is igényel
ték az igazgatóságok munka
versenyének hatékonyabbá té
telét, az erkölcsi és az anyagi 
ösztönzési rendszerek szoro
sabb összhangjának biztosítá
sát.

Az elnökség megvitatta és 
az elhangzott észrevételek, 
javaslatok figyelembevételé
vel elfogadta az előterjesztést.

Állásfoglalásában hangsúlyozd 
ta : a M Á V  területén a
munkaverseny-mozgalom 1978- 
ban dinamikusan fejlődött.

Az idén az elért eredmé
nyeket tovább kell javítani* 
Arra kell törekedni, hogy a  
szem ély- és áruszállítás 
mennyiségi feladatai m ellett a  
munkaverseny nagyobb mér
tékben segítse elő a  minőség 
javítását, az eszközök, a mun
kaerő hatékonyabb felhaszná
lását, a munkafegyelem meg
szilárdítását. Ezeken túlme
nően ösztönözzön az igazgató
ságok és szolgálati helyek 
munkavédelmi és szociálpoli
tikai helyzetének javítására, 
az újítómozgalom kiszélesíté
sére, és eredményeink foko
zott ütemű felhasználására, a  
jövedelempolitikai elgondolá
sok érvényre juttatására.

A munkaverseny-szabályzat 
alapvető módosítására tehát 
nincs szükség. De arra annál 
inkább, hogy a  gazdasági és 
a szakszervezeti szervek min
den szinten következetesen 
juttassák érvényre a  szabály
zat előírásait.

Ezután megvitatta és 
ugyancsak elfogadta a  m últ év 
végén megtartott munkahelyi 
ifjúsági parlamentek tapasz
talatairól készült jelentést; 
majd személyi ügyekben dön
tött

Selejtes menetrendkönyvek
A  vasút vezetői előtt ismeretes, hogy á szolgálati menet

rendkönyv az utazószemélyzet fontos eszköze. Az utóbbi évek
ben egyre több problém át nemegyszer bosszúságot okoz a 
menetrendikönyvek minősége, amelyek egyes mellékvonalakon 
két menetrendi időszakra készülnek.

Hogy mi okozza a sok bosszúságot? A z, hogy a menet
rendkönyvek a »ragasztás hiánya miatt, két-három hónap 
használat után lapokra hullanak. így kénytelenek vagyunk 
ragasztani, ki hogy segít magán. A  menetrendkönyvekben a  
Kossuth Nyomda van belenyomva, mint gyártó cég. Nem  
hisszük azt, hogy a nyomda ragasztó hiányával küzdene. Egy 
kicsit jobban oda kellene figyelni a menetrendkönyvek ősz* 
szeragasztására és akkor sok bosszúságtól kímélhetnék meg 
az utazó dolgozókat.

Sepsi Gyula
'  mozdonyvezető

Lőrincz János

Az üzem nek menni kell, 
de nem mindegy, hogyan?

Szombathelyen a tartalékok feltárásában 
jelölték meg az ez évi legfontosabb tennivalókat
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M I N D A N N Y I U N K  ÉR DEK ÉBE N BETÉTEK, KÖLCSÖNÖK, LAKÁSOK

Kormányhatározat írja elő 
a táppénzes helyzet javítását

Az elmúlt években lényege
sen javult a dolgozók szociá
lis ellátása, vele párhuzamo
san a társadalombiztosítós és 
az egészségvédelem is. A dol
gozók időleges betegség, üze
mi baleset, vagy foglalkozási 
megbetegedés esetén táppénzt 
kapnak. Táppénzben részesül 
a veszélyeztetett terhes és szü
lő nő, valamint a beteg gyer
mekét ápoló anya, vagy apa 
is.

A dolgozók többsége csak 
akkor él ezzel a társadalom- 
biztosítási juttatással, ha er
re valóban szüksége van. Töb
ben azonban szinte akkor 
mennek betegállományba, 
amikor akarnak. Számos vizs
gálat bizonyította azt a tényt, 
hogy az utóbbi években a táp
pénzben részesültek száma 
nincs arányban a lakosság 
egészségi állapotával. Csak 
részben magyarázható ez a té
li influenzajárvánnyal, a gyer
mekápolási táppénz kiterjesz
tésével, a veszélyeztetett ter
hesek számának emelkedésé
vel. Az igazi ok a táppénzes 
fegyelem lazulásában és az 
egészségügyi ellátásban ta
pasztalható liberalizmusban 
keresendő.

A betegek száma napjaink
ban azért növekszik, mert a 
betegség fogalma nagy mér
tékben kiszélesedett. Száza
dunk orvostudománya egyre 
inkább eltörli a normális és a 
kóros közötti határokat. Az 
enyhébb megbetegedéseket, 
amelyeket pár évtizeddel ez
előtt az orvosok sem tekintet
tek súlyosnak (például: meij-\

hüléses hurutok, reumás pana
szok) ma már komolyabban 
kezelik. A szociológusok sze
rint a betegségfogalom kiszé
lesítésének a legfőbb oka a 
betegek társadalmi helyzeté
nek a megváltozása'. Évti
zedekkel ezelőtt a betegség 
váratlan csapás volt. Hátrá
nyos volt a betegnek gazdasá
gi és társadalmi vonatkózás- 
ban egyaránt. A szegénység és 
a betegség összetartozó foga
lom volt. Ma már a betegség 
kevesebb hátránnyal jár, mint 
a régi társadalmi körülmények 
között. Előfordulhat, hogy né
ha a dolgozónak fűződik ér
deke ahhoz, hogy betegnek 
nyilvánítsák.

A Minisztertanács 1007/1976. 
(III. 18.) számú határozata tar
talmazza az egészségügyi szol
gálat és a gazdasági vezetők 
teendőit a táppénzes fegyelem 
megszilárdításával kapcsolat
ban. A szakszervezeteknek és 
a társadalombiztosítási szer
veknek is fontos szerepük van 
ebben. Például, az egészségre 
káros munkakörülmények 
megszüntetése, a gyors és ha
tékony intézkedés. Van még 
teendő az egészségügyi ellátás 
javítása és az orvos—beteg 
kapcsolat formálása terén is. 
A szakszervezeti szerveknek 
védelmet kell nyújtaniok a 
keresőképességet tárgyilago
san elbíráló orvosnak, vagy 
a sérelmet szenvedett dolgo
zónak. Csak alapos és körül-1 
tekintő vizsgálattal lehet fel-\ 
deríteni a szabálytalanságot, 
vagy a visszaélést. • Ilyenkor 
a szigorú felelősségre vonástól 
sem szabad visszariadni.

Január 1-én lépett életbe a 
vasúti dolgozók keresőképes
ségének megállapításával 
kapcsolatos eljárás új rendje. 
Ez hatékony segítséget ad a 
táppénzes fegyelem megszi
lárdításához. Új vonása a mó
dosításnak, hogy a dolgozó 
táppénzének megvonása már 
nem a társadalombiztosítási 
tanács, illetve a társadalom- 
biztosítási bizottság feladata. 
A munkáltatók kötelesek gon
doskodni a néhány napra tá
volmaradók gyors ellenőrzésé
ről. Ha szükséges, azonnal 
meg kell indítani a vizsgála
tot.

A táppénzmegvonás a mun
káltató hatáskörébe tartozik. 
Meg lehet vonni a táppénzt 
attól, aki gyógyulását szándé
kosan késlelteti, illetve az or
vos utasításának nem tesz 
eleget, az orvosi vizsgálatokon 
elfogadható indok nélkül nem 
jelenik meg, vagy ha beteg 
gyermekének ápolása címén 
kap táppénzt, és a gyermek 
kórházba utalását indok nél
kül nem fogadja el.

A dolgozó, a táppénzmegvo
nási határozat ellen a társa
dalombiztosítási tanácshoz, il
letve a társadalombiztosítási 
bizottsághoz fellebbezhet.

A táppénzes fegyelmet csak 
a gazdasági vezetők, az egész
ségügyi dolgozók és a szak- 
szervezeti aktivisták közös, 
összehangolt munkájával lehet 
megszilárdítani. Az ezzel kao- I 
csolatos szigorúbb intézkedé- 
sek, nem a betegek ellen, ha
nem mindannyiunk érdekében I 
születtek.

Dr. Bogdány Barna

Egészségügyi rehabilitáció
Szombat hét yen fokozott figyelemmel kísérik 

a  csökkent munkaképességű dolgosok helysetét

1976 óta minden esztendő
ben áttekintik Szombathelyen 
az igazgatósághoz tartozó öt 
megyében élő és dolgozó 
csökkent munkaképességű vas
utasok helyzetét. A területen 
három évvel ezelőtt 266 olyan 
vasutast tartottak nyilván, 
akik baleset vagy egyéb egész
ségügyi károsodás miatt ere
deti munkakörükben nem dol
gozhattak. Jelenleg kettőszáz• 
negyvenöt dolgozót érint az 
egészségügyi rehabilitáció.

A MÁV tervszerű egészség
védelmi megelőző tevékenysé
ge és egyéb okok hatására a 
csökkent munkaképességűek 
száma egyre kevesebb. A jobb 
munkakörül mén-yek is hozzá
járultak ahhoz, hogy némely 
foglalkozási betegség előfor
dulása ritkább. Például egyre 
kevesebb azok száma, akik 
gyomor, illetve izületi megbe
tegedések miatt lesznek csök
kent munkaképességűek. Gya
koribbak sajnos a szív- és ér
rendszeri, valamint az idegi 
megbetegedéseik. A foglalkoz
tatott csökkent munkaképes
ségűek közül 86 üzemi balese- 
tes. Ez tízzel kevesebb mint 
1976-ban volt.

A rehabilitációra szoruló 
dolgozók közül 225-öt nagyobb 
vasúti csomópontokon foglal
koztatnak. Ezeken jó  üzem- 
és szakorvosi hálózat műkö
dik. Gyorsabban tudják intéz
ni a rászorulók ügyes-bajos 
gondjait és könnyebb elfogad
ható munkahelyet is találnia 
sérültek részére.

A szolgálati főnökségek fi
gyelemmel kísérik a megbete
gedettek sorsát. Tavaly 95 
dolgozó közül harmincötnek 
állapította meg orvosi bizott
ság a munkaképesség csökke
nését. A bizottságilag nem re
habilitált vasutasoknak is 
igyekeztek a szolgálati helyek 
lehetőleg keresetcsökkenés 
nélkül kedvezőbb beosztást 
keresni.

Azokat a vasutasokat, aki
ket eredeti munkakörükbe or
vosi tilalom miatt foglalkoz
tatni nem lehet, kártalanítják. 
Az új beosztásban kapott ke
resetüket a vasút a volt mun
kakörükben ? foglalkoztatott 
dolgozók átlagkeresetének

nyolcvan százalékáig kiegészí
ti. A kiegészítés összege a ke
resetek növekedésével éven
ként arányosan nő.

A szombathelyi igazgatóság 
területén dolgozó csökkent 
munkaképességűek részére 
biztosítják, hogy a régi, meg
szokott környezetben és kol
lektívában könnyebb munkát 
végezzenek. A szakmai reha
bilitálásra is sok lehetőség és 
példa van. 1978-ban 185 olyan 
munkakör volt, amelyben el
sősorban csökkent 'munkaké
pességűeket foglalkoztattak. 
Az I. munkaköri jegyzékben 
felsorolt nyolc munkakörbe 
(értesítő, éjjeliőr, hivatalsegéd 
stb.) amennyiben nem csök
kent munkaképességűvel volt

jogosult számára. Az igazgató
ság területén ezekben a mun
kakörökben három éve har
mincötén, tavaly negyven
nyolcán dolgoztak. Hatszáztíz 
munkalehetőség van, ahol a 
rehabilitált átképzés után dol
gozhat. Ezekben a munkakö
rökben (például fuvardíjszám
fejtő, pénztáros, viszkereső, 
stb.) a szükséges vizsgák le
tétele után a csökkent mun
kaképességű dolgozó maga
sabb bért kaphat. Ez előnyös 
a vasútnak is, hiszen keve
sebb kiegészítést kell fizetnie. 
A legfontosabb azonban, hogy 
a sérült vasutas érezheti: 
szükség van a munkájára, 
hasznos tagja a társadalom•

betöltve, szükség esetén azon- nak. 
nal felszabadították az igény- Sz. Jakab István

Nyűg-e a  munkavédelem ?
Elszorult szívvel vesszük tudomásul, ha meghal egy dol

gozótársunk üzemi baleset miatt, vagy elveszíti kezét, lábát
A baleset pillanatában kevesen tudják, hogy mit tegye

nek. Emiatt a baleset kivizsgálása is gyakran késik. Milliókat 
költünk a biztonságos munkakörülmények megteremtésére, 
védőeszközökre, oktatásra. Mégis, amikor a szakszervezet 
munkavédelmi felügyelője megjelenik egy-egy munkahelyen, 
sokszor elszomorító látvány fogadja, mert a munkafeltételek 
nem felelnek meg az előírásoknak. Ha a vezető az óvórend- 
szabályba ütköző munkára utasítja beosztottját, az legtöbb
ször nem mond ellent, mert nem is tudja, hogy amit végez, 
az szabálytalan. Ritkán fordul elő, hogy a rossz munkafelté
telek miatt valaki megtagadja a munkát. Arra is aligha akad 
példa, hogy óvódendszabály ellenes munka esetén eltiltják a 
dolgozót.

Sokan nyűgnek tartják a munkavédelmet, és akadékos
kodó embereknek azokat a dolgozókat, akik a veszélyforrások 
megszüntetése érdekében intézkedéseket tesznek. Miért?

Vajon munka közben éberen figyelünk-e egymásra, s a 
veszélyforrásokra? Törődünk-e azzal, hogy embertársunkat 
nem sújtja-e agyon az áram, észreveszi-e a fedetlen aknát, 
nem dől-e rá a műhely ajtaja? Ügyelünk-e a beázásokra, a 
villamosvezetéket eltakaró vizes falakra, a gépjárművek fék
jeire, gumijaira,'1 a védőberendezésekre? Rendszeresen vizsgál- 
juk-e, hogy mennyi szeszt fogyasztanak dolgozótársaink a 
munkahelyeken? Ki figyel ezekre oda?!

Sok még a tennivalónk. A szakszervezetek munkavédelmi 
felügyelőinek még akkor is sok a munkájuk, nagy a felelős
ségük, ha „nem szeretjük, hogy itt vannak”, vagy ha ellenőr
zéseikkel zavarják a vezetőket és a dolgozókat.

Gyermekeink mindennap aggódva engednek el bennün
ket dolgozni, de gondolataikban mindig ott van: apuka, anyu
ka, hazavárunkt

Németh Vendel 
munkavédelmi felügyelő 

Somogyszob

A z  O T P  a lakosság szolgálatában
Az Országos Takarékpénztár 

múlt évi munkájának ered
ményeiről, valamint az idei 
főbb célkitűzésekről dr. Szir
mai Jenő. az OTP vezérigaz
gatója tájékoztatta az újság
írókait a Magyar Sajtó Házá
ban. A február 20-án tartott 
sajtókonferencián számba vet
ték a betétek alakulásának 
tapasztalatait, a hitelezés 
irányelveit és részletesen fog
lalkoztak az OTP-nek .a  la
kásprogram megvalósításában 
betöltött szerepével. A vezér- 
igazgató beszámolója és az 
újságírók kérdéseire adott vá
laszai átfogó képet adtak a 30 
éves takarékpénztár, mint a 
lakosság és a tanácsok bank
ja sokrétű tevékenységéről. 
Mindezekkel összefüggésben 
kellő hangsúlyt kaptak mind
azok a tapasztalatok, amelyek 
a takarékpénztár és a szak- 
szervezeti mozgalom együibl 
működését jellemzik.

Takarékos 
nép vagyunk

Dr. Szirmai Jenő megállapí
totta: a legfontosabb üzletág
ban, ' a betétgyűjtésben 1978- 
ban minden eddiginél na
gyobb eredmény született. A 
megtakarított összeg —  a ka
matokat is számolva — több 
mint 17 milliárd forinttal nö
vekedett, és az év végére el
érte a 125 milliárdot. A la
kosságnak még soha nem volt 
ennyi pénze a takarékban, s 
a betétek összege még egyet
len esztendőben' sem növeke
dett ilyen nagy mértékben. 
Jelentős szerepet játszott a 
125 milliárd elérésében az a 
körülmény, hogy a lakosság 
központi forrásokból származó 
bevétele tavaly 8,6 százalék
kal emelkedett, a kiskereske
delmi forgalom pedig összes
ségében nem haladta meg a 
tervezettet.

A takarékos emberek a leg
nagyobb összeget kamatozó 
betétben helyezték el. Ezek 
együttes állománya a múlt év
ből csaknem 11 milliárd fo
rinttal nőtt Mások inkább 
nyereményre számítanak, ez
ért nyeremény betétkönyvet
vagy gépkocsány eremé ny-be
tétet váltanak.

Van miből és van mire ta
karékoskodni — ez az össze
függés tükröződik a milliók 
és milLiárdok összegyűjtésé
ben. A tapasztalatok szerint 
a legtöbben tartós fogyasztási 
cikkek beszerzésére vagy na
gyobb befektetést kívánó be
ruházásra — lakásra, autóra, 
hétvégi házra — gyűjtenek 
hosszabb időn keresztül. Kö
zülük had említsünk meg egy, 
különös figyelmet érdemlő 
korosztályt, az ifjúságot. Az 
ő érdeküket szolgálja az 1970 
őszén alakított takarékossági 
forma, az ifjúsági betét. En
nek «lejárata 5 év. A takaré
kossági idő alatt havonta 
rendszeresen befizetett 100—  
800 forint közötti összegre 5 
százalék kamat és 1 százalék 
prémium jár. Ehhez az OTP 
lakásvásárlás vagy más cik
kek beszerzése segítéseként 
kedvezményes külön kölcsönt 
ad.

A K ST  a dolgozók 
üzemi bankja

Ezért is növekszik folytonosan 
a népszerűsége. Polgárjogot 
nyert immár városon és falun 
egyaránt. Az ifjúsági betéte
sek száma közelit a négyszáz- 
ezerhez, betétállományuk ősz- 
szege pedig már 3,1 milliárd- 
ra tehető. Jó dolog, hogy 
egyes vállalatok, üzemek is 
nyitnak ifjúsági betétet arra 
érdemes fiatal dolgozóik szá
mára és javára, ö t  éven ke
resztül befizetik a meghatá
rozott összeget, s azt a kama
tokkal együtt átadják majd 
az érdekelt fiatalnak. Az ilyen 
nagy kedvezményben részesí
tett ifjúmunkás pedig vállal
ja: hosszabb ideig itt marad 
a vállalatnál. Ez a megoldás 
tehát az üzemi fiatalok segí
tésének és a vállalati ifjúsági 
törzsgárda kialakításának is 
bevált módszere. A SZOT tit
kársága — az OTP vezetőivel 
a múlt év májusában folyta
tott megbeszélés alapján — 
ezért is ígérte e kezdeménye
zés terjesztéséhez a szakszer
vezeti mozgalom általános se
gítségéit.

A dolgozók üzemi bankjai, 
a KST-k immár 25 éve mű
ködnek, s tagságuk elérte az 
egymilliót. A  SZOT titkársá
gának egyetértése alapján az 
ősszel az ország 14 munkahe
lyén kísérleti jelleggel kétéves 
lejáratra szerveztek KST-ket. 
Ezek nagyobb Összeget ad
hatnak kölcsönként tagjaik
nak, s a pénzt hosszabb idő 
alatt kell visszafizetni. Nagy 
előny, hogy ezéket a pénz
ügyeket a munkahelyen el le
het intézni. Ez a megoldás 
kedvezően hat a munkafegye
lemre is. Egyébként az új

rendszerű üzemi bankok mű
ködésének első tapasztalatai 
igazolják létjogosultságukat; 
úgy tűnik, hogy beválnak, s 
másutt is érdemes lesz majd 
ilyeneket szervezni.

15 milliárd forint 
lakásépítési hitelre

A hitelezésről sióivá a la
kásépítés intézményes támo
gatását emelte ki és hangsú
lyozta elsősorban dr. Szirmai 
Jenő vezérigazgató. Tavaly az 
országban 88 ezer lakás ké
szült el, s ezek 90 százaléká
nak megépítésénél közremű
ködött az OTP. A takarék
pénztár beruházásában épült 
lakások vevőit több mint 90 
százalékban a tanácsok és a 
vállalatok jelölték ki. Ezek
nek az otthonoknak az 56 
százalékát állami vállalati 
munkások vásárolták meg, a 
részükre biztosított külön ked
vezményekkel.

Az idén 90 ezer lakás épí
tését tervezik országszerte. Az 
OTP támogat mindenféle ma
gánlakás-építési akciót. Telket 
biztosít, típustervet és szakta
nácsot ad a korszerű családi 
házak építéséhez. Megkülön
böztetett figyelmet fordít az 
1973. január 1-ével indított 
munkáslakás-építési akcióra, 
amelyre szántén kapott moz
galmi ösztönzést a SZOT tit
kárságától. A lakásépítési hi
telek öszegét a takarékpénz
tár a múlt évi mintegy 12 mil
liárd forintról 15 milliárdm 
növeli az idén.

Kutas József

Kötetlen b e szé lg e tés
Szűcs Zoltán a MÁV vezérigazgatója a közelmúltban a 

Vasúti Főosztály szakszervezeti bizottságának tagjaival talál
kozott és az aktuális termelést segítő feladatokról folytattak 
eszmecserét Jelen volt a megbeszélésen Nagy Károly, a Vas
úti Főosztály pártbizottságának titkára és Kelemen Csilla, a 
KISZ-bizottság titkára is.

A  vezérigazgató ismertette többek között a vasút legfon
tosabb teendőit és kiemelte a kocsiforduló gyorsításának fon
tosságát a termelékenység növelését

Értékelte a találkozó jelentőségét Nagy Károly és Ürőgi 
József szb-titkár is.

Brigádok vendégei
Szovjet katonák látogatása Ferencvárosban

Ebből is kiviláglik, hogy az 
ifjúsági betét a fiatalok ott
honteremtéséhez, az önálló 
életkezdéshez hatékonyan hoz
zásegíti ezt a korosztályt.

A Ferencvárosi csomópont 
MHSZ-tartalékos klubja,
MSZBT-tagcsoportja és a mű
velődési otthon vezetői színes 
programsorozatot szerveztek

Budapest felszabadulása, a 
Szovjet Vörös Hadsereg és 
Hadiflotta napja, valamint 
március 15-e és a Magyar Ta
nácsköztársaság 60. évforduló
ja tiszteletére.

Szocialista  brigádok  
a nyugdijhlvatalban

A MÁV Nyugdíj Hivatalban 
a közelmúltban tartották a 
szocialista brigádvezetők ta
nácskozását, amelyen beszá
moltak az elmúlt évi eredmé
nyekről és a tervekről.

A hivatalban dolgozó 15 
szocialista brigádnak 105 tagja 
van. Erőfeszítéseik, összehan
golt munkájuk a biztosíték 
arra, hogy a hivatal mindig 
teljesíteni tudja a rendkívüli 
feladatokat is. Az idei nyug
díj rendezés okozta többlet- 
munkát is pontosan, határ
időre elvégezték. A létszám-

hiány ellenére a 108 ezer vas
utas nyugdíjas mindig időben 
kapja kézhez nyugdíját.

A hivatali munkán kívül a 
brigádok aktív közéleti tevé
kenységet is folytatnak. A 
November 24. brigád például 
a szegedi MÁV Nevelőotthon 
egyik diáklányát patronálja. 
A Dózsa György brigád a kö
zelmúltban kommunista szom
bat rendezését kezdeményez
te, amelynek értékét majd a 
kambodzsai gyermekek segíté
sére ajánlják fel.

Tóth Mahályné

Február 20-án rendezték az 
első programot. Ennek során 
egy öttagú szovjet katonai 
küldöttség látogatott Ferenc
városba. A küldöttség tagjai 
meglátogatták a gubacsi ren
dező Steinmetz kapitány és a 
Nyugati rendező Clara Zetkin 
MHSZ-szocialista brigádokat, 
és megismerkedtek munkájuk
kal. A küldöttség tagjai és a 
vendéglátók ezután ellátogat
tak a Ferihegyen levő Stein
metz Miklós szobrához, és fel
idézték a magyar származású 
szovjet parlamenter emlékét 
Koszorút és virágokat helyez
tek,el az emlékmű talapzatán.

(Képünkön a vendégek a 
Steinmetz kapitány szocialista 
brigád munkaterületével is
merkednek.)
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Szélesebbre tárult a kapu

Új békeofiennva nyitánya volt 
a Béke Világtanács berlini ülésszaka

A Béke Világtanács ^

Győri Im re látogatása  
a Landler járm űjavítóban

Győri Imre, a  Központi Bizottság titkára tájékoztatja az aktívaértekezlet részvevőit

m ár 2— 5. között rendkívü
li ülést tartott Berlinben. Az 
ülésszakon 97 ország és .Nyu- 
gat-Berlin küldöttsége mellett 
36 nemzetközi szervezet —  
közöttük a Világbéke Eszpe
rantó Mozgalom —  is képvi
seltette m agái

A  rendkívüli tanácsülés 
napirendjének első helyén 
szerepeltek az enyhülés és a 
leszerelés, a tömegpusztító 
fegyverek alkalmazásának és 
további gyártása megszünte
tésének kérdései, a  neutron 
fegyverrel szembeni kampány 
erősítésére vonatkozó javasla
tok. A. tanácsülés széles körű 
szolidaritást hirdetett, és en
nek jegyében tanácskozott 
mindazokról a kérdésekről, 
melyek a szabadságukért küz
dő és felszabadult népek tá
mogatását jelentik.

A  plenáris és  bizottsági ülé
sek vitájában nagyon világo
san rajzolódott k i: a leszere
lést, a háborús veszélyt meg
különböztetett módon kell ke
zelni. A  Francia Békemozga
lom titkára az emberiség leg
nagyobb veszélyének nevezte 
a  fegyverkezést, a Szovjetunió 
küldöttségének vezetője arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
míg a szocialista országok 
komplex leszerelési programot 
terjesztettek elő, addig a N A 
TO hosszú távra szóló fegy
verkezési program végrehaj
tásába kezdett

Egy nyugalmazott olasz tá
bornok —  személyes tapasz
talataira hivatkozva —  hang
súlyozta $fa NATO jobban fel 
van fegyverezve, mint amenyA 
nyi a védelméhéz szükséges

A  vitában résztvevők abban 
Jelölték m eg a megoldás út
ját, hogy a helsinki konferen
cia záróokmánya ma is érvé
nyes és jó  alap az enyhülési 
politika folytatására az egész 
világon. Nagy örömmel fogad
ták a kongresszus résztvevői 
Leonyid Brezsnyevnek, a  Bé
ke Világtanács berlini ülésé
hez intézett üzenetét, melyben 
hangsúlyozta, „biztos nem té
vedek, amikor azt mondom: 
az emberiség békéje és hala
dása m a inkább, m int eddig 
bármikor, attól függ, hogy si
kerül-e megállítani a fegy
vergyártás állandó, felfelé 
kúszó, halált okozó spirálját. 
A  fegyverkezési verseny meg
állításával a katonai célokra 
fordított költségvetések csök
kentésével rendkívül sok 
olyan égető probléma megol
dására nyílik lehetőség, ame
lyekkel a legkülönbözőbb or
szágok néptömegei szembe 
néznek”.

A Béke Világtanács jjg..
linl felhívása a fegyverke
zési verseny* megállítása ér
dekében érdemi és hatékony 
lépések megtételét követeli —  
az általános és teljes leszere
lés útján —  a tartós béke biz
tosítása érdekében. Hangsú
lyozza: meg kell akadályozni 
a neutron fegyverek■ gyártá-l 
sát, felhalmozását és mindenl 
békeszerető erőt nemre, fajra, 
vallásra hitfelekezetre va
ló tekintet nélkül mozgósítani 
kell a békés célkitűzések 
maradéktalan megvalósítása 
érdekében. A  felhívást ¡kiegé
szítő határozat megállapítja, 
hogy az ENSZ -közgyűlés le
szerelési ülésszaka által ki
dolgozott intézkedések és 
ajánlások éppúgy, m int a szo
cialista állam ok kezdeménye
zései politikai alapot teremte
nek valamennyi békeszerető 
erő számára. E gondolatok 
jegyében . állította és állítja a 
Béke Világtanács kampányai
nak középpontjába a leszere
lést, az atomháború megaka
dályozását, és indít harcokat a 
tömegpusztító fegyverek “el
tiltására, támogatja azokat az 
akciókat, amelyek a  különö
sen pusztító hatású, hagyomá
nyos fegyverek fejlesztése és 
előállítása ellen irányulnak.

A  Béke Világtanács rend
kívüli ülése egyértelműen 
olyan álláspontot foglalt el, 
hogy erősíti a nemzetközi le
szerelési konferencia mielőbbi 
összehívását szolgáló világm é
retű kampány kibontakozá
sát és harcot indít az ENSZ- 
közgyűlés 1982-re tervezett

második rendkívüli leszerelési 
közgyűlésének előkészítésére.

Egészen újszerű, gazdag 
és széles körű a Béke Vi
lágtanács 1979-es akcióprog. 
ramja. A  munkaprogramnak 
különleges jelentőséget ad az 
a tény, hogy kimunkálja an
nak a lehetőségét, hogyan se
gítheti, támogathatja a Béke 
Világtanács a  békemozgalma
kat abban a  nemes célkitű
zésben, amely a béke fenn
tartását és megszilárdítását 
jelenti. A békemozgalom idei 
programjában is nagy jelen
tőséget tulajdonítanak a fegy
verkezés elleni harcnak, a 
tömegpusztító fegyverek gyár
tása megakadályozásának, a 
válsággócok felszámolásának. 
A  Béke Világtanács minden 
erejével tám ogatja az é l nem 
kötelezett országok csúcsér
tekezletének sikerre vitelét, a 
szabadságukért küzdő népek, 
kel való szolidaritást. A  je
lenlegi világgazdasági rend 
kérdéseivel összefüggésben 
pedig harcot szervez a  nem
zetközi gazdasági egyenlőség 
meghirdetésére. Elhatározta a 
tanácskozás, hogy a nemzet
közi békemozgalom 1979-ben 
tovább szélesíti együttműkö
dését minden olyan állam 
mal, nemzetközi szervezettel, 
melynek lehetőségeit felhasz
nálva segítheti a  békés célki
tűzések valóra váltását, a bé
ke fenntartását.

M egtiszteltetés az eszperan- 
tisták számára, hogy a  Béke 
Világtanács elnöke az elkö
vetkezendő tanácskozásokon 
fórumot biztosít a Világbéke 
Eszperantó Mozgalom véle
ményének kifejtésére és segí
ti, hogy a tanácskozás során 
eszperantisták részére is szer
vezhessünk , találkozót. Ez 
nagy lehetőséget biztosít a 
Világbéke Eszperantó Mozga
lom  tevékenységének tovább
fejlesztésére, tám ogatására 
Szélesebbre nyílt a  kapu, 
hogy a  Béke Világtanács ke
retében az eddigieknél ered
ményesebben dolgozzunk. Szá
munkra pedig kötelezettséget 
jelent, hogy fokozottabb és 
szervezettebb béketevékenysé
get folytassunk. Munkánk 
eredményesebbé tételére táv

lati programot készítünk, és 
fokozzuk együttműködésünket 
a békemozgalmi szervezetek
kel.

A  Béke Világtanács berlini 
ülése megkülönböztetett fi
gyelmet szentelt a  nemzetkö
zi szolidaritásnak. Határoza
tok sora született, amelyek a 
nemzetközi békemozgalom se
gítőkész szolidaritásáról bizto
sították a szabadságukért küz
dő és szabadságukat védelme
ző népeket a világ minden ré
szén, az őt kontinens minden 
országában. Külön kiemelt, 
nagyszerű eseménye volt a 
nemzetközi szolidaritásnak a 
kambodzsai néppel vállalt és 
a kambodzsai szolidaritásnak 
szentelt plenáris ülés, amely a 
tanácskozás legforróbb, leg
őszintébb hangulatú órája 
volt

Nem kis jelentőséget 
tulajdonított a  Béke Világta
nács az 1979-es nemzetközi 
gyermekév előkészítésének és 
megszervezésének. A  tanács
kozás felhívta a  figyelm et a 
gyermekek iránti szeretetre, 
arra a  felelősségre, hogy ezt a 
nemzedéket nekünk, akik bé
két akarunk, a békés építő 
munkára kell nevelnünk.

A  sok-sok momen tűmből 
levonhatók olyan következte
tések, hogy a Béke Világta
nács berlini ülése a .kibocsá
tott felhívások, állásfoglalások 
jelentősége folytán új béke- 
offenziva nyitánya lett. Most 
is bebizonyosodott, hogy a 
Béke Világtanács alkalmas 
fórum a békés törekvések 
szélesítésére, azoknak a szer
veknek és személyeknek ösz- 
szefogására, akik békét akar
nak.

Nem lehet másként befejez
ni ennek a csodálatos béke
demonstrációnak az értékelé
sét, csak azokkal a gondola
tokkal, amelyeket Anna Se- 
ghers juttatott él a résztvevők
hez: „ . . .  hagyjátok megfer
tőzni magatokat attól a nem
zedéktől, amely átvészelte a 
második világháborút, és arra 
egyesítette erőit, hogy ne le
gyen újabb háború. . . ”

Dr. Pefthes Imre 
a Világbéke Eszperantó 

M ozgalom elnöke

Győri Imre, a Magyar Szo
cialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának titkára február 
28-án a főváros X V . kerületé
be, Rákospalotára látogatott 
A  kerületi pártbizottság szék
házában Szabó László, a párt- 
bizottság első titkára és Pata
ki Béla tanácselnök, valamint 
a párt-végrehajtóbizottság tag
jai fogádták. A  KB titkára 
megbeszélést folytatott velük 
a 125 ezer lakosú kerület éle
téről, fejlődéséről, az üzemek, 
intézmények, szövetkezetek te
vékenységéről, valamint a vá
rospolitikai gondokróL A  
program —  rövid városnézést 
követően —  Újpalotán a 
Kontyfa utcai 24 plusz 6 tan
termes új általános iskolában 
folytatódott. A  vendég megte
kintette a korszerű intéz
ményt.

Ezután felkereste a nagy 
munkásmozgalmi hagyomá
nyokkal rendelkező, csaknem  
2000 dolgozót foglalkoztató 
Landler Jenő M Á V  Járműja
vító Üzemet.

Az üzem dolgozói örömmel 
várták a Központi Bizottság 
titkárát, akit nevükben Kövér 
Imre igazgató, Sebestyén Jó
zsef, az üzemi pártbizottság 
titkára, Váczi János szb -tit- 
kár, valamint Racskó Ferenc

K ISZ-titkár és az Ifjú  Gárda 
képviselői fogadták.

Az igazgató és a pártbizott
ság titkára tájékoztatták a 
vendéget az üzem munkájáról, 
problémáiról, jövőjéről. E l
mondták, hogy a Landler a 
múltban a gőzmozdonyjavítás 
egyik bázisa volt, amikor 
azonban a korszerű vontató 
járművek megjelentek és fo
kozatosan kezdték kiszorítani 
a gőzösöket, a M Á V  vonalai
ról, az üzem jövője bizonyta
lanná vált. Ez az állapot azon
ban már megszűnt, mert új 
javítási és gyártási profilokat 
kaptak, és bizalommal tekinte
nek a jövőbe. Jelenleg a 
Landlerban javítják a még 
forgalomban levő nagytelje
sítményű gőzösöket, új pers
pektívái vannak a teherkocsi 
javításnak, később pedig át
térnek személykocsik javítá
sára is. 4 Üj profilként meg

kezdődött a konténerek javí
tása. Ezenkívül különböző al
katrészek gyártásának is köz
ponti bázisává vált a Landler, 
így például a M Á V  egész te
rületére itt javítják a kor
mányszelepeket, ugyancsak ez 
az üzem látja el kizárólago
san a többi M Á V  üzemet is 
szürke- és színesfém, féktuskó 
öntvényekkel. Itt javítják a 
rugósmérlegeket és a csap
ágyakat is.

A  profilváltás nehézségeivel 
és az 5 százalékos létszámhi
ánnyal megfcüzdve, az üzem 
1978-ban 101,33 százalékra tel
jesítette termelési előirányza
tát, oly módon, hogy a hiány
zó munkáskezeket 6,5 száza
lékos termelékenység növelés
sel pótolta. Különösen kiemel
kedő teljesítm ényt ért el a 
második félévben, amikor a 
szocialista brigádok pótválla- 
lásainak segítségével a terve
zettnél több megjavított te
herkocsit adott át a M ÁV-nak  
az őszi csúcsforgalom sikeres 
lebonyolításához.

Az üzem 1195 tagot számlá
ló 146 szocialista brigádjának 
vállalásai 1979-ben is biztosí
tékot nyújtanak arra, hogy a 
járm űjavító továbbnöveli ter
melését. Az idén előrelátható
lag 145 gőzmozdonyt, 2520 te
herkocsit, 480 darab konté
nert javítanak meg és több 
ezer számban adnak öntvényt 
a különböző javítási munkák
hoz.

A  tájékoztató után s Győri 
Imre üzemlátogatásra indult. 
Elsőként a mozdonyosztályt 
tekintette meg, ahol Göller 
László osztályvezető kalauzo
lásával megszemlélte, hogyan 
újulnak meg a brigádok keze 
alatt az elhasznált, öreg 424- 
es gépek és válnak ismét 
üzemképessé. A  forgácsoló
üzemben Vancsó János eszter
gályostól érdeklődött a dolgo
zók munkakörülményei felől.'

A  kormányszelepjavító mű
hely került ezután sorra, ahol 
közvetlen beszélgetés alakult 
ki a Központi Bizottság titká
ra és az őt körülvevő dolgo
zók között. A  szerelőszalagnál 
tevékenykedő Ságvári Endre 
szocialista brigád vezetője, 
Kiss Gyula kérésére a vendég 
emléksorokat jegyzett be a 
brigádnaplóba. Ezután a pró
bateremben figyelte a nagy 
pontosságot igénylő munkát,

(Gyér gy ói János felvételei)

amelyhez Zsilinszki József 
főművezető, a dolgozók közül 
pedig Mikó János, a Kun Béla 
szocialista brigád tagja fű-, 
zött magyarázatot.

Az üzemlátogatás a kocsi
osztályon folytatódott. A  ha
talmas csarnokban Bujtás Ká
roly osztályvezető elmondotta, 
hogy az üzemrészt jelenleg is 
fejlesztik. Bemutatta a csar
nok egyik sarkában folyó 
munkát, amelynek eredménye
ként felépül a hűtőkocsik 
m érőállom ása A  vendég és 
kísérete ezután sorra járta a 
többi munkahelyet és figyelte 
a különböző típusú teherko
csik javításának egyes fázi
sait.

Délután Győri Imre, részt 
vett a X V . kerület kommunis
táinak a járm űjavító sport- 
csarnokában tartott aktívaér
tekezletén. A  kerületi pártak
tivistáknak, s rajtuk keresztül 
az egész lakosságnak átadta a 
Központi Bizottság és személy 
szerint Kádár Jánosnak, az 
MSZMP első titkárának üd
vözletét. Elmondta, hogy láto
gatása során jó  benyomásokat 
szerzett és nagy hatással volt 
rá az a hatalmas fejlődés, 
amelyet kerületszerte tapasz
talt.

A  továbbiakban Győri Imre 
időszerű bel- és külpolitikai 
kérdésekről tartott tájékozta
tást.

Szász Ferenc

Bemutatkoztak a fekvőhelyes kocsik
Az utasok örömmel fogadták az Utasellátó Vállalat új szolgáltatását

Az NDK bautzeni vagon
gyárából az elm últ ősszel 30 
fekvőhelyes (Liegewagen) ko
csi érkezett hazánkba, hogy 
az egyre emelkedő bel- és 
külföldi túristaigényeket se
gítsen kielégíteni. Ezeket a 
kocsikat is az Utasellátó V ál
lalat üzemelteti. A z első fek
vőhelyes kocsi február 1-én  
14.30 órakor a Meridián exp- 
resszbe sorolva indult útnak- 
Berlinbe. A  kocsin Nádori 
László h ál ókocsi -kalauz fogad
ta a vendégeket Ugyanezen a 
napon indulási időrendben a* 
Báthory exvresszel Varsóba, a

Bált-Orient expresszél Buka
restbe, a Polonia expresszél 
Varsóba, az Orient expresszel 
Bukarestbe és a Puskin exp
resszel Belgrádiba közleke
dett egy-egy kényelmes fek
vőhelyes kocsi.

Az első járatok kalauzai és 
az utasok véleménye megegye
zett abban, hogy az Utasellá
tó Vállalatnak ez az új szol
gáltatása elsősorban a szeré
nyebb anyagiakkal rendelkező, 
külföldre utazó magyar turis
ták körében lesz népszerű.

További kocsik beállítására 
folyamatosan kerül sor. A  fő - 

t

szezon megindulására már az 
Adriatikában Rijekáig, a Me
ridiánban Bárig, a Poloniában 
Szófiáig, a Saxoniában Lip
cséig, a Wien—Bukarest exp- 
resszben Budapesttől Cons- 
tanzáig és új járatként Buda
pest Várna közt fog naponta 
közlekedni fekvőhelyes kocsi. 
A  hagyományos lipcsei tava
szi és őszi vásárvonatok több
kocsis szerelvényei és még jó - 
néhány turista szerelvény a 
jövőben ugyancsak fekvőhe
lyes kocsikkal fog közlekedni.

K . F.

. . - V . v . . . .

Indulás előtt a M eridian expressz

A  vendégek a járm űjavító vezetőinek társaságában sorra lá
togatják a műhelyeket
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A MÁV
modellező klub 

évzáró közgyűlése

Február 3-án tartotta év
záró közgyűlését a MÁV Mo
dellező Klub, amelyen meg
jelent » Nyditraá József, az 
MHSZ XIV. kerületi titkára 
is. Horváth Ernő titkár szá
molt be az elmúlt évi ered
ményekről és az idei felada
tokról, tervekről. Tavaly sok 
szakközépiskolást vettek fel a 
klub tagjai sorába. Több re
pülő és hajómodell bemutatót 
is tartottak, amelyet kilenc
ezer néző tekin tett meg.

Tavaly lehetőség nyílt tech
nikai eszközök — közöttük 
távirányító berendezések — 
vásárlására. A közgyűlésen — 
az eredményes munka elis
meréseként — a kerületi tit
kár oklevelet és jubileumil 
zászlót adott át a klub veze
tőinek.

Terem foci

S zo m b ath e lyen
Labdarúgó teremkupa mér

kőzéseket rendeztek Szombat
helyen. A csomóponti KISZ- 
bizottság szervezésében febru
ár 2-án nyolc csapat mérte 
össze tudását a vasi megye- 
székhelyen levő oktatási fő
nökség tornatermében. A ku
pát az állomás fiataljainak 
első csapata nyerte, megelőzve 
a BFF KISZ-eseit, valamint a 
holtversenyben harmadik 
helyre került állomás II. és a 
BFF II. csapatát.

Sz. Jakab

A „ csipegető" Európa-bajnok
Bemutatjuk Fürjész Istvánt, a Miskolci VSC fiatal, tehetséges cselgáncsozóját

„Hogy mire godoltam a 
döntő előtt? Amennyire visz- 
szaemlékszem, ilyen gondola
tok foglalkoztattak: ha már 
eddig eljutottál és négy ellen
feledet legyőzted, akkor most 
nem torpanhatsz meg. Itt ül
nek a szüleid, tanáraid, osz
tálytársaid és az a sok isme
retlen ember, akik mind a te 
sikereidért szorítanak. Nyer
ned kell! Nyerned kell!

A hangosan beszélő már 
szólította is őket: „Döntő mér
kőzésre szőnyegre lép Für
jész, Magyarország és Houget, 
Franciaország

Fürjész István erős akarata 
nem volt hiábavaló. Győ
zött.

Fürjész, a miskolci ifjúsági 
cselgáncs EB 68 kilogrammos 
súlycsoportjának győztese. Az 
MVSC vezetői másoktól váj
tak aranyérmet, dobogós he
lyezést

Az EB előtt kiadott hivata
los felkészítési programban a 
következő véleményt írták ró
la: „Bátor, jó küzdőszellemü 
versenyző, sajnos nem elég 
erős súlycsoportjában. Pontot 
hozhat”

Aranyéremről tehát senki 
sem álm odott

— Az én küzdőmodorom 
alapja nem az erő, hanem a 
kitartás, szívósság — vallja

Az EB-n vívott mérkőzései, 
győzelmei élményt .jelentettek 
a szakembereknek és a szur
kolóknak egyaránt.

— Hogyan lettél Európa- 
bajnok? — kérdeztem.

— Amikor felsétáltam a 
szőnyegre, nyugodt voltam — 
emlékezik a novemberi ese
ményeikre. — Nem kapkod-

Fürjész István
tam, nem kerestem az igazán 
előnyös fogásokat, amelyekből 
aztán akciót tudtam volna in
dítani. Ellenkezőleg. óva 
tosan, szinte csak két ujjal 
érintettem az ellenfeleket. 
Hagytam, hadd ugráljanak, 
mozogjanak, fáradjanak. Ak
ciót az első percekben nem 
indítottam.

Pista türelmesen kivárta a 
legalkalmasabb pillanatot és 
pontosan hajtotta végre a 
legnehezebb dobásokat is. Ki
tűnő technikával rendelke
zik.

Kölyökarcából mosolygós 
szempár tekint ránk. Úgy tű
nik, hazudni, rosszat tenni 
nem is tud senkivel ez a 18 
éves gimnazista fiú. Amikor 
a döntőben legyőzte francia 
ellenfélét, ő volt talán a leg
nagyobb zavarban. Szinte 
nem is fogta fel, hogy mi tör
tént vele. Az ünneplő tömeg, 
az őt levegőbe dobáló csapat
társak emlékeztették a való
ságra.

— Ez a győzelem csak rész
ben az én érdemem. Klub
edzőm, Braskó Péter naponta 
tanított valami újra, valami 
„művészire’*, ami igazán szép 
a cselgáncsban. Az EB előtt 
egy hónapig voltunk edzőtá
borban. A  keret vezető ed
zője, Moravetz Feri bácsi az 
edzések után külön is leült 
beszélgetni a versenyzőkkel. 
Valósággal belehajszolt min
ket ebbe a győzelembe, fana
tizált bennünket

A siker nem is maradt el. 
A miskolci ifjúsági és junior 
EB-n csapatunk tagjai két 
arany- és egy-egy ezüst-, il
letve bronzérmet szereztek.

Az MVSC vezetőinek, ed
zőinek nagy örömet szerzett 
az is, hogy Fürjészen kívül 
egy másik vasutas sportoló is 
dobogóra állhatott Az ifjú
ságiak mezőnyében Szobonya 
László bronzérmet szerzett.

Az eredmények bizonyítják, 
hogy jó  kezekben, kiváló 
szakemberek kezében van 
Miskolc cselgáncssportja.

Róth Ferenc

T E A D É L U T A N  N Y U G D ÍJ A S O K N A K
A  karcagi szakszervezeti bizottság vasutas nyugdíjas cso

portja a közelmúltban teadélutánt rendezett a tagok és csa
ládtagjaik részére. A  rendezvényen 52-en jelentek meg. A 
nyugdíjas csoportot patronáló dr. Csanádi György szocialista 
brigád tagjai hangulatos műsort rendeztek.

A  találkozón megjelentek az állomás társadalmi és gaz
dasági szervezeteinek vezetői is.

M HSZ-élet a M AVTI-ban
A MÁV Tervező Intézet 

MHSZ-szervezete a közelmúlt
ban tartotta meg az 1978. évet 
értékelő és az 1979. év felada
tait ismertető klub közgyűlé
sét. A KISZ klub helyiségét 
zsúfolásig megtöltötték a meg
hívott vendégek, valamint a 
lövész és a tartalékos klub 
tagjai. A vendégeket dr. Bács- 
kay Antal az intézet gazdásági 
igazgatóhelyettese, a lövész 
klub tiszteletbeli elnöke üdvö
zölte.

Pazár Miklós MHSZ-titkár 
rövid bevezetője után Tóth 
Tibor, a tartalékps klub tit
kára ismertette az elmúlt év 
eredményeit, külön kiemelve a 
THV-n elért jó  eredményeket 
mindkét korosztályban. Ezután 
Loór Gyula, a lövészklub tit
kára elmondta, hogy a múlt 
évben a HKL-ben az ÖHV- 
ben és a Vasutas Kupában 
összesen nyolc bajnokságot

nyertek a klub versenyzői. A  
különböző tömegsport rendez
vényeken is nagy számban, 
vettek részt az intézet dolgo
zói, valamint a patronált in
tézmények tanulói és dolgozói. 
A Kossuth Zsuzsa Egészség- 
ügyi Szakközépiskola lövésze
tét Mátyásföldön 970 résztve- 
vővel hajtották végre. A  be
számoló külön hangsúlyozta a 
KISZ-szervezettei való igen jó 
együttműködést.

Jól sikerült beszámolók után 
az MHSZ-munkában kitűnt 
aktivistákat könyvjutalomban 
részesítették, majd kezdetét 
vette a KISZ-szervezettel kö
zös farsangi mulatság. Ez 
alatt a meghívott vendégek az 
intézeti vezetők és az MHSZ- 
szervezet vezetői kötetlen be
szélgetést folytattak az 1979. 
évi feladatok minél eredmé
nyesebb végrehajtásának fel
tételeiről.

Rangadó a Péceli úton
Még javában tartott a téli 

teremtorna a Ferencvárosi 
Vasutas SK Péceli út 2. szám 
alatti csarnokában, amikor 
biztos voltam benne: ennél 
nagyobb élményben, ebben a 
szezonban nem részesülhe
tek ....

Akkor a Fővárosi Gázművek 
férfi csapata két ponttal ve
zetett a táblázaton. Ha a vas
utas nyer, beéri és még min
den lehetséges a hátralevő né
hány fordulóban.

— Ügy érzem, győzünk — 
mondta a találkozó előtt Bo- 
dicsi László, a házigazdák ed
zője.

Az első meglepetés: ezen a 
februári vasárnap estén, ne
gyed nyolckor, szinte zsúfolá
sig megtelt a hatalmas terem. 
Óriási hangorkánban kezdett 
viaskodni egymással a kék
fehér mezes vasutas és a fe
hér-zöld mezes gázműves csa
pat.

Élmény volt látni a drámai 
fordulatokban gazdag küzdel
met. A vasutasok 2:0-ra, 3:1-

re, 9:8-ra Is vezettek. A fél
idő: 9:9-cel zárult.

A második húsz percben, ha 
lehet, még fokozódott az iram 
és nőtt az izgalom. Főszerep
hez jutottak a játékvezetők, 
akik néhány „csodálatos ítéle
tükkel’' alaposan felborzolták 
az amúgy sem nyugodt kedé
lyeket. A ferencvárosiak 13:9- 
re vezettek a félidő első per
ceiben. Ezt követően 14:11, 
15:12, 16:14 is volt az ered
mény, végül a Gázművek 
egyenlített. A jegyzőkönyvbe 
tehát ez kerülhetet be: Fe
rencvárosi Vasutas SK—Fővá
rosi Gázművek 18:18 (9:9).

Kétségkívül izgalmas rang
adó volt. . .

Űjházy György

—  Társadalm i munka. M is
kolc— Tiszai pályaudvar szocia
lista brigádjai tavaly a  kom 
munista műszakok során 8616 
óra társadalm i m unkát végez
tek, am elynek értéke 137 ezer 
forin t Több m int ezer dolgozó 
vett részt a  kom m unista mű
szakokon. A  vonatkísérők szo
cialista brigádjai 1422 vonatot 
továbbítottak társadalm i mun
kában.

—  Képzőm űvészeti bem uta
tó. A  tapolcai Batsányi János 
M űvelődési H áz képzőm űvész 
körének tagjai kiállítást ren
deztek alkotásaikból. H arm inc
öt festm ényt m utattak be a  lá
togatóknak. A  kiállítást dr. 
Saáry Gyula kórházi igazgató- 
főorvos nyitotta meg.

—  író-olvasó találkozó. Feb
ruár végén, a  ¡mezőgazdasági 
könyvhónap alkalm ából Har
mat László szakíróval találkoz
tak a  debreceni járm űjavító  
művelődési háza könyvtárának 
olvasói. A  találkozó résztvevői 
m eghallgattak egy előadást a  
bogyós gyüm ölcsök term eszté
séről. m ajd megism erkedhettek 
a legújabb mezőgazdasági szak
könyvekkel.

—  Kiállítás. A hatvani vas
úti csomópont pártbizottsága, a 
Liszt Ferenc M űvelődési Ház 
és az Ady Endre könyvtár a 
M agyar Tanácsköztársaság 60. 
évfordulója tiszteletére m ár
cius 21-én em lékkiállítást ren
dez az állom áson.

— Nyugdíjastalálkozó. Sajó- 
szentpétecr állom áson a  közel
múltban nyugdíjastalálkozót 
rendeztek. Ennék keretében tá
jékoztatták a m egjelenteket a 
nyugdíjkiegészítés elveiről és 
egyéb rendesetekről.

—  Brigádsiker. Jászberény 
állom ás tizenkét tagú Székely 
Mihály szocialista brigádja az 
elm últ évben 477 óra társadal
mi munkát végzett, am elynek  
értéke m eghaladta a  hatezer 
forintot. Részt vettek többek 
között az állom ás parkosításá
ban, a szem élypénztáros nők 
pedig —  az ünnepek előtti for
galom  napjain —  előbb kezd
ték a szolgálatot és később fe
jezték be.

— Nőnapi ünnepségek. He
ves és Nógrád megye vala
mennyi vasútállomásán és 
szolgálati helyén — az előző 
éevkhez hasonlóan — március 
7-én nőnapi ünnepségeket ren
deztek. A  gazdasági és a társa
dalmi vezetők köszöntői után 
virággal és tárgyjutalmakkal 
kedveskedtek a vasutas lá
nyoknak és asszonyoknak.

f e l h ív á s
A  Vasutasok Szakszerve

zetének Törekvés tánc- 
együttese felvételt hirdet 
amatőr táncosok részére. A 
táncot kedvelő fiatalok 14 
éves kortól jelentkezhetnek 
a vasutas-szakszervezet ze
neiskolájában, hétfőn, szer
dán és pénteken 17-től 21 
óráig. (Budapest VII., Ró
zsa Ferenc u. 22. Telefon: 
424—128.)

H alálozás
Nyolcvankét éves korában el

hunyt Várad i Jenő, aki tagja volt 
a vasutas-szakszervezet 1919-ben 
megválasztott központi vezetősé
gének. Munkásmozgalmi tevé
kenységével elévülhetetlen érde
meket szerzett. Temetése február 
21-én volt a kispesti temetőben.

Nyugdíjas klub Hegyeshalomban

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. A forgalom gyor

sításához ez is hozzájárul. 13. Pe
ru fővárosa. 14. A Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet francia ne
vének rövidítése. 15. Elegáns férfi- 
kabát. 16. Latin szeretet. 17. Nem 
avval. 19. Férfinév. 20. Húz. 21. 
Vigyázó ja. 22. Albán póniz. 24. 
Dallam, ária (francia). 25. Kertet 
művel. 26. Színmű vészünk neve 
(Ferenc). 28. Fél egér. 30. Hangta
lanul vés. 31. Az arzén v egy jele. 
22. önkéntes Támogatási Alap. 33.

Viasza: daliás. 35. Ilyen szemmel 
is néznek. 38. . . .  Bertalan (1812— 
1869), Kossuth minisztere. 40. 
Nyamvadt. 42. Fürdőszobakellék, 
névelővel. 43. Víziáliat. 44. Na
gyon édes élelem. 46. Bizony, a 
Halottá beszédben. 47. Kettős más
salhangzó. 49. Adag, közismert 
Idegen szóval. 51. Mint 25. vízszin
tes. 52. Bázeliben van. 54. Nagyobb 
pálca. 55. Vízinövény. 56. Az USA 
egyik legnagyobb hírügynöksége. 
57. . . .  print nyomdai eljárás. 59.

. . .  August (1840—1913), német po
litikus. 62. Latin és. 63. Betűpót- 
Lassal fiatalkorúak bandája. 65. A 
sportban átemelés. 66. Vissza: nem 
sima. 68. Színpadi kacaj lehet. 70. 
Vegyél a vízből!

Függőleges: 2. Árpád apja. 3. 
Francia város, fonetikusan. 4. Ke
vert rom. 5. Kettőzve bányaváros. 
6. . . .  Girolamo (1854—1910), olasz 
író. 7. Vívó igéje. 8. Attila, más
képpen. 9. V. F. 10. Korom köze
pe. 11. . . .  litás, a születések szám- 

’ aránya. 12. Passzív ellentéte. 16. 
Ez is segíti a gyorsabb forgalmat. 
17. Férfinév. 18. Igekötő. 21. ö . E. 
23. Budapesti pályaudvar. 26. Dél
szláv kerületi vezető. 27. Hektár 
rövidítése. 29. Főzelék, németül. 
31. Kutyafajta. 33. A Tisza mellék
folyója. 34. Tíz,, görögül. 36. R. Y. 
37. Nem dombos vidék. 39. Vi
gyázó, de fordítva. 41. Fémes 
elem. 44. Olcsó szálló. 45. Perme
tezőszer. 48. Somogy megyei hely
ség. 49. Ütőhangszer. 50. Nyakba- 
való. 51. Nyíltan, kertelés nélkül. 
53. Vályú. 58. Menyasszonyok. 60. 
Becézett női név. 61. Veri vala. 64. 
Kínrímben megtalálható. 66. Vé
gek nélkül esett. 67. Fél disznó. 69. 
Idő magánhangzói. 70. Személyes 
névmás.

Beküldendő: vízszintes 1. és füg
gőleges 16.

Beküldési határidő: 1979. már
cius 30.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az előszállítások ösz
tönzése. Átütemezési megállapo
dások.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
3. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Vörös László, örttlos vasútállo
más, 8854 Kiss Zoltán, Nagyba
jom, Fő utca 7/a, 7561; Dénes Jó
zsef, Vecsés, Vasvári Pál u. 14. sz. 
2220; Altsách Arpádné, Nógrád, 
Dózsa Gy. u. 16. sz. 2642; Bodia 
Benjámin, Miskolc I„ Sió u. 15. sz. 
3258. , 1

Hegyeshalom csomópont 
Kandó Kálmán Művelődési 
Házában tavaly alakult meg 
35 taggal a nyugdíjasok klub
ja. Létszámuk azóta százhúsz
ra emelkedett. Ez a népszerű
ség a gazdag szórakozási és 
művelődési lehetőséget bizto
sító programoknak köszönhe
tő.

A klubtagok a művelődési 
házban gyakran találkoznak

fiatal vasutasokkal» akik tájé
koztatják őket munkájukról, 
eredményeikről. A klubot az 
Ady Endre női szocialista bri
gád patronálja. A, nyugdíjasok 
önálló zenekart is alakítottak, 
és gyakran fellépnek a műve
lődési ház különböző rendez
vényein. (Képünkön Kántor 
József nyugdíjas szertári önök, 
a zenekar egyik tagja látha
tó.)

Sóra

Lakáscsere
Elcserélném Budapesttől hat ki

lométerre levő lakótelepi kettő 
szoba összkomfortos főbérleti la
kásomat MÁV-on belül gondnoki 
(üdülő, sportpálya stb.) lakásra. 
Szolgálati is érdekel. Érdeklődni 
kizárólag levélben: Lehrreich Bfc* 
lánc, Szigetszeratmiklós, Vád Mi
hály u. 2/B. 2310.

Elcserélném Dunakeszi-Gyártele
pen levő másfél szoba összkom
fortos, T. emeleti, gázfűtéses la
kásomat hasonló budapestire. Er- 
kélyes előnyben. Érdeklődni a 
330—029 telefonon 19 óra után.

Elcserélném Hajdúszoboszlón 
levő szoba, konyhás, komfortos, 
kertes szolgálati lakásomat deb
receni másfél szobásra, vagy an
nál nagyobbra, vasutassal. Min
den megoldás érdekel. Érdeklődni 
levélben: Fapp Sándor, Hajdú
szoboszló MÁV állomás n/2-es la
kás.

Elcserélném budapesti egy szo
ba komfortos 36 négyzetméteres 
tanácsi lakásomat kettő szobás, 
különbejáratú 45—50 négyzetmé
teres komfortos tanácsi vagy 
MAV-laikásra a XIV., XV. kerü
letben. Érdeklődni lehet szemé
lyesen vagy levélben: Gazsi Jó
zsef, Budapest X V . Rákospalota, 
Csillagfürt u. 1. fdsz. 1. sz. 1155.

Elcserélném Kőbánya városiköz
pontban levő három szoba össz
komfortos, 67 négyzetméteres ta
nácsi lakásomat rákospalotai ha- • 
sonló méretűre. Régi MAV-lakás, 
vagy kisebb komfortfokozatú is 
érdekel. Cím: A ts József, Buda
pest, Körösi Cs. S. u. 27. H. em. 
18. 1105. Megtekinthető egész 
nap.

Elcserélném budapesti három 
szobás, összkomfortos, vasúti la
kásomat tanácsi összkomfortot 
garzonira. Érdeklődni: 261 — 392
telefonon 17 óra után.

Elcserélném szolnoki három szo
bás, új, összkomfortos szövetke- ' 
zeti lakásomat budapesti hason
lóra. Bármilyen megoldás, MAV- 
bérlaikás is érdekel. Cím: Szolnok, 
Széchenyi u. 5. I. em. 5. 5000; 
Keresztúri Sándor, Üzemi tele
fon: 02/16—33.

Eladnám Szarvaskőn, Egri pa
tak mellett .1— Egerhez közef“ —- 
üdülési telkem. Érdeklődni le
vélben : Simonyi Angéla, Buda
pest, Benczúr u. 47. n . 37. sz. 
1068.

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI., Benczúr utca 4L 

Telefon városi: 229—873. 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VTL, Rákóczi út 64. 

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, — 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója.
Előfizetési di-t eev évre: 26,— Ft 

Csekkszámlaszámunk:
MNB 215 — 11 859 ?

79—956. Szikra Lapnyomda 
Budapest 

Felelős vezető:
Csöndes Zoltán vezérigazgató
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A vasútigazgatóságok munka verseny ében
A miskolciak nyerték 
a vörös vándorzászlót

AZ ELNÖKSÉG ELFOGADTA A KITÜNTETÉSRE JAVASOLT 

SZOLGÁLATI HELYEKET ÉS SZOCIALISTA BRIGÁDOKAT

Műszaki klub 
Szombathelyen
Fiatal mozdony- és motor

vezetők műszaki klubbot ala
kítottak Szombathelyen. A 
vontatási főnökség KlSZ-bi- 
zottságának támogatásával lét
rehozott klub tagjai — közel 
negyvenen — szocialista bri
gádtagok. A  fiatalok minden 
hónap első csütörtökjén, az 
igazgatóság és a főnökség fia
tal műszaki értelmiségei ál
tal tartott előadássoroza
tokat hallgatnak meg és 
kötetlen beszélgetés for
májában megvitatják az 
elhangzottakat. A  témák kö
zött lesznek olyanok, amelyek 
a gyors hibaelhárítás különbö
ző módszereivel ismertetik 
meg a „vezéreket”. A  szakmai 
rész után a jelenlevők minden 
alkalommal különböző szó
rakozási formákkal teszik szí
nesebbé az összejöveteleket.

A  március 1-i alakuló ülé
sen részt vett Bedöcs Károly, 
az igazgatóság IV. osztályának 
vezetője. .

A  s z a k m a  

kiváló tanulói
A  Zala megyei tanács mű

velődési osztálya és KlSZ-bi- 
zottsága az idén is rendezett 
Szakma kiváló tanulója ver
senyt. A  megyei , döntőn a 
nagykanizsai körzeti üzemfő
nökség szakmunkástanulói 
eredményesen szerepeltek. El
ső lett Grabant István, máso
dik Czuczai Zoltán és harma
dik Kurvéger Attila. Vala- 
menyien dízelmozdony-szere
lők. Az első három helyezett 
500, 400, illetve 300 forint ju
talomban részesült.

Újítók a gyermekekért
A  nemzetközi gyermekév 

alkalmából Ser főző József, a 
MÁV Gépjavító Üzemének 
ezüst fokozattal kitüntetett 
újítója kezdeményezte, hogy 
az 1979-ben kifizetésre kerü
lő újítási díjak egy részét az 
újítók ajánlják fel a gyermek
év szolidaritási alapjának. A 
felhíváshoz az üzem legtöbb 
újítója csatlakozott.

Szakszervezetünk elnöksége 
március 15-én ülést tartott. A  
testület elsőnek az 1978. évi 
eredményeik alapján kitünte
tésre javasolt vasútigazgatósá- 
gokról, szolgálati helyekről és 
szocialista brigádokról készült 
előterjesztést vitatta meg.

A  M ÁV munkaverseny-sza-  
bályzata értelmében, egész évi 
munkája alapján, legkiemelke
dőbb eredményeket elérő vas- 
útigazgatóság elnyerheti a 
KPM  és a Vasutasok Szak- 
szervezete központi vezetősé
ge vörös vándorzászlaját, a 
második legjobb eredményt 
elérő igazgatóság pedig okle
vél elismerésben részesíthető.

A  kitüntetésre a vasútigaz- 
gatóságoknak pályázni kell. 
Ennek alapfeltétele, hogy az 
igazgatóságok az áruszállítási 
éves tervet 100 százalék fölött 
teljesítsék. A  pályázatot be
küldő hat vasútigazgatóság 
közül ennek a követelménynek

csak a miskolci, a debreceni 
és a szombathelyi igazgatóság 
felelt meg. A  miskolciak 102,6, 
a debreceniek 102,1, a szom
bathelyiek 101,8 százalékra 
teljesítették a tervet. A  töb
biek teljesítménye nem érte 
el a 100 százalékot.

A  munkaverseny alapján 
értékelt mutatóknál, a három 
legeredményesebben dolgozó 
igazgatóságnál olyan hiányos
ság, amely forgalombiztonsá
gi és munkavédelmi szem
pontból a kitüntetés adomá
nyozását kizárná, nem volt. 
Mivel a debreceniek az 1978. 
évi bértömeget 19 m illió fo
rinttal túllépték, ezt a vezér- 
igazgatói értekezlet kizáró té
nyezőként minősítette. Ennek 
figyelembe vételével a KPM 
és a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségének vörös 
vándorzászlaját a miskolci 
vasútigazgatóság nyerte, a 
MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete ok
levél elismerését pedig a szom
bathelyi vasútigazgatóság kap
ja.

Mint ismeretes, a vasút te
rületén a száznál nagyobb lét
számú szolgálati helyek — 
üzemfőnökségek, csomópon

tok, üzemek, intézetek és fő
nökségek — versenyeznek a 
kiváló cím elnyeréséért. A  160 
szolgálati hely közül a leg
jobb eredményt elért 12 szol
gálati hely részesül kiváló ki
tüntetésben, 2 szolgálati hely 
miniszteri oklevél elismerés
ben, 22 pedig vezérigazgatói 
elismerésben részesuL

A  szocialista munkaver- 
seny-mozgalomban kiemelke
dő eredményeket elérő kollek
tívák közül a M ÁV kiváló if
júsági brigádja kitüntetésben 
17, a M ÁV kiváló brigádja ki
tüntetésben 92 brigád része
sül a területi szervek javasla
ta alapján (A  kitüntetésben ré
szesülő szolgálati helyek és 
szocialista brigádok névsorát 
lapunk következő számában 
közöljük.)

Az  elnökség ezután megvi
tatta és elfogadta a Vasutasok 
Szakszervezete 1978. évi gaz
dálkodásáról készült beszámo
lót, valamint a számvizsgáló 
bizottság tájékoztatóját a be
számoló felülvizsgálatáról. 
Ugyancsak elfogadta a 1/2 szá
zalékos ÖT A 1978. évi gazdál
kodásáról készült beszámolót, 
illetve a számvizsgáló bizott
ság tájékoztatóját a beszámoló 
felülvizsgálatáról.

A vasutasfa árnyékában
1980-ban befejezik Abony állomás rekonstrukciólát

Abony nagyközség leghíre- 
lebb élő történelmi ereklyéje 
a vasútállomás felvételi épü
let előtt álló óriási kőrisfa — 
vasutasfa! —, amely az idén 
tölti be 130. évét. A  krónika 
szerint a Pest—Szolnok közöt
ti vasútvonal építése idején 
ültették. A  kis állomás más 
vonatkozásban is magán hord
ja még a hőskor jegyeit: a
felvételi épület is elmúlt már 
100 esztendős.

— A fán kívül lassan el
tűnik itt minden, ami a tá
voli múltra emlékeztet — 
mondja Sztrókay József állo
másfőnök. — Most készült el 
az állomás vágányhálózatának 
a felújítása; kicserélték a 
teljes ágyazatot, erősebb sí
neket raktak le, ezzel meg
szűnt a lassújel, s így már 
120 kilométer óránkénti se
bességre alkalmas a pálya. 
Hamarosan megkezdik a fel
vételi épület tatarozását, kor
szerűsítését, mert már ez sem 
felel meg a jelen követelmé
nyeinek. Ezzel egyidőben le
betonozzák még a rakterüle- 
tet is. Az utóbbinak különö
sen örülünk, mert sáros idő
ben bizony sokat kínlódunk a 
fel- és leadásokkal. A  teljes 
rekonstrukció a terv szerint 
1980-ban fejeződik be.

Időszerű a rekonstrukció, 
mert az elkövetkezendő évek
ben befejezik az abonyi tég
lagyár modernizálását, amely
nek eredményeként ötszörösé
re emelkedik a termelés. A 
tégla elszállításának a na
gyobb része ránk hárul. Az 
Is elképzelhető, hogy más 
áruk fel-, illetve leadása is 
növekszik, mivél Abony a 
gyorsan fejlődő községek kö
zé tartozik.

— A rekonstrukció alatt 
korlátozták-e a folyamatos. 
munkát?

— A  vágányhálózat építése 
idején ugyanúgy teljesítettük 
a ránk kiszabott tervet, mint 
annak előtte. Biztos vagyok 
benne, hogy a rekonstrukció

Tisztképzősök szellemi vetélkedője 
a Tanácsköztársaság 60. évfordulóján

folytatása során sem lesz 
fennakadás a forgalomban.

Az állomáson 14 vasutas 
látja el a szolgálatot. A  tel
jes létszám egy híján a Kos
suth szocialista brigádban dol
gozik. A  gárda jól összeszo
kott. Néni ismernek lehetet
lent, ha a vasút érdekeiről 
van szó. Három éve történt, 
többször megdézsmálták az ál
lomáson várakozó vagonokat. 
A brigád tagjai elhatározták, 
hogy elfogják a tolvajokat. Az 
egyik éjszaka Benke Pál vál
tókezelőnek és Habony Sán
dor málházónak sikerült is 
lelepleznie egy egész bandát. 
Nem volt veszélytelen a vál
lalkozás. Az esetnek a kör
nyékén elterjedt a híre, azóta 
egyetlen lopás sem történt 
Abonyban.

(séra)

A  Magyar Tanácsköztársa
ság 60. évfordulója tiszteleté
re a MÁV Tisztképző Intézet, 
a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium felügyelete alá 
tartozó négy tisztképző intézet 
hallgatói részére március 
14-én vetélkedőt* rendezett.

A  budapesti igazgatóság 
kultúrtermében rendezett ve
télkedőn négy témakörben 
mérték össze tudásukat a 
BKV, a MÁV, a posta és a 
Volán tisztképző intézeteinek 
csapatai. A  játékvezető Pét- 
ress István, a Magyar Rádió 
főmunkatársa, az öt tagú 
zsűri elnöke pedig Győrffy

József, a KPM pártbizottsá
gának titkára volt/ '

A  vetélkedő résztvevői a 
Tanácsköztársaság eseményei
nek magas szintű ismeretéről 
adtak számot. A  verseny 
győztese a Volán csapata lett, 
második a MÁV Tisztképző 
Intézet, harmadikba posta ok
tatási központjának ' csapata, 
negyedik pedig a BKV. Az 
első helyezett csapat jutalma 
leningráüi, a másodiké magas
tátrai, a harmadiké pedig 
pozsonyi társasutazás..

A  nyereményeket március 
22-én díszünnepségen adták 
át.

Losonczi Pál látogatása Záhonyban

_  Losonczi Pál és kísérete az eperjeskei rendező pályaudvaron
(Tudósítás az 5. oldalon) (Elek Emil felvél

Felszabadulásunk évfordulójára
A népi hatalom létrejöttének immár 34. évforduló

járól emlékezünk meg felszabadulásunk ünnepén. 
1945 áprilisában a magyar nép megszabadult egy 

gyűlöletes fasiszta rendszer erőszakjától, terroruralmá
tól.

Ennek a népnek, amely egész eddigi történelme 
során mindössze 1918/1919 néhány hónapjában élhetett 
valamilyen — polgári vagy szocialista — demokratikus 
rendszerben, a felszabadulás hozta el a demokráciát, 
Ez a demokrácia napjainkban mint a munkásosztály 
hatalmának formája mélyrehatóan érvényesül az élet 
különböző területein, szolgálja <a közösség javát és biz
tosítja az egyén, a dolgozó ember jogait.

Annak a Szovjetuniónak hős fiai hozták él szá
munkra a szabadságot, amely 1919-ben ezer sebből vé- 
rezve nem tudott a fennmaradáshoz elegendő segítséget 
nyújtani a Magyar Tanácsköztársaságnak.

Amikor a felszabadító szovjet csapatok hazánk föld
jére . léptek, dolgozó népünk a Szovjetunióban, látta a 
fasizmus ellen legelszántabbajn, .legkövetkezetesebben 
küzdő, a béke oly régen várt ajándékát elhozó győzel
mes erőt. Népünk legöntudatosabbjai már akkor is 
tudták: a szovjet hadsereg a fasizmus legyőzésével, s a 
békével elhozta a történelmi lehetőségét annak is, hogy 
népünk valóra váltsa azé, amit 1919-ben elkezdett: vagyis 
felépítse a kizsákmányolástól mentes, új szocialista tár
sadalmat

A z egyharmad évszázad korunk nemzedékei számá
ra már meglehetősen tekintélyes, a ■történelem szem
pontjából viszont még igen rövid időszakban megala
poztunk egy új társadalmi rendet hazánkban, s nagyon 
sokat tettünk azért, hogy ennek a rendnek a vívmányait 
a mai generációk mind nagyobb mértékben élvezhes
sék.

A tények arról tanúskodnak, hogy alapjában véve 
eredményesen hasznosítottuk a közösségi tulaj
donból, a szocialista; tervgazdaságból adódó lehető

ségeket Iparunk ma kevesebb, mint öt hét alatt termel 
annyit mint a második . világháború előtt egy egész 
esztendő alatt Fele annyi ember dolgozik a mezőgaz
daságban , mint akkor, s mégis másfélszer annyi ter
méket állít elő. A felszabaduláshoz mint elmaradott 
agrár-ipari ország érkeztünk el, ma viszont a közepe
sen fejlett országok sorában sem vagyunk utolsók, s 
belátható időn belül a fejlett ipari országok közé szá
míthatjuk magunkat.

A  felszabadulástól máig megtett út nem volt sima. 
Megpróbáltatások, objektív és szubjektív okok egyaránt 
fékezték előrehaladásunkat. Az évforduló alkalmas idő
pont a számvetésre, a jövő tennivalóinak vázolására is. 
Mindkettőhöz a legjobb támpontot a Központi Bizottság 
1978. december 6-i ülésén hozott határozat ad.

A  Központi Bizottság megállapította, hogy 1978-ban 
a termelés, a  némezti jövedelem és a lakossági fogyasz
tás a tervezettet megközelítően nőtt. Nemzeti vagyonunk 
tovább gyarapodott, előreléptünk az életszínvonal és az 
életkörülmények javításában.

A  fejlődés azonban több fontos területen eltért a 
tervezettől. A  belföldi fel használás a tervezett mérsék
lődés helyett a nemzeti jövedelmet meghaladóan nőtt. 
A  behozatali többlet nagyobb volt a tervezettnél és az 
előző évinél. Ennek következtében a népgazdaság egyen
súlya az előirányzott javuló helyzettel szember rom
lott A gazdasági hatékonyság nem javult kielégítően. 
A  termelési eszközök kihasználása kedvezőtlen. Az 
anyagköltségek a termelésnél gyorsabban növekedtek. 
A  felhasznált élő- és holt munka produktuma a ter
vezettnél lassabban nőtt

Az 1979. évi munkánál ezekből kell kiindulni. Ele
mi érdekünk, hogy a  kedvezőtlen folyamatokat megál
lítsuk, a problémák továbbélését megakadályozzuk. Ezért 
a gazdaságpolitika és a gazdaságirányítás gyakorlatában, 
a tervezésben és a szabályozásban, a gazdasági munka 
minden területén alapvető fordulatot kell elérni.

A  népgazdaság további fejlődéséhez a mai körülmé
nyek között is megvan az összes feltétel, elegendő 
az anyagi és szellemi erő. Mindebből azonban csak 

akkor lesz valóban fejlődés, ha a lehetőségekkel élünk, 
erőforrásainkat hatékonyabban használjuk fel.

A  feladatok sikeres megvalósításának az a legfonto
sabb feltétele, hogy egységes akarattal, fegyelmezetten 
dolgozzunk. Méltóan azokhoz, akik 1945-beai látva a 
romba döntött országot, a romokban heverő vasutat, 
sokszor éhezve, fázva, de lelkesedéssel, egyet akarással 
kezdtek az újjáépítéshez.
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Kitüntetések a nemzetközi nőnap alkalmából
A  nemzetközi nőnap alkal

mából, március 7-én, kitünte
tést adtak át a munkában 
¡élenjáró hődolgozóknak, a 
M ÁV  Vezérigazgatóságon. Az 
ünnepségen megjelent Urbán 
Lajos, közlekedés- és posta
ügyi minisztériumi államtitkár, 
Szűcs Zoltán, a M ÁV vezér- 
igazgatója, Kajcsa József, a 
vasutas-szakszervezet titkára.

A z ünnepséget Kummer Ist
ván; a Vezérigazgatóság párt
bizottságának tagja nyitotta 
meg, majd Ürögi József, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra, a vasutas-szakszervezet el
nökségének tagja mondott be
szédét. Bevezetőjében méltatta 
a nőnap jelentőségét, s elis
meréssel szólt a nők termelő

ratetáirioez;, Dombóvár Igazg. Osz- 
tószertáxf ón.; Gyimóíihy Etelka 
VSZT-ügyirat., Miskolc Pft. Főn.; 
ECajdiu Györgyraé számvit. vez.. 
Körzeti Üzemiőoi. Békéscsaba; He
gedűs Ferencné . segédkocsi-int., 
Rajka á ll.; Keller Gyulámé felíró, 
Utaséi!. Váll.; Kelényi Istvánná 
bétám, munkás, M ÁV Jegymyom- 
da Főm.; Kiss Jánosné takarító
nő, Gyöngyös Kitérőgyártó Ü .; 
Kiss Joaohinmé számvit. vez., 
Miskólc-TÍ3Zai pu. Épület- és 
Hídflsmnt. Főm.; Kiss Róza . víz- 
vizsg. - Debrecen Vonít. Főm.; Kiü
lj er Home anyaggazdálkodó, Jobb- 
parti BBFF; dr. Kosznál jánosné 
utóikBCLkuOácdós ellenőr, Bp. ItBÉF; 
Kovács Iniréné bétám. munkás, 
Pscs BSEF; Kovács Lajosaié 
ügyvit. alkalmazott, Bp. Vasútdg.; 
Major Lászlómé ügyirat. Hegyes
halom Vont. Főm.; Molnár János
né záriámpaJciadó, Szombathely 
Vont. Főm.; Plu/tzer Miklósaié ta
karítónő, Vasutasok Szakszerve
zete; Bontó Lászlómé' ügyint.,

jósaié gépírómét, Dombóvár Ép. 
Főm.; Jakab Istvánná csop. vez., 
BVKH; Képe Józsefeié ügyint., 
Bp. Vasútiig.; Kiss Lajosné fordí- 
tókoromg-kezelőt. Dombóvár
ÜzemfŐL:.; Kollár Jánosaié táv- 
irászt, Baja á ll.; Ladjámszky Ist- 
várané számla ellenőrt, Bp. Számi- 
vit. Főm.; Lukács Istvámmé lyuik- 
szalag-lyukasztót, MÁV Számítás
technikád Üzem; Mihakxvszki Jó
zsefeié gépírót, Miskolc Jj. Ü.; 
M ihályi Ferencné szertári mun
kást, Szeged Rendező igazg. Osz
tószertárfőn.; Mlkó Bálámtaté rák- 
tárnokot, Bélapátfalva áll. Mik
lósaié, dr. Dékány Mária csop. 
vez., Pécs Vasúiig.; Mészáros Bé
lámé hivatalsegédet, Szob áll-.; 
Molnár Józsefeié amyagraktárvez., 
Miskolc Tiszád pu. Szertárfőm.; 
Németh Józsefeié vonat vez. Bip. 
Déli pu. Körzeti Á ll omásfőmölc- 
ság; Papp Lászlómé konyháján yt, 
Szombathely Jj. Ü .; Pardá Ist
vánná .utókalkulátort, Bp. MÁV 
V ili. Felső vez. Ép. Főn.; pálinkás 
Józsefeié ügyint., MÁV Nyugd. 
H iv.; Pintér ArpácLné vez. asz- 
szisztenst, Szombathely MÁV Tér. 
Éü. Közp.; Pérnek Bélámé táv
gépíró kezelőt, Komárom áld.; 
Poláikovics Jánosaié takarítónőt, 
Puszta Szabolcs Vont. Főm.; Riad- 
nai Ferencné ügyirat., Szeged 
Vasútig.; Rascbka Emiimé oszt. 
kezelőt, Pécs vasútig.; Rózsavöl
gyi Károlyné személypénztárost, 
Makó áld.; Selmeci Ferencné ügy
int., M ÁV Nyugdíj H iv.; S'mon 
Endrémé terv-statisztikust, Vesz
prém Pft. Főn.; Simon Mátémé 
mosónőt, Bp. Benczúr utcai Böl
csőde ; Sóspataki Sándomé taka
rítónőt, MÁV Építési Géptelep 
Fon.,; Szabó Bélámé ügyimt., Zá
hony Üzemfőm.: Szárnyas! Gyu
lámé ügyimt., Mis-kolc-Tiszai pu.; 
Szentkirályi Imrémé ügyimt., MÁV 
ÜGH; Szép Mária raktárvezetőt, 
Székesfehérvár Szertár főm.; Ta
kács Istvánná munkaügyi intézőt, 
Nyéfcládiháza á ll.; Tassonyi Já
nosné könyvelési ellenőrt, Debre
cen Számvit. Főn.; Tátrai László
mé segédmunkást, Bp. Ferencvá
ros. Pft. Főm.; Tieber Ferencné 
ruhaellemőrt, M ÁV Számvit. Főn.; 
Topa Józsefeié kocsitakarít 6- 
művezetőt, Miskolc Tiszai pu.; 
Tóth Lősz1 ómé raktárkénéi őt, Ce’ l- 
dömölk Osztószertárfőn.; Török 
Lászlómé főelőadót. Vasutasok 
Szakszervezete: Varga Anbalné ta
karítónőt. Szombathely TB J v :
Varga Emelné számviteli szerve
zőt, Északi Jj. Ü .; Zakó»', Gyit’ á- 
né üzemi ápolót, Záhony Gépesített 
Rakod. Főn. *

írástudatlanok 
az iskolapadban

Setét Sándor a betűvetést ta
nulja

Tuzséron, a debreceni építé
si főnökség III-as számú épí
tésvezetőségén 29 dolgozó ké
szül az általános iskola első, 
második osztályának elvég
zésére. Az építési főnökség 
gazdasági, társadalmi szerve
zetednek segítségével ez év  ja
nuárjában elkezdhették tanul
mányaikat az írástudatlanok. 
A  tuzséri általános iskolával 
kötött szerződés lehetővé tet
te, hogy a dolgozók heti négy 
alkalommal, ingyen adott tan
szerekkel írni, olvasni, szá
molni tanuljanak.

— Az a tapasztalatunk, 
hogy a dolgozók megkedvelték 
a tanulást —  mondja Tarr 
Gyuláné tanár. —  A  tanárok 
és a diákok között jó  a kap
csolat. A  legfiatalabb tanuló 
Pocsai József 28 éves, a leg
idősebb Hamza László 57 éves,

, Urbán Lajos közlekedés- és postaügyi minisztériumi állam 
titkár átadja a kitüntetést Kiss Jánosné vonatvezetőnek

(Laczkó Ildikó felvétele)

munkában való helytállásáról. 
Beszéde után Urbán Lajos 
államtitkár átadta a miniszteri 

S kitüntetéseket, Szűcs Zoltán 
pedig a Vezérigazgatói dicsé
retet.
' A  nemzetközi nőnap alkalmából 
i—- kiemelkedő szakmai és társa
dalmi tevékenységük elismerése
iként — a közlekedés- és posta- 
ügyi miniszter

Kiváló vasutas
1 kitüntető címet adományozott:
' Fodor Mária belső ellem önnek,
I Békéscsaba M ÁV Körzeti Üzem- 
főm. ; Kiss Jánosné vomatvez., 
Székesfehérvár MÁV Üzemifőn.; 
Kiss Józsefeié vizsg. íőkalAUzmak, 
fMAsácolc-Tiszai pu., Sebők György
ivé ipaxv ágán yszámla-vezet őrnek,
..Debrecen á ll.; Sorbán Lászlómé 
,'t;tk. ügykezelőnek, Debrecen. Jj. 
Ü .; Vargámé dr. Kispál Mária 
; jogsegély szóig, vezetőnek. Vasuta
sok Szakszerv. Miskolc Tér. 
Biz.

Kiváló munkáért
kitüntetésben részesítette: Antal
Piroska szem. pénztárost, Oroshá
za á ll.; Adárn Kálmánné vez. 
szakácsot, Jászkisér MÁV Építő
gépjav. Ü .; Dr&gó Mária bölcső- 
devez., Szombathelyi MÁV Böl
csőde; És pár Ferencné előadót, 
Utasellátó V .; Gajárszkd. Imrémé 
álLomásfőnököt, Dinnyés á ll.; 
Hargitai Lászlóné amyagráM. vez., 
M ÁV Hidép. Főm.; Hid-asy Sán- 
dorné ügyámt, Pécs Számvit. Főn.; 
Jaksics Józsefeié rakt vez., Bp. 
Igazg. Osztószertár; Kedves Fe- 
remoné függ. szb-íitkárt, Győr 
é ü S L 'i Lévai Sámdomé takarítónőt. 
Bp. Keleti pu.; Lökös Jánosné 
ralctárnokot, Szombathely áll., 
Lukács Sámdomé kertészeti szak
munkást, Debrecen Épület- és 
Híüf erűit. Főn.; Mester Józsefeié 
segédmunkást. Kaposvár Épület- és 
Hídfennt. Főn.; Nagy Jánosné 
gépkezelőt, Bp. Maigasép. Főn.; 
Németh Imrémé ügyimt., Bp. Vas
ú iig .; Németh Sándomé anyag- 
számadót, Miskolc Ép. Főn.; 
Oláh ' Bélámé számvit. vez., Kis
kunhalas Pft. Főn.: Selmeci
Zsuzsanna ügyimt.. KPM  Vasúti 
Főoszt.; Szabó Kálmánné takarí
tónőt, Záhony áll.; Szabó Károly
né műszerészt, Bálparti BBF*': 
Széli Gézámé üzemegység-vezetőt. 
M ÁV Számításfceclm. Ü. Debre
cen , Tér. Üzemegys.; Szíilkora 
Istvámmé takarító csop. vez., N yír
egyháza áll.; Szilágyi Lajosné 
lámpákéi.. Hatvan Vont. Főn.; 
Takács Mihályné csop. vez.. Sze
ged Vasútig.; Tóth Józsefeié ügy
irat., Dombóvár Üzemfőm.: Ülváro- 
;si Hubáné oszt. vez. h., KPM Vas
úti. Főoszt.; Varga Sándomé ügy
irat., Landler Jenő Jj.Ü.; V ig Jó
zsefeié oktatót! szítét. Bp. Ferenc
város á ll.; Vojvoda Jánosné 
ügyimt., Miskolc Vont. Főn.

M iniszteri dicséretben

részesülitek: Bürge Arpádmé cuk
rász, Utasellátó V .; Csontos Jíllés- 
né • bétán, munkás, Bp. K özt*. 
Orsz. Osztószertárfőn.: Füredi
Lászlómé tervező csop. vez., MÁV 
tervező In t,; Goldmamm Erzsébet

Győr Pft. Főn.; Szabó Fáimé bé
tán. műszerész, Dunakeszi Jj. ü.

A  MÁV vezérigazgatója

Vezérigazgatói dicséret
kitüntetésben részesítette: Al-ics
Józsefeié takarítónőt, Hatvan Vont. 
Főn.; Asztalos Mihályné vonatát
vevőt, Püspökladány á ll.; Bartók 
Lászlómé ralctárnokot, Dunaújvá
ros á ll.; Bezzeg Józsefeié anyag
gazdálkodót, Szentes á ll.; Bérezi 
Sándomé csop. vezetőt, MÁV 
Szak- és Szerelőip. Főn.; Biri 
Sándomé ügyimt., Szombathely 
Vasútig.; Csombai Júlia ügyirat., 
MÁV ^Gépjavító U. szegedi műhe
lye; "Fényes Józsefeié ügyámt., 
Debrecen Vasúiig.; Horváth La-

aktivisták
kitüntetése

A  Magyar Népköztársaság Elnö
k i Tanácsa, a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából Munka Érdemrend 
ezüst . fokozata, kitüntetésben, ré
szesítette Harsányt Tinóm ét, a 
Bp. Nyugati állomás amyággaz- 
dálkodó konyhavezotőjét, az szb 
nőfeleiősét, a budapesti, területi 
bizottság tagját.

A  SZOT titkársága a Nemzet
közi Nőnap alkalmából a Szak- 
szervezeti Munkáért arany foko
zata kitüntetésben részesítette 
Kovács Antal PáJnét, Nagykőrös 
állomás anyaggazdálkodóját, az 
szb társadalmi titkárát. A  Szak- 
szervezeti Munkáért ezüst foko
zatát kaipta Szabó Károlyné, a 
kisújszállási pft. munkaügyi ügy
intézője, az szb nőfelel őse.

hét gyermek apja. Szorgalmas, 
fegyelmezett emberek vala
mennyien. ¡/

A  szünetben Setét Sándor 
35 éves munkással beszélge
tek:

— Jó l érzem.Jtt magam ~n 
mondja. — Hamarosan megta
nulok írni és olvasni. Négy 
gyermekem van, ők már ezen 
túlvannak, örülök, hogy szá
munkra is lehetővé tették az 
általános iskola elvégzését.

Az iskolafüzetek tiszták, át
tekinthetők. Látszik, hogy 
szorgalmas kezek írják lap
jait. A  legjobb tanulók: Páti- 
kás Gyula Horváth Albert, 
Kiss József, Pocsai József, S í
pos Ferenc és Szőke Pál.

— Nekem tizenegy gyerme
kem van —  mondja Lakatos 
Márton. —  Még nehezen megy 
a tanulás, de segítenek a töb
biek is.

—  Én negyvennyolc éves va
gyok, hat gyermekem van — 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Lakatos Vilmos. —  Már annak 
is hasznát veszem, amit ed
dig tanultam. Vezetőink se
gítségének köszönhető, hogy 
mi is iskolapadba kerülhet-

/ró-olvasó találkozó
A  kisújszállási vasutas művelődési házban március 1-én 

író-olvasó találkozót rendezett a KISZ-szervezet. Vendégük 
Bencsik Sándor író volt. A  találkozón —  amelyen idősebb 
vasutasok és nyugdíjasok is megjelentek — a „M it jelent ma 
müveit embernek lenni?** című KISZ-ifjúsági vitakör témá
val kapcsolatos kérdések hangzottak el. Ezen kívül közműve
lődésünk egyéb aktuális gondjairól, eredményeiről is beszél
tek.

A z  író kifejtette többek között azt a meggyőződését, hogy 
a művelődésnek hatékony bázisai lehetnek a szocialista bri
gádok és a KISZ-csoportok.

tünk.
Egress!

A  V isztu lá tó l a  D u n á ig
Harcokban edző

dött, a vasútnál öre
gedett meg a Budai 
önkéntes Ezred volt 
tagja, a  Győr—Sop
ron—Ebenfurü Vas
út kocsi vizsgálója:
Kovács Mihály.

Édesapja kazánko
vács volt Brueh- 
ban, majd a család 
Sopron Déli pályaud
varra menekült, vé
gül Pu&ztaszabolcson 
telepedett le, ahol 10 
évig vasúti lakóko
csiban laktak. Nyol
cán voltak testvérek, 
közülük hatan a vas
útnál dolgoztak.

Kovács Mihály Sár
bogárdion jelentke
zett gépész-kovács 
tanulónak, ott ismer
kedett meg a politi
kával. Ott hallott 
először beszélni kép
viselőt, hatására lé
pett be a Szociálde
mokrata Párt ifjúsá
gi szervezetébe. A z
után minden ünne-

pen és tüntetésen 
részt vett. 1939-ben 
Sárkeresztesen ver
ték meg először a 
csendőrök puskatus
sal, amikor is egy le
vente versenyen pi
ros szegfűt viselt és 
társsaival röplapokat 
osztogatott Kommu
nistának mondották 
és állandóan figyel
ték, még a hadsereg
ben is, amikor bevo
nult katonának.

1^41-ben a frontra 
vitték, eljutott Var
sóig és a Visztulánál, 
többed magával 
érintkezésbe lépett 
az orosz-lengyel par
tizánokkal. Ezt kö
vetően rövid időre 
visszakerült Győrbe, 
majd Budapestre ve
zényelték. 1942. már-* 
cius 15-én a Kossuth 
szobornál zászlóosz- 
tögatás miatt letar
tóztatták, s 30 napi 
fogdára ítélték. Részt 
vett a pesti harcok-

ban. A  szovjet had
sereg közeledésekor 
a hadseregben szer
vezkedni kezdtek és 
decemberben kap
csolatot teremtettek 
velük: az átállásról 
tárgyaltak.

A  magyar önkén
tesekből ' létrehozott 
Budai önkéntes Ez
red kemény harcai
ban Kovács Mihály 
is részt vett, mint 
légvédelmi tüzér
mester. A  Buda fel
szabadításáért tanú
sított helytállásáért 
magyar és szovjet 
kitüntetést kapott. 
1945 júniusában sze
relt le  a demokrati
kus hadseregből és 
Székesfehérvárott lé
pett a M ÁV szolgá
latába.

A  kommunista 
pártnak és a szak- 
szervezetnek 1945-től 
tagja. Győrött volt

mozdonylakatos, 
majd 1949-től kocsi-

vizsgáló. A  GYSEV 
létszámaiba 24 év  
után került át, azóta 
is Győrött vizsgálja 
a kocsikat. Am íg a 
MÁV-nál volt, a  ha
tárállomásokon dol
gozott: a GYSEV-nél 
Győr az , állandó 
munkahelye.

A  Budai Önkéntes 
Ezred tagjai 1980-tól 
a Magyar Partizán 
Szövetséghez fognak 
tartozni, ahol a 
nyugdíjukat kiegé
szítik. Ám az össze
get, amit kapnak, 
egy másik bajtársá
val együtt a kőszegi 
vasutas nevelőott
honban tanuló árva- 
gyermekeknek aján
lotta fel.

—  Nagyon szere
tem a munkámat — 
sóhajtja —, de az 
évek felettem is el
jártak . . .

Most, március 1-én 
vonult nyugdíjba.

Kovács Anikó

FAZEKAS LAJOS:
Szabadság, adj hitet...

A  hazámat keresztül-kasul járom. 
Szabadságom: átlépek a határon.

Szabadságunk: a kimondott szavak, 
mint a dallam, szálljanak, szánjanak!

Meg-megszúrnak a panaszok tüskéi, 
de szivemet á remény-rügye védi.

Békességem: gondolataim bokra 
kizöldell értelemmé lombosodva.

Békességünk: mindnyájunk javai 
közöpt a mértéket megtartani.

Tisztességem: a munka, amit tőlem 
számonkér a Haza, most s a jövőben.

Tisztességünk: a tettért felelősség; 
csak ebből terem a Hazának bőség.

Szabadságom: a bőség igénye. 
Szabadságunk: a bőség-vágy, a béke.

Jussa: érdem, aki a dolgok súlya 
alatt fö l tud állni újra meg újra. —

Szabadság, adj hitet, erőt, kedvet 
csüggedésében is az embernek!

„E gyütt láttuk a magyar koronát”
Békéscsabai vasutasok látogatása a fővárosban

Jelenát hallgatják a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában

' A  békéscsabai Körzeti 
Üzemfőnökség művelődési bi
zottsága és MSZBT tagcso
portja közös kirándulást szer
vezett Budapestre. A  kirán
duláson, melynek programjá
ban szerepelt a Nemzeti Mú
zeum és a  Szovjet Tudomány 
és Kultúra Háza megtekintése, 
a főnökség dolgozói és csa
ládtagjaik vettek részt.

Március1 4-én napsütéses ta
vaszi reggelre' ébredtünk. Ez 
meghatározója volt a hangu
latnak. 'Mindenki jó kedvvel 
vette tudomásul, hogy a Ke
letitől gyalog megyünk a Nem
zeti Múzeumba. A  gyermekek
nek különösen nagy élmény 
volt a történelmi színhely, 
örömmel fedezték fel a fel
iratot: „ Itt szavalta Petőfi
Sándor 1848. március 15-éh a 
Nemzeti dalt.**

Katonás rendben haladva 
értünk fel a lépcsőkön, a te
remőrökkel, kamerákkal kö
rülvett és gyönyörű csillárok
kal kivilágított terembe, ahol 
Magyarország történelmi erek
lyéi, a korona, a koronázási 
palást, az országalma, a jogar 
és a kard volt elhelyezve. 
Mindenkit lenyűgözött a lát
vány. A lig  tértünk magunk
hoz, amikor a tárlátvezető kö
szöntötte a csoportot és a „Ma
gyarország története a hon
foglalástól 1849-ig”  című kiál

lításon végigvezetett bennün
ket.

A  háromórás séta után, fá
radtan ültünk le a múzeum 
lépcsőire. A  táskákból előke
rültek a finom falatok, hogy 
erőt gyűjtsünk a délutáni 
programhoz. A  Szovjet Tudo
mány és Kultúra Házában Je- 
lena 14 órakor fogadta a cso
portunkat. Kedvesen, tört ma
gyarsággal köszöntött ben
nünket, majd bemutatta a Ház 
minden termát. Láttuk a gyö
nyörű tapétával bevont zene
szobát, a tárgyalótermet, azt a 
helyiséget, ahol szamovárban 
főzött teával fogadják a ven
dégeket, és végül a könyvtárt.

Utoljára a moziiterembe 
mentünk, ahol meglepetést 
tartogattak számunkra. A  mi 
kedvünkért megváltoztatták a 
műsort. A  bemutatott film a 
Szovjetunió tájairól és pionír
jairól szólt, majd ezután — a 
gyermekek és a felnőttek nagy 
örömére — kalandos rajzfil
men nevethettünk önfeledten.

Már este volt, amikor a 
„Csaba-expressze V* haza in
dultunk. A  vopaton utazó 48 
tagú békéscsabai vasutas cso
port a nap élményéről, a lá
tottakról beszélt.

Zacharidesz Jánosné 
Békéscsaba

G Y Ő R I  SIK E R

Vasutas táncosok Szlovákiában
Csehszlovákiában a duna- 

szerdahelyi járás — magyar 
mintára —- rendszeresen szer
vez szakszervezeti napokat. A  
rendezvénysorozatot — amely 
főként kultúrműsorból áll — 
minden esztendőben a szocia
lista hatalomátvétel évfordu
lójának ünnepségeivel össze
kötve, február 25-én tartják.

A  győri vasutasok Arany 
János Művelődési Házának 
tánccsoportja első ízben ' ta
valy vett részt a seregszem
lén, s Dunaszerdahelyen, a já
rás székhelyén lépett színpad
ra. A z idei Ví. szakszervezeti 
napot a járás hat településén

rendezték. A  győri táncosokat 
ebben az esztendőben Lucs 
községbe várták. A  hétszáz la
kosú település új művelődési 
otthona zsúfolásig megtelt, 
négyszázan szorongtak a néző
téren. A  műsor végén a kö
zönség vastapssal, a járási 
szakszervezeti tanács elnöke 
pedig emlékplakettel és szeg
fűcsokorral jutalmazta a tán
cosokat. A  közönségszavazat 
alapján többen ajándéktárgyat 
kaptak.

Az együttes egy hónap múl
va újabb csehszlovákiai meg
hívásnak tesz eleget.

Sz. Jakab
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Tanácskoznak a bizalmiküldöttek

Szegeden együttes ülésen értékelték 
a kollektív szerződés végrehajtását

A  vasutas-szakszervezet sze- ran mondtak véleményt az házásokra tavaly 11 millió fo- zódtak az idei feladatokról, 
gedi területi tanácsa február egyes szabályozásokról, a fel- rintot költöttek: Makón elké- Az ez évi gazdasági feladatok 
24-én a bizalmiküldöttefckel vetődő problémákról. A  tapasz- szült az új, szociális létesít• végrehajtásánál különös hang-
együttes ülést tartott Szegeden, tálatok azt mutatják, hogy a mény, több szolgálati helyen súlyt kap a gazdaságosság és

korszerűsítették a meglevő öl-  a takarékosság. Kiemelt fel- 
tözőket, mosdókat. Jelentős adatnak tekintik a személy

mélyet összeget fordítottak a munka- szállítás színvonalának továb- 
¡és védőruha, az egyéni védő- bi javítását, az e téren szük-

a vasutas művelődési házban, kollektív szerződés kiállta a 
A  tanácskozáson részt vett próbát Van viszont né- 
Koszorús Ferenc, a Vasuta- hány olyan pontja, 
sok Szakszervezete főtitkára, a módosítások ellenére is vi-
Kovács Sándor, a Csongrád tatnak. Ilyen például a heti felszerelések korszerűsítésére, séges szemléletváltozást

beszerzésére.
Javult a vasutas dolgozók

megyei SZMT titkára és Lo- pihenőnap kijelölésével, kia- 
tjász Lázár vasútigazgató, va- dásával és díjazásával- vagy 
lamint Ácsai Mihály, a terű- áthelyezésével; az utazó sze- egészségügyi ellátása. Azigaz-

mélyzet bérének elszámolásé- gatóság területén két rendelő
vel kapcsolatos kérdések. Több intézet és 19 üzemorvosi ren

delő szolgálja a gyógyító és

leti bizottság titkára.
Az együttes ülés napirend^ 

jén több téma megvitatása helyen a túlóráztatással, és 
szerepelt A  küldöttek előre annak elszámolásával kapó so
ké zh ez kapták az írásos be
számolókat így kellően felké-

Éljenek jobban 
a lehetőségekkel

megelőző munkát. A  Szegeden Ácsai Mihály hozzászólásá
éiban is merültek fel viták, átadott rendelőintézet 28 or- bán értékelte a szakszer veze-

A  szegedi igazgatóság terű- vasi munkahelye korszerű ti mozgalom eredményeit, a
szülve szólhattak hozzá, illet- ¡étén is egyre nagyobb gond eszközökkel magas szintű gazdaságpolitikai feladatok
ve mondhattak véleményt. Az a munkaerőhiány pótlása. Ezt egészségügyi ellátást biztosít végrehajtása érdekében tett

♦¿máiríwvT evAHoii kiooA- t_---- v— —- - * *  a dél-alföldi vasutasoknak. Az intézkedéseket. Mint mondot-
elmúlt napokban pedig Ma- ta, a termelést segítő szak

egyes témákhoz szóbeli kiegé- még tetézi, hogy havonta 70 
Kzítést fűzött Lovász Lázár vasutast kell a budapesti pászítást fűzött Lovász 
vasútigazgató és Ácsai M i- lyaudvarokra vezényelni. Mint kón adtak át újabb korszerű szervezeti munka sokoldalúbb 
hály, a területi bizottság tit- az a tanácskozáson is megfő- üzemorvosi és fogszakorvosi lett Az idei feladatokról szól-
V S V 'O  — _    X J  . i i  _  1 . 5 /   í  i  X i  x m a m J a I ü í  t r  q  l / i o m o l  V i z~\ct\r o c o l r  w n í t .kára. galmazódott a hiányzó létszá

mot újrafelvételesekkel kell
rendelőt. va kiemelte hogy csak meg-

Előbbre léptek a munkás- felelő mozgósító és felvilágo-«1», , • / j r  * m ű i u jra ie ive ie icacK R ci k c u  t i iw u ic  a  u m im d»- * '-* ''*«
V llS lO tt KerOBSBK Pótolni. A  budapesti kirende- szállításban. Üj járművek be- sító munkával lehet az egyre

lések szükségességét minden- szerzésével közel ezer vasutast növekvő követelményeknek
Többek között értékelték a kinek meg kell érteni, s a he- tudtak a lakóhely és munka- eleget tenni. Ezért jobban

M ÁV Kollektív Szerződés lyes szemlélet kialakításához hely között autóbuszokkal kell élni a különböző ver-
1978. évi végrehajtását, és 
megvitatták az 1979. évi mó- megfelelő segítséget kell adni. 
dosítást. Mint a beszámoló
megállapította, az évről évre 
továbbfejlesztett kollektív 
szerződés betöltötte szerepét.
Az igazgatóság területén a kol
lektív szerződés beszámolói
nak megvitatásába a bizal
miak útján a dolgozók széles 
körét bevonták. Ennek ered-l 
Hiányéként a beszámolókkal sítéséről

a szakszervezeti szerveiknek is szállítani. Javultak a dolgozók senymozgalmafcban a szocia-
étkezési körülményei, ma már lista brigádokban rejlő tarta- 
az igazgatóság összlétszámú- lékokkáL 
nak 39 százaléka részesül A  tanácskozáson felszólalt 
üzemi étkeztetésben. ’ Koszorús Ferenc főtitkár is.

Tavaly 300-an kaptak la- Elmondotta, hogy a szegedi 
kást és 160-an kamatmentes igazgatóság jól megoldotta 
kölcsönt. Támogatták a vas- 1978. évi feladatát. Eredmé- 
utas dolgozók gyerekeinek nyeik a dolgozók szorgalmas, 

Az igazgatóság szociális és óvodai elhelyezését. Az utóbbi áldozatkész munkáját dicséri, 
munkavédelmi tervének telje- öt évben ilyen célra 4,7 mii- Ez egyben alapja a további

lió forintot utaltak át a taná- munkának is. Hangsúlyozta,

Javult a dolgozók 
egészségügyi ellátása

szóló írásos beszá-
kapcsolatos viták az üzemi móló megállapította, hogy az csóknak. A  tervek szerint Sze- hogy a növekvő feladatok vég-
demokrácia érvényesülésé- elmúlt időszakban fokozott geden, a Postaigazgatósággal rehajtásában továbbra is
nek egyik legaktívabb fóru- gondot fordítottak a meglevő közösen új óvodát építenek. helytállásra van szükség 
inává léptek elő. és az újbeszerzésű gépek biz- Az együttes ülés részvevői Az együttes ülés eredmé-

A  bizalmiak, a dolgozók tonságtechnikai eszközeinek értékelték az igazgatóság el- nyes munkát végzett
megbízásából őszintén és bát- felszerelésére. Szociális beru- múlt évi munkáját, s tájéko- G. J.

SZÁMADÁS DUNAKESZIN

Kiemelkedő eredmények születtek 
a munkakörülmények javításában

A  közelmúltban 
mérleget munkájáról a duna
keszi járműjavító szakszerve
zeti bizottsága. Mint a beszá
molóból is kitűnt a kollektív! 
szerződés és a hozzá tartozó kező években, a vasúti 
üzemi függelék, eredményesen 
szolgálta a dolgozók érdekeit.

A  szakszervezeti tanács és a

fe-

véletlen, hogy a szakszerveze
ti bizottság az idén nagy gon
dot fordít a DH-munkarend- 
szer felfrissítésére.

— Olyan célokat tűzünk 
magunk elé, melyek a gya
korlatban is megvalósíthatók. 
Távlati feladataink sikeres tel
jesítése érdekében például 
jobban szeretnénk profitálni

készített tésre a nagyelemes főjavítási leállításának okaként «  az üzem mü3zaki dolgozói is
¡technológia, melynek révén a gyelmezetlen, rossz minőségű műszaki klub szeUemi kapa.
korábbi magas ólomártalmat munkát emhtak a jegyzókony- citásibóL Tovább szeretnénk 
sikerült mérsékelni. Ez azért vek 1977-ben ^peseket tét- javUani az érdekvédelmi, i r -  
13  kedvező, mert az elkövet- tünk a Dolgozz Hibátlanul dekképvi3eleti munkát Mind-

mozgalom bevezetésére, de J ’ fcífeös összefogással,

bizalmi küldöttek az elmúlt kollektívának

mélykocsik állagmegóvása mindez csak kezdeti fellángo- ^  <izem tórSBdoImi „ erveze. 
maatt, a főjavításban kell latnak bizonyult A  DH-moz- tginefc vezetőinek együttmü- 
tobbet tennie a dunakeszi galom hiányosságot, a kedve. ködésével a szeméiyes példa-

évben négyszer üléseztek. A  
legutóbbi, februári ülésen

zőtlen tapasztalatokat joggal mutatás erősítésével érhetjük
— Üzemünkben 1965 óta ta- tették szóvá az ifjúsági parla- __ mondotta

valy volt a legkevesebb a bal- ment, majd a szakszervezeti bősz József.
befejezésül

bizalmi küldöttek megelége- eset — folytatta Bősz József, tanács és a bizalmi küldöttek
déssei nyugtázták, hogy a 
szakszervezeti bizottság érdek- 
védelmi, érdekképviseleti te-

— Ez azt jelentette, hogy a 
balesetek miatt kiesett mun
kanapok számát sikerült 121

értekezletének résztvevői. Nem Orosz Károly

A bérfejlesztés lehetőségei
A  vasutas-szakszervezet központi vezetősége 1978. 

december 29-én tartott ülésen fogadta el a MÁV által 
tervezett 1979. évi bérpolitikai intézkedéseket A  hatá
rozat értelmében a szolgálati helyeken ez év márciusá
ban tartják a szákszervezeti bizalmiak ( küldöttek) és a 
szakszervezeti bizottságok együttes üléseit, amelyeken — 
a központi irányelvekkel összhangban — a bérfejlesztés 
helyi elveit vitatják meg.

1979-ben az állami költségvetésből a vasutasok ré
szére a korábbi négyszázalékos bérfejlesztésnél fél szá
zalékkal kevesebb pénz áll rendelkezésre. Valószínű, 
hogy az idén kevesebb lesz a felosztható nyereség, és 
az év közi jutalmazási lehetőség. A  közgazdasági sza
bályozók módosítása után megállapítható, hogy államunk 
—  a lehetőségekhez képest — továbbra is biztosítja a 
vasutasok bérfejlesztését, érvényesülnek az előírt élet
színvonal-politikai elképzelések. Az idei központi tá
mogatás, ha minimális is, de kielégíti a M ÁV igényeit, 
felhasználásának irányelvei megfelelnek a felsőbb szer
vek előírásainak.

Az 1979. évi bérfejlesztés lényege a következő: a 
16/1976. (XII. 11.) MüM számú rendeletben előírt új 
alsó bértétel határokat 1979. április 1-től minden dolgo
zónak biztosítani kell. A  108 706/1977. MüSZ utasításban 
szabályozott rendelkezést — amely szerint a 25 éves 
gyakorlati idővel rendelkező ügyintézők és ügyviteli 
dolgozók bérét az alsó bérhatár felett legalább 300 fo
rinttal magasabban kell megállapítani —, 1979. III. 1-től 
anyagi fedezet hiánya miatt nem lehet alkalmazni. En
nek végrehajtására 1980-ban kerül sor.

Kívánatos viszont — az elmúlt néhány év bérpoli
tikai intézkedései miatt bizonyos mértékig hátrányos 
helyzetbe került — középvezetői réteg bérének fokozot
tabb fejlesztése. Az új bértételek alsó határainak eléré
se miatti nivellálódás enyhítése érdekében is intézkedé
seket kell tenni. Az új alsó bérhatárok elérését biztosító 
béremelések járulékos (százalékos pótlékok miatti) kiha
tására megfelélő keretösszegek elkülönítése szükséges. 
Bértartalékot kell képezni az előre nem látható igények 
kielégítésére, valamint a bérgazdálkodás biztosítására. 
Az új alsó bérhatárok elérésének időpontja 1979. április 1.

A  közlekedés területén foglalkoztatott, csak órabé
res fizikai dolgozók havi 4; az iparban dolgozók havi 
4,5; a középvezetők (főnökségek vezetői, helyettesei, ve- 
zetőmémökök stb.) havi 7,5 százalék bérfejlesztésben ré
szesülnek.

Az alsó bérhatárok elérését biztosító, alapbéreme
léssel együttjáró járulékos bérkihatás megfelelő száza
lékkal növekszik. A z alsó bérhatárok elérésével egyidő- 
ben, illetve a bérintézkedések végrehajtása után el kell 
végezni az utazó személyzet teljesítménybéres díjazá
sának korszerűsítését, egyszerűsítését, fenntartva a me
netrend szerinti menettartam-normák díjazásának az 
elvét.

A z egységtételek számának és értékének csökentése 
miatt felszabaduló mintegy 50 millió forintból, az utazó 
szolgálat dolgozói részére, egyénileg differenciált alap- 
béremelést lehet végrehajtani, az alapbérre való ráállá
son kívül.

A  bérfejlesztési intézkedések lehetővé teszik, hogy 
a vasutasoknál ne- csak az alsó bérhatár elérése követ
kezzék be, hanem a differenciálás is megvalósuljon.

A  személyi bérek megállapítása során fontos szerep 
jut a bizalmiaknak is. Ismerniük kell többek között az 
egyes bértételekbe való besorolás feltételeit, a munka
körökre előírt képesítési előírásokat, a szakmai képesí
tések minősítését és azok fokozatait, a munkakörök be
sorolási kategóriáinak megfelelő alsó és felső bértétel- 
határokat és a csoporthoz tartozó dolgozók szakmai ké
pesítését.

A  márciusban sorra kerülő együttes üléseken a 
szakszervezeti bizottságok, a gazdasági vezetők előter
jesztése alapján alakítják ki a bérfejlesztés helyi el
veit. Az együttes ülések eredményessége érdekében a 
bizalmiaknak jól kell ismerniük munkahelyük gond
jait, az egyéni elbíráláshoz szükséges gazdasági és poli
tikai munkát. A  bizalmi csoporthoz tartozó dolgozók ér
dekeit csak úgy tudják eredményesen képviselni, ha 
jól felkészülnek, és ismerik az anyagi megbecsülés le
hetőségeit.

vékenysége mellett fokozott nappal csökkenteni. A  balese- 
figyelmet fordítottak a terme- ti statisztika javulása ellenére 
lést segítő munka kiszélesíté- se lehetünk azonban elége

dettek. Ezért dolgozóink kö
zött tovább javítjuk a propa
gandát, növeljük az ellenőrzé
sek számát és a felelősségre 
vonást is bátrabban alkalmaz- 
zuk.

A  szakszervezeti bizottság

sere.
— Termelést segítő tevé

kenységünk alappillére a szo
cialista brigádmozgalom — 
hangsúlyozta Bősz József, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra. —  A brigádok vállalásait 
széles körű propaganda és ági- az üzemi rekonstrukció és a
tációs munkával úgy irányí
tottuk, hogy abban a közpon-

javítócsarnoki beruházás im
már egy évtizede tartó kivite

ti célkitűzések is kifejezésre lezésének ütemét többször ki
jussanak. Üzemünk elmúlt évi 
járműjavítási és gyártási ter-| 
vét létszámarányosán teljesí
tette, a termelékenység a ter-

fogásolta. Közbenjárásuknak 
nagy szerepe van abban, hogy 
a rekonstrukció részeként a 
dolgozók körülményeinek ja-

vezett szintet meghaladta. Ez vitását szolgáló öltöző-mosdó, 
csak a brigádok együttműkö- s a munkásszálló időben elké
résével vált lehetővé. Megkez
dődött az ösztönzőbb bérezési 
forma kidolgozása. A  szakszer
vezeti tanács és bizalmi kül
döttek együttes ülésének dön
tése szerint olyan bérezési

szült.
Kedvezően alakult a jár

műjavító dolgozóinak lakás- 
helyzete is. Eddig 271 dolgozó 
kapott szövetkezeti, vállalati 
Iákast vagy a bizottság patro-

formát kell kidolgozni, amely nálásával nyílt lehetősége a 
lehetővé teszi, hogy dolgozóink városi lakótelepen családi ott- 
a végzett munka arányában hon vásárlására. Az elmúlt 
részesüljenek a megtermelt évben 14-en költöztek új csa
jarakból. Meghatároztuk azt ládi otthonba, s elkezdődött 
is, hogy az új bérezési irányéi- egy 60 lakásos vasutas ifjúsági

munkás Lakásépítő akció. Eh
hez a M ÁV-tói 4,2 m illió fo
rint kamatmentes kölcsönt 
kaptak a lakásépítő szövetke
zet tagjai. Ezek mellett az 
üzem a kislakásépítők kamat- 

Mint az a beszámolóból is mentes kölcsönigényét is ma
ki tűnt, 1978-ban kiemelkedő radéktalanul kielégítette.

vek egyértelműen tartalmaz
zák a végzett munka mérési 
lehetőségét, hogy a dolgozók 
világosan lássák, mennyi mun
káért, milyen anyagi elisme
résre számíthatnak.

eredményeket ért el a jármű
javító a munkakörülmények 
javításában, a balesetveszélyes,

Az idei feladatok között 
nagy hangsúlyt kap a haté
konyság és a minőség javítá-

egészségre ártalmas javítási Sa. Ez azért is indokolt, mert 
folyamatok megszüntetésében, az elmúlt két évben a futó- 
A  múlt évben került beveze- próbákról visszaküldött kocsik

B— eteglátogatáson voltam, kerítést akar, terméskő oszlo- -  És a fia? A  gyermeke, — Pedig megérdemelné a 
I A  kórház négyes szá- pókkal. Szóval, ebben is kü- nem állt maga mellé? feleségével együtt
J mú kórtermében nyol- lönbet, mint a szomszédé. De — Mellém? — vett mélyebb —  Nehogy szóljon már rá

cán feküdtek. Feltűnt, hogy hát hogy adjam én oda azt a lélegzetet az öregember. — Iákinek — kapott riadtan a
egy töpörödött öregember kis pénzemet? — mondtam—, Inkább az is rámmordult, kezem után az öreg.
egyedül üldögél az ágya szé- amikor nem tudom, hogy mi- hogy takarodjak a házából, és —  Legalább meglátogatnák,
lén. Hozzá senki sem jött. kor érhet valami. Mihez nyúl- kerüljek ezután messzire, ha —  Volt itt a múlt héten a

— Add oda neki, amit hoz- hatok én fogódzónak, ha már ilyen smucig vén disznó va- menyem. Hozott ezt, azt, s
tál — mutatott barátom a kis nincs mellettem az asszony? A  gyök! mondta, hogy röstellá tettét a
ajándékcsomagra —, hiszen három gyerek szerte a világ- Mozdultam volna, de reme- fiam. Kéri is a bocsánatomat, 
engem úgyis annyi mindennel bán. Azt mondja erre nekem, gett minden porcikám, s csak mert ez a kivagyiságos élet
elláttak. És beszélgess vele. 
Aranyos kis öreg. A  balesete 
meg egyenesen tollhegyre kí
vánkozik.

Mozdultam, de közben az 
öregember is elindult ki, a 
folyosóra. Utánaléptem. Ülő
alkalmatosságot kerestünk, s 
megkérdeztem:

— Hogy történt a baleset?
Az öregember sírással küsz

ködött, majd így szólt:

Lépcsőfokok
tüzelte a mérgét ellenem. Ta-

//S/S/SS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS//-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSS» Ián igaza is van. Ahhoz a
rangos házhoz nem húzhat 
vesszőből font kerítést vagy 
deszkapalánkot 

—  A  végén mégis odaadja 
a kis megtakarított pénzét —* 
jegyeztem meg bosszús han-

sss/ss/sss/sss/ss/sssssss/ssssssssss//ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssj gon, S az öregember nagyot
hallgatott. Amikor elbúcsűz-

Ihogy hiszen itt eszik az én ültem, bámultam a fiamra, tun >̂ ^  mondta:
__Iasztalomnál, a feleségem mos- aki talán egy kicsit kapatos —■ Egyedül vagyok.•• Ha

— A  kerítés miatt. . .  Az sa a koszos gatyáit, hát mi az is volt éppen. A  menyem is bajom esnék, ki nyitna rám 
idősebbik fiam, amelyik a fa- istennek ül akkor a pénzén? sipákolt, s nyitotta az ajtót, ajtót? K i adna nékem olykor
luban maradt, házat épített. — No, az igaz, hogy olykor A  fiam aztán megmarkolta egy-egy tányér meleg ételt?
Ügy, mint mások, rangosat, megettem nála egy tányér me- rajtam a göncöt, s kilódított, Azt a kis pénzem. . .  csak-
Vagy még módibbat, mint a jeg ételt. Meg a menyem mo- én pedig gurultam, mint egy ugyan nem ehetem meg • • •
szomszédja. Mert azt mondta: sott is rám, de hát igyekez- gombóc a szép üveges veran- Letelt a látogatási idő. 
ha a Pásztorék üveges veran- tem az erőmhöz képest. Hét- dára vezető tiz grádicson a A  folyosó megtelt kifelé vö
dé jóhoz nyolc' grádics vezet, venkét évesen még kaszáltam földig. hűlő emberekkeL Sodortak
akkor az enyémhez vezessen fS neki. Ott voltam az épitke-  __ Elmondta az orvosoknak, engem is lefelé a lépcsőkön.
tíz. No, lett is olyan ház, hogy zésnél is. ö  pedig csak mond- hogyan történt a balesete? Számolni kezdtem, de csak tí-
valamikor a Kőhegyi nemzet« ja, hogy adjam oda azt a __ A  fi m a menvem zig jutottam. Ennyi vezet az
ur sem lakott különbben. Mert pénzt. Már-már engedtem vol- I1£yv_ * Jr6 a_*á_ Z. ’ öregember idősebb fia torná-
amúgy ha el is követte velem na, de arra kértem őket, hogy ^ t  hívtak ú X  moíídták. hoev ^  ez ™ár szédítő ma-
a komiszságot a fiam, dolgos akkor fogadjanak oda maguk- mee&zédültem s leestem a Sasság olyan embereknek, 
ember. Mindent megfog, ami- hoz, véglegesen, és halálomig ’ akik a földszinten nevesed
ből forintot lehet csinálni. De viseljék a gondom. A  menyem s  tek. Innen már nemcsak egy
hát a nagy építkezés elvitt erre kikelt magából. Még mit De hát ez hazugság. töpörödött kis öregember gu- 
mindent. Kerítés meg még nem akarok, azért a rongyos —■ Mit csináljak? — emel- rulhat le, hanem az is, aki 
nem volt. pár forintért. Mire való a szó-  te rám vizenyős tekintetét az szívet óvó. korlátok nélkül

Mondja aztán egy nap, hogy ciólis otthon. Méghogy ő ke- öregember. — Az édes gyér- emelte egymásra ezeket a grá
adjam oda a megtakarított rülgessen a tiszta, szép házá- mekemet nem juttathatom a dicsokat... 
pénzem, mert ő kovácsolt vas- bán. börtönbe. Dávid József



4 MAGYAR VASUTAS 1979. MÁRCIUS 23.

&ITU3VO A MINŐSÉGE

A vállalatok versengenek a hegyeshalmi kavicsért
Hegyeshalom hallatán min

denkinek hazánk legnagyobb 
nyugati kapuja, közúti és vas
úti határátkelőhelye jut az 
eszébe. Azt talán kevesen 
tadják, hogy az Ausztriától 
néhány kilométerre levő köz
ség vasútállomása — a nem
zetközi személyszállításon kí
vül — nagy belföldi árufor
galmat bonyolít le, amelynek 
túlnyomó része a közelben 
bányászott kavics.

A szélrózsa 
minden irányába

— Az ország tizenegy ka
vicsbányája közül itt találha
tó a legjobb minőségű — 
mondja Orosházi Ferenc ál
lomásfőnök. — A vállalatok 
versengenek a hegyeshalmi 
kavicsért, a szélrózsa minden 
irányába szállítunk belőle. 
Például a Paksi atomerőmű, 
a Veszprémi Házgyár, a Pé
ti Nitrogén mű vek építői a ná
lunk bányászott kavicsból, 
sóderből készítik az építőele
meket. Jó .néhány éve már, 
hogy — a szó igaz értelmé
ben — jó l együttműködünk a 
bányával. Az a véleményem, 
hogy a vasutas ne csak a for
galomhoz értsen, hanem azzal 
is legyen tisztában, hogy mit 
szállít. Felmérhetetlen kavics 
.ran itt a  földben — mutat az 
óriási mesterséges tóra, 
amelyből már sokmUlió ton
nát bányásztak ki. — Van 
olyan tereprész is, ahol már 
120 méteres réteget is mér
tek. A  legtöbb anyagot a tó
ból termelik ki, nagyteljesít
ményű kotrókkal. Az idén 
ismét üzembe helyeznek egy 
új gépet, amely 25 méteres 
mélységiből óránként 150 köb
méter kavicsot képes ¡kiter
melni.

Reflektorfényben
A  bányaüzem irodaházában 

Horváth Jenő igazgató nyilat
kozott a vállalat és a vasút 
együttműködéséről.

— Mi mindig reflektorfény
ben vagyunk — mondja. — 
Ennek az a magyarázata, 
hogy a kavics anyagának

összetétele a legjobb az or
szágban. Ezért az idén a ki
emelt bányák közé soroltak 
bennünket. Tevékenységünket 
ezután még jobban össze kell 
hangolni a vasúttal. Tavaly 
1.2 millió tonna kavicsot to
vábbítottunk vasúton, az idén 
1,5 milliót szeretnénk feladni.

— Milyen akadályai lehet
nek a folyamatos termelés
nek és a szállításnak?

— A leggyakoribb gond, 
hogy elromlik valamelyik gé
pünk és nem kapunk alkat
részt. A  vasutasok munkáját 
oedig a kocsihiány gátolhat
ja.

Beszélgetésünk közben Kaj- 
tár Anna szállításvezető lép 
az irodába, és közli az igaz
gatóval, hogy két vagon fi
nom kavicsot kell sürgősen a 
paksi építkezésre szállítani. 
Horváth Jenő az állomásiő- 
nökre néz:

— Rendben, mindjárt in
tézkedem — válaszolja.

— Nagyon fontos, hogy szo
ros kapcsolatban legyünk 
egymással — folytatja az 
igazgató — mert (különösen 
szezon: dobén) egymást érik a 
tervezett és rendkívüli meg
rendelések. Ha az időjárás 
nem kedvez a termelésnek, 
javítjuk a gépeket és a vago
nokat. Elvállaltuk ugyanis, 
hogy a kocsik kisebb sérülé
seit kijavítjuk, hogy kevesebb 
legyen a kocsihiány.

— A  kavicsbánya az idén 
növeli a termelését. Felké
szült-e erre a vasút? — kér
dezem Orosháza Ferencet.

Gondot fordítanak 
a kocsikihasználásra
— Igen. Már az év elején 

Intézkedtünk. Több előszállí
tásra kötöttünk szerződést, és 
megállapodtunk, hogy tízna
ponként részletesen tájékoz
tatjuk egymást. A  KTG-t idő
ben .értesítem arról, hogy 
hány‘ kocsira" Tesz' szükség. A 
kocsikihasználás érdekében 
ügyelünk arra, hogy a kavics-\ 
csal rakott kocsik a céldlZo-j 
másról ne üresen érkezzenek: 
vissza. Ez azért is fontos, 
mert gyakran dolgozunk bé

relt vagonokkal. Tavaly pél
dául 105 ÓBB kocsi volt ná
lunk. Ezeknek a használati 
díja nem olcsó. Ügy szervez
zük a fuvarokat, hogy ha pél
dául Veszprémbe küldünk ka
vicsot, onnan a szerelvényt 
átirányítjuk Bodajkra. Ott 
bauxittal rakják meg és azt 
Mosonmagyaróvárra hozza.

— Az idén tervezett más
fél millió tonna kavicsból 
mennyit fuvaroztak el?

— Az idei tál sajnos sem 
a bányászatnak, sem a vasúti 
fuvarozásnak nem kedvezett. 
Ezért január 26-ig nem tud
tunk rakodni. Februárban 
mindössze 73 ezer tormát fu
varoztunk el.

Séra Sándor

j á r m ű j a v í t ó k

M U N K A V E R S E N Y E

A szolnoki járműjavító szo
cialista brigádjai rendkívüli 
tanácskozást tartottak a kö
zelmúltban, amelyen elhatá
rozták, hogy a Magyar Ta
nácsköztársaság kikiáltásának 
60. évfordulója tiszteletére 
munkaversenyt kezdeményez
nek. Felhívásukat elküldték a 
miskolci járműjavító brigád
jainak is, akik csatlakoztak a 
kezdeményezéshez.

Mindkét Üzemben vállalták 
a létszámarányos terv két
százalékos túlteljesítését, a 
járművek üzemben való tar
tózkodási idejének csökkenté
sét. Kommunista műszakok 
szervezését is tervezik. A  mis
kolciak az űjítómozgalom 
fejlesztésével szeretnének 
több mint egymillió forint 
megtakarítást elérni.

Ú j biztosítóberendezést adtak át 
a miskolci rendező pályaudvaron
Miskolc rendező pályaudvaron március 7-én új, ID—-55 tí

pusú integra-dominó biztosító berendezést adtak át, amelynek 
értéke 23 millió forint. Az átadási ünnepségen jelen voltak 
az igazgatóság és az állomás gazdasági, társadalmi vezetői is.

Gál Lajos, a biztosító-berendezési és automatizálási osztály 
vezetője elmondotta, hogy a berendezés kivitelezési tervei 
1977-ben készültek el. A  berendezés szerkezeti Összefüggés
ben van a Miskolc-Tiszai pályaudvaron levő nagy dominó
berendezéssel is. Az új „dominó” 21 váltó és 56 jelző állítását 
teszi lehetővé elektromos úton. Üzembehelyezése utón nyolc 
dolgozót más munkakörbe lehetett átcsoportosítani.

kocsijavító csarnok Békéscsabán

Munkafegyelem
v

Az Integra dominó 55 típusú biztosítóberendezés épülete.
(Kerényi László felvétele, MTI)

jajon korszerű — ha úgy tetszik: kortársi — em
ber-e az, aki Kortársat olvas? Természetesen 
korszerű — így a kézenfekvő válasz —, utóvégre 

a Kortárs legszínvonalasabb folyóirataink egyike, követ
kezésképpen olvasója tájékozódik a magyar irodalom 
újkeletű rezdüléseiről.

A  kérdés másként. Vajon kosz erű — ha úgy tetszik: 
kortársi — ember-e az, aki a m u n k a i d e j é b e n ,  a 
m u n k a h e l y  én Kortársat olvas? Semmiképpen sem 
korszerű, nincs ugyanis olyan közművelődési irányelv, 
amely az irodalmi éhség csillapítását a munka rovására 
javasolná. Ragozhatnánk persze tovább is a mondatot: 
kétségkívül még mindig rokonszenvesebb, ha valaki 
munkaidőben — az irodában, a gép mellett, vagy ép
pen a kirakodásra váró vagon szomszédságában — 
szépirodalmat olvas, mintha krimit, vagy netán ultizik. 
Ám akárhogy csűrj ük-csavarjuk is: a munkaidőben ol
vasás nem a közművelődés, hanem a munkafegyelem 
kérdéskörébe tartozik.

Magyarán: korszerűtlen, fegyelmezetlen ember az, 
aki munkaidőben Kortársat olvas (ultizik, anekdotá- 
zik, magán-telefonjait bonyolítja, levelet ír a menyasz- 
szonyának) — így az jíjabb sommás válasz. De még 
mindig nem biztos, hogy igazságos az elmarasztalás. 
Nem biztos ugyanis, hogy az a fegyelmezetlen, aki ol
vas (ír, anekdotázik ... a sor tetszés szerint folytatható). 
Lehet, hogy másvalaki a fegyelmezetlen. Az aki olyan 
feltételeket teremt, hogy a munkára váró tétlenségre 
kényszerül, mert nincs anyag, hiányzik a pótalkatrész, 
pontatlan a terv, döcög a kooperáció, a partner-vállalat 
nem rakatja ki a vagonokat. . .  és a sorolás itt is vég
telennek tűnik. De közelítsünk bármerről is témánkhoz, 
a válaszban mindenképpen szó kell, hogy essék a fe
gyelemről. Pontosabban: a fegyelmezetlenségről.

Kétszeresen fegyemezetlen — korszerűtlen — ember 
az, aki nem szervezi meg a munkát (saját és m á s o k  
munkáját), s ezzel olykor egész kollektívák cselekvőké
pességét bénítja. Persze, miként ama gyermekjátékban, 
a hólabda tovább dobható: „én megszervezném, ha te 
végrehajtanád, s ha 6 nem keresztezné az én szerve
zésemet**. Vitathatatlan: egymásra vagyunk utalva — az 
utas a vasútra, a vasút a vagongyáirra, a vagomgyár az 
acéliparra, az acélipar a külkereskedelemre.. .  s csak 
egyetlen láncszem hiányozzék, a hiba — divatos kifeje
zéssel élve — továbbgyűrűzök. Begyűrűzik hétköznap
jainkba, életünkbe, s végső fokon forintokkal mérhetően 
életszínvonalunkat is érinti.

Korszakváltás időszakát érjük. A  társadalmi és gaz
dasági fejlődés olyan korszakába érkeztünk, amikor a 
továbbhaladás — a számunkra kedvezőtlenül alakult 
világgazdasági közegtől f ü g g e t l e n ü l  i s  — nagyobb 
erőkifejtést parancsol. A közlekedéstől kölcsönzött ha
sonlattal élve magasabb sebességi fokozatba kell kap
csolnunk. Különben lemaradunk. Arn nagyobb sebes
ségnél — ez is köztudott — fokozottabb figyelemre-fe- 
gyelemre van szükség. Mindennapi életünket is jelzők 
irányítják, s a lazaságnak mindenütt tilosat jelez a sze
mafor.

Rendteremtéskor viszont nem nézhetjük állandó 
jelleggel a szomszéd portáját. Mert ő is a miénket fi
gyeli. Csak akkor javul országosan a munkafegyelem, 
ha mindenki a saját feladatára összpontosít, s a kibú
vók, az egymásra mutogatás helyett a megoldást keresi. 
A  közlekedés egyik alánja a bizalmi elv. Bízzunk hát 
egymásban, tételezzük fel. hogy a partner —  munka
társunk, fölöttesünk, beosztottunk —  is fegyelmezett 
lesz. Segítsük őt azzal, hogy mi magunk is fegyelme
zettek vagyunk.

. . . .  Mindehhez segítség lehet, ha olvassuk — s 
helvesen értelmezzük — a Kortársat, a Valóságot vagy 
a Nagyvilágot. Hogy megismerhessük kortársainkal. a 
valóságot és a nagyvilágot. Ám mindez munkaidőn kí
vüli — társadalmi — lehetőségünk.

F. T.

Az északi járműjavító békéscsabai üzemében még ilyen tá
rolószínben javítják a kocsikat. A  szerelők munkája itt — 

különösen télen — nem irigylésre méltó

Elkészült, és hamarosan átadják az új, több mint száz méter 
hosszú fedett szerelőcsarnokot. A  vagonokat három sínpáron, 
szerelőaknákból lehet majd ,'iavítani. A  csarnokban kaptak 

helyet a gépekkel felszerelt műhelyek is

(Zelman Ferenc felvételei)

Számok és realitások
A  kiváló cím  elbírálásánál m ié rt ke rü lt há trá nyba  

a fere n cvá ro si p á lya fe n n ta rtá s i fő n ö k sé g

A vasúti al- és felépítmény, 
a kitérők karbantartása, az 
elhasználódott sínek, talpfák, 
váltók cseréje, felújítása, a 
pálya szüntelen vizsgálata 
mind alapfeltétele a bizton
ságos vasúti közlekedésnek. 
A ferencvárosi pályafenntar
tási főnökségen az elmúlt évi 
munkáról, eredményekről, 
gondokról beszélgettünk Tóth 
Béla mérnök-főtanácsossal, aki 
két éve irányítja a főnökség 
munkáját.

Igénybe vett vonalak
— Az elmúlt évben egy ki

vételével minden munkáink a 
tervezettnél jobban sikerült 
— mondja.

— Kezdjük a kivételiéi!
— Nem kielégítő a körze

tünkhöz tartozó nyíltvonali 
pályák és az állomási átmenő 
fővágányok állapota. Ezek 
vizsgálata a központi felépít- 
ményvizsgáló főnökség által 
üzemeltetett műszeres mérő
vonattal, az értékelés pedig 
minősítési számok alapján 
történik. Ezek a minősítési 
számok azonban nem a reali
tásokat tükrözik. Nem alkal
masak a pályák kihasználá
sának, leterhelésének a mé
résére. Nem mindegy ugyan
is, hogy egy adott pályasza
kaszon hány és mekkora 
elegysúlyú vonat halad át egy 
bizonyos idő alatt. Nyilván
való, hogy egy Budapesthez 
közeli fővonal jóval nagyobb

terhelésnek van kitéve, mint 
egy távolabbi pályarész. Egy 
gépkocsi, amelyikkel egy év 
alatt százezer kilométert fu
tottak, lényegesen rosszabb 
műszaki állapotban van, mint 
az, amelyik három év alatt 
tesz meg ugyanennyit.

—- Csak ennek tulajdonít
ható a lemaradás?

— Más is közrejátszott. A 
krisztinavárosi pft. főnökség 
megszüntetésekor mi örököl
tük a Déli pályaudvar-Pusz- 
taszdbolcs fővonal mintegy 
100 kilométernyi vógányza- 
tát. A műszeres értékelésü 
vágányhosszunk ezzel több 
mint a duplájára, 186 kilo
méterre nőtt. A fokozott 
fenntartási munkával csak 
annyit tudunk elérni, hogy 
nem romlott a pályák álla
pota. Sőt, az elmúlt év má
sodik felének mérési adatai 
szerint — a bázishoz viszo
nyítva — a hézagnélküli vá
gányoknál három, a hagyo
mányosoknál hat százalék ja
vulás történt. A  kiváló fő
nökség elbírálásánál mégis 
hátrányba kerültünk, mert 
elavult, fiktív minősítési szá
mok alapján ítélkeztek felet
tünk. Hiába vagyunk kiemel- 
kedőek á többi versenyténye
ző teljesítésében.

A  tervet teljesítették
— Mit jelent ez konkrétan?;
— A fenntartásunk alá ren

delt összes vágányhálózat 630

kilométer. Ebből körülbelül 
200 kilométer jut Ferencvá
rosra. A  miénk az országos 
vasúthálózat kitérőinek több 
mint nyolc százaléka. A  MÁV 
pft. főnökség! átlagnak ez a 
két és félszerese. Tavaly • ki
cseréltünk 46 csoportikitérőt 
— ebből 35 beruházási kité
rő volt —, 38 kilométer hosz- 
szúságban sínt, 165 ezer talp
fát és kirostáltunk több mint 
21 kilométer aljazatot. Túl
teljesítettük tehát a tervün
ket.

— Ismerve a gondokat, ho
gyan sikerült ez?

— A fizikai órabéres állo
mányunk mindössze öt száza
lékkal nagyobb az átlagnál. 
A fluktuáció nálunk is jelen
tős, jönnek, mennek az embe
rek. Mégis csökkent az iga
zolatlan és igazolt távollétiek 
szá ia. Az előbbi 124, az 
utóbbi 130 nappal. Igaz, ad
tunk néhány fegyelmit is, 
főleg ittasságért és igazolatlan 
hiányzásért. Huszonöt szá
zalékkal csökkent a személyi 
balesetekből származó, kiesett 
munkanapok száma. A  tárgyi 
balesetek értéke a nyolcezer 
forintot sem érte el. Anyag- 
és energiamegtakarításunk el
érte a 12 százalékot.

— Hogyan orvosolják a 
munkaerőhiány okozta gon
dokat?

— Elsősorban gépekkel. A 
nagy értékű termelőeszközö
ket jó l kihasználjuk, a mun
kát előrelátóan szervezzük.

Az egyik legmunkaigényesebb 
feladat az aljzatcsere. Ebben 
is segítenek már a gépek, csak 
éppen nekünk nincs. Bérelni 
szoktunk hát a BKV-tól, mert 
nekik van. Az őszi-téli idő
szakban nem használják a 
Windhoff típusú „kiágy azó- 
jukat”. Tíz ember munkáját 
lehet véle pótolná. Kár, hogy 
kisgépeket nem bérelhetünk. 
Nagyon sokat segítene például 
néhány síncsavarmeghúzó.. .

Nem 3 gépekkel, 
hanem a szemlélettel 

van baj
— A  MÁV-nak Is vannak 

pályafelújító gépláncai.
— Igen. A  jászkiséri építő

gépjavító üzem az egyik leg
nagyobb üzemeltető. Ha igé
nyeljük, hozzánk is eljönnek. 
Munkájuk minősége azonban 
sokszor kifogásolható. Ennek 
nem a gépek korszerűtlensége 
az oka, hanem a mennyiségi 
szemlélet. Az a céljuk, hogy 
minél előbb végigszaladjanak 
a pályán, hiszen őket a vá
gányfolyóméter után fizetik

— Milyenek a szociális kö
rülmények?

— Az elmúlt évben meg
szüntettük a lakókocsikat, 
munkásszállóinkat korszerűsí
tettük. A lemezszekrények he
lyett fából készült öltözőszek
rényeket szereztünk be és a 
vaságyakat is kicseréltük he- 
verőkre. Sikerült a meleg 
étellel való ellátást is kiszéle
síteni. Ahol a körülmények 
miatt ebédet nem adhatunk, 
ott igyekszünk legalább meleg 
vacsoráról gondoskodni. Re
méljük, hogy az idén a telje
sítményekét is növelni tud
juk.

Mármarosi Pál
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Gyalogos felüljáró
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Losonczi Pál látogatása Záhonyban

Révfülöp állomáson elkészült a nyolcvan méter hosszú gyalo
gos felüljáró, amely nemcsak a sínek, hanem a közút fölött 
is átível. Az utasok balesetveszély nélkül közlekedhetnek az 

állomásra és a strandra

(Zelman Ferenc felvétele)

M egsárgult értesítés„Állandó alkalmazottá sosem válhat99

Egeressi Zsigmond

Az omladozó vakolatai őr
helyen dereshajú váltókezelő 
„smirglipapírdkat” vág hosszú 
csíkokra, s a vonóvezetékes 
váltók emeltyűjének a csiszo-

Ma Is élénken emlékszem mom vált valóra: vendég vol- 
az „Átvételi elismervény” ri- tam a vezérálláson. Tiszta, 
deg szavaira:... „Állandó alkal- biztonságos munka immár a 
mazottá sosem válhat. A  szol- mozdonyvezetés. Kapcsolók, 
gálát bármikor minden indok égővel kombinált nyomógom- 
néíkül ‘ felmondható. 1914. bök hosszú sora a műszerfa- 
XVII. te. 3. §. b.” Ion, melyeket kiegészít a láb-

Valóban szerencsésnek tart- pedál, az apró kormány kerék, 
háttá magát, aki ilyen papír- szemmagasságban a kilómé
ra! rendelkezett, pedig még ez teróra: egyesített vonatbe fő
sem jelentett mindent. A  fel- lyásoló és éberségi berende- 
vételt alapos orvosi vizsgálat zés. Bármerre járunk korsze- 
előzte meg, a négy középis- rűbbek a berendezések. Hal- 
kolát végzettek intelligencia lom-olvasom: „Hív és vár a 
vizsgát tettek, aztán „tdeigle- M A y t” 
nes pályamunkás”-sÁ lehet- m * . ., . , _ ,

Most lenne jő fiatalnak len-
Az is szerencsének számi- ni! 

tott, ha valaki vasutas gyér- | 
mekeként jött a világra. így 
én is sokszor elnéztem az ak
kor szolgálatot teljesítő vas
utasokat. A  debreceni fűtőház 
már-már varázsként hatott 
ránk, környékbeli vasutas 
gyerekekre. Egy idős fűtő ol
talma alatt gyakran megcso
dáltuk a fűtőház akkori moz
donyait, előfordult, hogy a ké
ső esti órákban is azt lestük: 
hogyan készíti fel a fütő moz
donyát a nagy útra — Buda- 
pesrte. Amikor a „vezér” 
megjött, már minden ragyo
gott. Ügy szerették ezek az 
embrek a mozdonyukat, mint 
édes gyermekeiket.

Elnézegettük a jegyvizsgáló
kat is. A  ruhájuk tiszta, ren
des; fényesre tisztított cipőjük 
tiszteletet parancsolt. A  gyor
son szolgálóknak már fehér 
kesztyűjük is volt. A  főnök 
úr nagy ember volt. Bársony 
paroláján főintézői rangot vi
selt. Aki csak tehette elke
rülte. Ez időben sókat kellett 
tisztelegni.

Sr
Kezemben a felvétett érte

sítés, mely azóta már megsár
gult. Nézem a rossz emléket 
idéző sorokat: „Ezt a felvé
teli értesítést 40 évig meg 
kell ő r i z n i Nos, ebből már 
harmincnégy szabadon telt el 
...Nehéz volna az eltelt há
rom és fél évtized valamenv- 
nyi állomását akárcsak felvil
lantani is, az első hívó szótól 
a nemrég elkészült 300. V.43- 
as villamosmozdonyig. Eköz
ben gyakran gondolunk nagy
apánkra, apánkra, akik az 
embert nyúzó „kappanon” 
kezdték.

W
A Nyíreffvbáza—■Záhony 

vasútvonalat 1967. december 
29-én helyezték feszültség alá.
A  próbamenet során a V  43- 
as vílJamo«-mo7donv a vasút 
történetében először ind tűt 
Záhony felé. Gyermekkori ál-

Kétnapos Szabolcs-Szatmár 
megyei látogatása során Lo
sonczi Pál, az MSZMP Politi
kád Bizottságának tagja, a Ma
gyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának elnöke a záhonyi 
átrakókörzetet is felkereste. A  
vendég a megyei vezetők kí
séretében március 14-én dél
előtt érkezett Záhonyba, ahol 
Kulcsár József, a debreceni 
vasútigazgatóság vezetője, va
lamint az üzemfőnökség párt-, 
szakszervezeti és gazdasági 
vezetői fogadták.

Az állomás protokoll -»termé
ben Rigó Zoltán üzemigazga- 
fcó és Geröcs István, az üze
mi pártbizottság titkára adott 
tájékoztatót az átrakókörzet 
munkájáról. Elmondták, hogy 
a nyolc állomásból és négy 
rendezőpályaudvarból álló át
rakókörzet a múlt évben 14,8 
millió tonna árut fogadott, s 
rakott át. A  magyar vasút 
áruszállításának 12—14 száza
lékát itt bonyolítják le, a deb
receni igazgatósáig teljseítmé- 
nyeinek kétharmadát adja az 
üzemigazgatóság.

Az átrakókörzet fejleszté
sét, fejlődését nemcsak a va
sút vezetősége, hanem a< me
gyei és helyi pártszervek is 
nagy figyelemmel kísérik. Az 
átrakókörzet 938 kommunistá
ja, 1200 KISZ-tagja, a szoci
alista brigádok több mint há
romezer tagja élenjár a mun
káiban, példát mutat a köz
életben. Nagy részük van ab
ban, hogy a korábbi éveiktől 
eltérően 1978 őszén nem volt 
torlódás a szállításban, átra
kásban. A z idei feladatoknál 
a viszonylag kisebb mennyi
ségi növekedés mellett első
sorban a minőségi mutatók 
javítását tartják a legfonto
sabbnak.

Elmondták, hogy az ered
ményes munka záloga a jó 
együttműködés a szovjet vas
utasokkal. Nemcsak a veze
tők, hanem a szocialista bri
gádok is ismerik egymást.

A  tájékoztató után Loson
czi Pál érdeklődött a beru
házások helyzetéről, a kör
zetben dolgozó nők munkájá
ról, a szállítás szervezéséről. 
Elismeréssel szólt az eddigi 
eredményekről,

A  vendégek Záhonyban 
megtekintették az új közpon
t i. üzemirányító épületet és 
számítóközpontot, a Tisza 
munkásszál lót, a rendelőinté
zetet, óvodát és bölcsődét és 
a vasutas művelődési házat, 
valamint a vasútfargalmi

szakközépiskoláit. Ezután au
tóbusszal folytatták útjukat, s 
először Eperjéske rendezőpá
lyaudvarral ismerkedtek. Itt 
Kosa Ferenc állomásfőnök 
mutatta be a Szovjetunióból 
érkező széles kocsik rendezé
sének folyamatát, majd műkö
dés közbn tekintették meg az 
automata vágányhídmérleget.

Eperjeske átrakó pályaud
varon bemutatták azokat a 
létesítményeket, amelyek a 
korszerű, gépi átrakást szol
gáljak. így a vasérc, szén és

koksz átrakására szolgáló be
rendezéseket, a darus átrakót, 
valamint a fedett műtrágya 
átrakót A  látogatás Fényes- 
litke épülő, új északi rendező- 
pályaudvaránál ért véget 

— Köszönöm, hogy láthat
tam a vasútnak ezt a nagyon 
fontos bázisát. Remélem, hogy 
a vasutasok a növekvő fela
datokat is eredményesen old
ják meg, amelyhez sok sikert 
kívánok —• mondta búcsúzóul 
Losonczi Pál.

L. B.

Jutalomüdülés Csehszlovákiában
A  miskolci vontatási főnökség utazó KISZ -szervezetének 

12 tagja, február végén egyhetes jutalomüdülésre Csehszlová
kiába utazott Az elmúlt évben a legaktívabban dolgozó fiata
lokat a KISZ-vezetőség jelölte ki. A z iglói fűtőház biztosí
totta számukra a szállást, s az eltöltött napok során megismer
kedtek Tátra-Lomnic, Kassa, Igló és Lőcse nevezetességeivel, s 
egy napon pedig az iglói fűtőháznál tapasztalatcserén vettek 
részt

A  jutalomüdülésen részt vett fiatalok élményekben meg
gazdagodva tértek haza.

ROHAN AZ IDŐ

Négyen 160 éve 
szolgálnak a vasúton

A  címben szereplő évszám nem tévedés, mert Mis
kolc—Tiszai pályaudvar négy dolgozója éppen ennyi 
évet szolgált eddig a MÁV-náL

Egy pályaudvar életében korántsem ritkaság, hogy 
egy-egy dolgozó eléri a 40. szolgálati évet A z azonban 
nem gyakori, hogy ugyanazon a szolgálati helyen — a 
40. szolgálati év után járó jubileum alkalmából —- egy>- 
szerre négy olyan dolgozót is köszönthetnek, akik egy 
napon kezdték a vasúti szogálatot.

Negyven éve tehát: négy riadt gyerekember izga
tottan állt a miskolci műhelyfőnökség felvételi bizott
sága előtt. Várták az eredményhirdetést. A  kétszáz 
felvételiző közül csak húsznak lehetett az „ígéret föld
jére”  belépni. Nekik sikerült. Mind a négyen lakatos 
tanoncok lettek. A  segédlevél megszerzése után átmen
tek a forgalomhoz, és azóta is Miskolc—Tiszai pálya
udvaron dolgoznak, különböző beosztásokban. Juhász Ba
lázs mint kereskedelmi tartalékos, Korompai Károly 
a Tiszai pályaudvar személyszállítási felelőse, Marosi 
Gyula a csomópont üzemgazdásza (e sorok írója pedig 
a pályaudvar forgalmi oktatójaként végzi jelenleg is 
munkáját).

Negyven év után négy deresedő hajú nagyapa 
ugyancsak izgatottan ült az állomásfőnöki irodában, és 
meghatódva hallgatta Koncz Zoltán állomásfőnök be
szédét, amelyet a jubileumi ünnepség alkalmából mon
dott.

Még most sem tudjuk elhinni, hogy eltelt negyven 
év. Ügy tűnik, mintha tegnap kezdtünk volna a vasút
nál. Hiába: rohan az idő.

Kisvár<Iai János

A VASNAK F É N Y L E N I  K ELL
az komoly dolog, amit végez. 
Miközben öregedett, s vele 
együtt az őrhelye is, a vasút 
fiatalodni kezdett A  pályát 
villamosították, nagyteljesí to

lásához lát hozzá. Most van ményű villamos- és dízelmoz-
ideje, a vonat elment, a sza
lonna várhat a szalvétán, fon
tosabb, hogy a rozsdát eltün
tesse. A  nagy fekete kályhát 
— ha érezne —, körül kellene

donyok jelentek meg, a forga
lom megsokszorozódott, csak 
a kopott vonóvezetékes torony 
tűnt egyre szánalmasabbnak. 
Amíg régen egy jól megpa-

állní, hogy meg ne fázzon, költ, gőzös vontatásai vonat el
mert nem fűt, csak salakot haladt, még az ebédet is el 
gyárt bőséggel. A  fekete író- lehetett fogyasztani. Ma a szi- 
asztalt, ha valaki százévesnek lik, meg a szergejek pillana- 
mondja, az kedveskedik neki. tok alatt elrobognak, s máris 
Talán a vasútvonal építésekor lehet új vonatnak, mozdony
került a helyére. Erős darab, nak készíteni a vágányutat, 
Ez még igazi fából készült, mert hamarosan újabb bukkan 
csak a belevésett nevek és fel a bejárati jelzőnél, 
évszámok jelzik az idő múlá- Nincs megállás. Gyakran 
sát, mint a híres börtönök fa- annyi ideje sincs, hogy a szá
lai- lonnából egy falatot be lehes-

A  váltókezelő itt töltötte cl sen kapni. Ilyenkor télen sza- 
élete javát, vasutas életének lomnát, töportyűt, nagyritkán 
csaknem négy évtizedét. Még disznósajtot eszik. A  fiatalo- 
csaik 17 éves volt, amikor si- kát, akik harminc deka szalá- 
került a vasúthoz felvétetnie mit is bevágnak együltőben, 
magát, fortéllyal és jó  kapcso- idegenül nézi. Ügy érzi, hogy 
latokkal, ma úgy mondanánk, az néki drága lenne, pedig 
hogy protekcióval. Jó ismerő- havonta ötezret is megkeres, 
se volt a községi elöljárónak, de még mindág nem szokott 
aki néhány üveg borért elán-- hozzá, hogy neki is járnak a 
tézte, • hogy a papírjain 18 finomabb falatok. Lelkében 
évesként szerepeljen, azután még ma is kísértenek a gyer- 
már örömmel krampácsolha- mekkori szűk esztendők, 
tott, felvették a pályafenntar- Ahogy a forgalom erősödött 
táshoz. Két év sem telt bele, az idő múlásával, úgy gyön- 
s már a mai szolgálati helyén gült az egykor elnyűhetetlen- 
„hűzta”  a váltókat. nek hitt szervezete. Ahogy a

Az évek folyamán megbe- váltók vonóvezetékei megkop- 
esülést szerzett magának, ták, a biztosítóberendezés is 
sokaikat tanított meg a váltók, egyre többször mondott cső- 
a biztosítóberendezések keze- döt az elreszelődött érintkező 
lésére, többször kiváló dolgozó mozgóalíkatrészek miatt, úgy 
kitüntetést is kapott, érezte, váltak egyre recsegősebbé az 
hogy tartják valakinek, hogy ízületei és csökönyösebbé a de

reka. Egyedül maradt a régiek 
közül. Egyrészük könnyebb 
munkaterületre került, néhá
nyon pedig itthagyták a vas
utat. Ö nem tudott, de nem is 
akart sohasem megválni attól 
a munkától, amelyre gyerek
korában vágyott, s amely ké
sőbb oly sok örömet hozott 
neki. ö  volt az, akire bizton 
lehetett számítani, hogy fize
tésnap után is bejön, hogy a 
karácsonyi, húsvéti ebéd után 
nem fog váratlanul gyomor
rontást kapni, hogy a gyakor
nokot jóra tanítja, nem a ha
nyagságra, hogy szolgálatban 
nála első a biztonság és f i
gyelme valóban a pályán van, 
betartva az ablaknál lévő fel
kiáltójeles intelmet. Nála éj
szaka sem kellett a telefonnak 
kétszer csörögnie.

Most már nehezére esik az 
éjszakázás, a téli időben nagy 
erőfeszítést igénylő 60—70
kilogrammos váltók állítása. 
Szívesen keresne valami 
könnyebb munkát, de így, 
szakma nélkül, túl az ötvenen, 
hová is mehetne. Más szak
vizsgákat nem tett le, csak a 
munkájukhoz szükségeset. 
Tanfolyamokra nem küldték, 
ő pedig nem kérte magát. Mi
nek, amikor ő vil ágéletében a 
váltókezelői munkáit szerette, 
nem kívánkozott magasabb 
beosztásba, de amit neki tud
nia kell, azt tudja, abban nem 
hibázik. Azokban a munkakö
rökben, amelyeket elláthatna, 
a fizetés is jóval kevesebb 
lenne, mint amit megszokott 
Az is nehezére esne, hogy 
megváljék felelős posztjától.

Legyen kapus, vagy málházó, 
ő, az ízig-vérig forgalmi em
ber?

A  forgalmi irodában is több
ször cserélődött már a sze
mélyzet. Nehéz a munka, né
hány év után továbbéltek 
mindnyájan. A  forgalmi szol
gálattevők mind megannyi 
fiatal arc, akik csak a jelent 
ismerik. Kritikusak, jót akar
nak, törekvők. De nekik már 
a dereshajú váltókezelő csak 
a legnehézkesebb munkatársu
kat jelenti. S most 6, aki min
dig büszke volt rá, hogy nem
hogy balesete, de még egy 
váltófelvágása sem vo lt most 
háta mögött már hallja a meg
jegyzéseket: Nehézkesen mo
zog. megöregedett...

Néha maga is eltűnődik. 
Ilyenkor végigfut előtte egész 
élete. Az emlékképek rohanva 
váltják egymást: a pályafenn
tartásnál eltöltött két év, ások 
betanított fiatal, az egymást 
váltó főnökök, a sok vonat, 
amelyik az ő munkájának 
eredményeként haladhatott ki
vagy be az állomáson. Restell! 
bevallani önmagának, hogy 
már megkezdte a visszaszám
lálást, s áhítja, hogy nyugdí
jas legyen.

Vonatmentes időben soha
sem tétlenkedik. Ha egyéb 
elfoglaltságot nem talál, ne
ki áll »az emeltyűket csiszolni. 
Hiszen nem lehet rozsdás az 
övé, énpen az övé. aki annyi
szor elmondta a fiataloknak: 
óvjuk a berendezést, mert az 
a miénk is. Ezeknek a vasak
nak fényleniük kell!

Pelsőczy István

KIVÁLÓ VASUTAS

A  vizsgáló

A 2405-ös Miskolcról In
duló gyosvonat Szolnokra 
érkezik, s néhány percnyi 
tartózkodás után tovább in
dul. Az egyik kocsi folyosó
ján megjelenik egy vizs
gáló főkalauz. A  menetje
gyeket kéri ellenőrzésre. 
Kiss József né, a MJskolc- 
Tiszai pályaudvar tizenkét 
vizsgáló főkalauzainak egyi
ke. Ez a beosztás szinte egy 
évszázadon át csak a fér. 
fiák előjoga volt. Az utób
bi években azonban elvesz
tette kizárólagosságát. Mis
kolcon már öt vizsgáló el
lenőr nő tevékenykedik.

— M i az utasoknak és a 
jegyvizsgálóknak egyaránt 
segítünk — magyarázza 
Kissné. — Különösen a fia
tal jegyvizsgálók örülnek 
ennek, mert segítünk ki-

\ igazodni a sokrétű díjszabá
si ismeretekben. Könnyeb
ben feloldjuk az utas és a 
jegyvizsgáló közötti konf
liktust is. Amikor felszál
lók egy vonatra mindig 
meghallgatom a jegyvizs
gáló kollégák véleményét. 
Elmondják van-e gondjuk, 
mennyire van a vonat ki
használva, győzik-e a mun
kát.

A  létszámhiány a sze
mélyvonatokon is érződik. 
Ha 8—10 négytengelyes ko
csihoz csak egy, esetleg két 
jegyvizsgálót tudnak vezé
nyelni, akkor a vizsgáló fő
kalauz is segít a munkában, 
tehát nem ellenőriz, hanem 
egy kalauzt helyettesít.

— Az ellenőrzésnek nem 
megtorló, hanem nevelő 
célja van — folytatja. Min
den utamra gondosan ké
szülök. Hét éve vagyok el
lenőr a vonatokon. Előtte 
hat évig vonatvezető vol
tam. Emlékszem még az el
ső utakra, amikor a moz
donyvezetővel együtt fi
gyeltük a jelzőket. Nyolc- 
száz-kilencszáz utas biz
tonságára vigyáztunk. Egy
szer — amikor még a vo
natvezető a „paklikocsiban” 
utazott — meghúztam a 
vészféket is, mert a vezér 
elnézte a térközjelző to
vábbhaladást tiltó állását. 
Szerencsére nem történt 
baleset.

Kissnének kilenc testvére 
van. Ebből öten a vasútnál 
dolgoznak. A  férje és a na
gyobbik fia is vasutas.

— A férjem Nyékládhá- 
zán forgalmi szolgálattevő 
Sokat vagyunk távol az ott
hontól, ezért gyermekeinket 
is korán kellett az önálló
ságra nevelni. A  sok elfog
laltság mellett azért jutott 
idő a tanulásra is. Az idén 
fejezem be tanulmányaimat 
a marxista—leninista egye
tem általános tagozatán.

Kiss Józsefné eddigi 
eredményes munkáját több 
kitüntetés — közöttük a 

! Munka Érdemrend bronz 
! fokozata, Kiváló dolgozó — 
fémjelzi. Máricus 8-án pe
dig, a nemzetközi nőnapon 
a Vezérigazgatóságon ve
hette át a Kiváló vasutas 
kitüntetést

V. Szabó
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ÉPÜLT 22,5 MILLIÓS KÖLTSÉGGEL

Makón átadták rendeltetésének Gyermekintézményeket patronál 
az Előre é$ a Münnich Ferenc brigáda háromszintes szociális létesítményt

A  makói csomópont dolgo
zóinak március 2-án adták át 
a minden igényt kielégítő új 
szociális létesítményt. Az ava
tó ünnepségen Németh Són- 
dór né, a  szegedi igazgató
ság tervgazdasági és műszaki 
fejlesztési osztályvezetője tett 
jelentést az épület elkészülté
ről, majd Lovász Lázár va- 
sútigazgató mondott avatóbe
szédet. Az ünnepségen ott 
volt Ácsai Mihály, a területi 
bizottság titkára, Balogh Jó
zsef, a szegedi vasúti párt- 
bizottság titkára, dr. Veress 
László, a TEK igazgató főor
vosa, valamint Sarró Ferenc, 
a makói pártbizottság titkára 
és dr. Forgó István, Makó ta
nácselnöke.

Az új szociális- létesítmény 
a makói vasútállomással 
szemben épült 22,5 millió fo
rintos költséggel. A  MÁVTI 
terveződnek elképzelései, alap
ján a Csongrád megyei Ta
nácsi Építőipari Vállalat dol
gozói 1976. június hónapban 
kezdték el a munfcát, és az 
elmúlt év végén fejezték be. 
A háromszintes tetszetős épü
let UNIVÁZ elemekből épült. 
A földszinten 300 adagos üze
mi konyha és 54 személyes 
étterem kapott helyet, s itt 
rendezték be az üzemorvosi 
és fogászati szakrendelő he
lyiségeit is. Ugyancsak a 
földszinten helyezték el a 
központi gáztüzelésű kazánt, j 
amely alkalmas arra is, hogy 1

* A  makói szociális épület

az állomás felvételi épületé
nek átépítése után majd azt 
is fűtse.

A  két emeleten laktanya- 
szobákat helyeztek el. Egy
idejűleg 46 férfi és 6 nő kap
hat szállást kényelmes két, i l
letve háromágyas szobákban. 
S a kényelmet még fokozza 
az első emeleten található fő
ző és melegítő étkező, az öl-

(Tóth Béla felvétele, MTI)

töző és fürdő, valamint a 
társalgó.

Az új szociális létesítményt 
a csomópont négyszáz dolgo
zója nevében Rózsa István 
állomásfőnök vette át. De raj
tuk kívül jóval többen, mint
egy kétezren élvezik majd az 
épület egészségügyi és más 
szociális szolgáltatásait.

G. J.

Munkavédelmi ankét
Az angyalföldi pft. főnök

ség február 16-án munkavé
delmi ankétot rendezett a 
Nyugati pályaudvar KlSZ-bi- 
zottságának kultúrtermében. A 
plakátokkal, grafikonokkal, 
szemléltető eszközökkel • fel
díszített teremben megjelent a 
főnökség valamennyi főpá
lyamestere, munkavédelmi 
őre, szocialista brigádvezetője 
ás szakszervezeti aktivistája.

Az ankétot Csányi László 
pft. főnök nyitotta meg. El
mondotta többek között, hogy 
a főnökség területén történt 
személyi balesetek száma 
1976-hoz viszonyítva lényege
sen csökkent. Szükséges azon
ban a balesetmegelőzést szol
gáló agitációs és propaganda- 
munka, a dolgozók szemléle
tének megváltoztatása. Az an- 
kéton több előadás hangzott 
el és három munkavédelem

mel kapcsolatos filmet is ve
títettek a résztvevőknek.

Az értekezlet végén jutal
makat adtak át a főnökség 
munkavédelmi tevékenységé
ben kimagasló eredményt el
ért dolgozóknak.

— Kommunista műszak. A  
dunakeszi járműjavító szak- 
szervezeti bizottságának kez
deményezésére február végén 
kommunista szombatot tartot
tak, amelyen 1710 dolgozó 
vett részt. Az üzem elvi osztá
lyainak dolgozói az új beruhá
zás kivitelezésében vettek 
részt, a fizikai dolgozók pedig 
a kocsik karbantartási, fenn
tartási munkáit végezték. A 
műszakért járó pénz egy ré
szét a nemzetközi gyermekse
gélyezési alapra, a többit pe
dig a vállalati ifjúsági és szo
ciális alap növelésére fordít
ják.

r1

|iröm  az érző atyai szívnek, 
”  amikor gyermekei nem 

vitáznak, hanem egyetértenek. 
Nos, az én oly gyakran vitá
zó lányaim egyetértettek ab
ban, hogy drága jó apjuk 
beálljon a cirkuszpénztár 
előtt kígyózó sorba, ily mó
don biztosítván jegyet a leg
újabb produkcióhoz. Van ott 
egy bűvész! — mondották, és 
már előre ragyogott a szemük 
a várt látvány örömétől.

Azon a vasárnapon ott* szo
rongtunk mi is a porond kö- 
rüL A  tapsifüles nyuszi egy 
cilinderből kalimpált elő, az 
egyik néző' füléből pedig — 
amikor ama jéles mágus csi
ribiri-cairibá odanyúlt — ke
rek tízforintosok potyogtak ki. 
Ez utóbbi mutatvány még 
csak-csak tűzbe hozott (hej, 
ha erre én is képes lennék 
ilyenkor hó végén, a világgaz
dasági begyűrűzések idején), 
ám a műsor egésze hidegen 
hagyott. Megvallom: .másutt 
kalandoztak a gondolataim. 
Fárasztó hetem volt, s a hét 
köznapjain annyi trükköt lát
tam ...

Kezdem mindjárt a hétfő
vel, amikor a családi munka- 
megosztás szerint a bevásár
lás joga (trükkös asszony a fe
leségem: tudja, hogy hétvége
ken kiürülnek a hűtőszekré
nyek, s így a hét ama fő 
napján kétszer annyian to
longanak az ABC-ben. mint 
máskor). Szó ami szó: kértem 
húsz . deka felvágottat. Arciz-

Mágusok és mutatványok
mom se rezzent, amikor a 
kedves ifjú eladólány megkér
dezte: lehet két dékával több? 
Két deka, istenem, több is ve
szett Mohácsnál; mire nyug
díjas lesz a leányka, majd 
belejön a szalámiszeletelésbe. 
Otthon a feleségem túl köny- 
nyűnek találta a 22 dekának 
mondott felvágottat, és rátette 
a mérlegre: 18 deka volt. Nem 
kettővel több, hanem kettővel 
kevesebb. Ügyes eladói trükk, 
nem mondom! Az ifjú leány
nak csaknem négy évtized 
hiányzik még a nyugdíjazásig, 
s már hogy tudja.

Kedden Pesten agyafúrt mó
don eltérítettek. Sietős dolgom 
lévén taxiba vágtam magam, 
és mondtam az úticélt: „Haj
nalka utca”. Újságba merülve 
vártam, hogy Farkasrétre ér
jünk. A  kocsi Pesterzsébeten 
fékezett: „Megérkeztünk, Haj
nal utca!” — így a gépkocsi- 
vezető. „De engem a Hajnal
ka utcában várnak!” .. .  „Ja, 
olyan is van? Azt hittem, csak 
tréfál a kedves utas, mert én 
is, ha vicces a kedvem, Lajos- 
ka aranyoskámnak hívom La
jos bá’t, a garázsmestert. Hát 
akkor megfordulunk, kérem 
szeretettel, szerencsére nincs 
még lezárva a Petöfi-hid. . . ”

Szerdán balszerencsémre 
olyan képzőművészeti tárlatra 
tértem be, ahol az alkotó is

jelen volt. Bámultam az egyik 
neomodern alkotást: volt raj
ta kerékpárküllő, meg ketté
vágott bioponos flakon, ku
pakkal lefelé. A  Mű baloldalt 
sötétbarna, jobbfelé halavány- 
rózsaszín.. .  „Nem értem” — 
hümmögtem, mire a Mester 
mellettem termett: „ Vagyis
ö n  még nem hallott a szim
bólumokról!” —■ nyilvánította 
ki fennhangon, akár bíró az 
ítéletét. „E Mű a kispolgári- 
ságnak üzen hadat, a kerti 
törpék, gombolyaggal labdázó 
cicamicák és minden giccs 
kedvelőinek!” .. .  „Nem tu
dom” — restelkedtem képző- 
művészeti értetlenségem miatt 
—, „talán, ha a Mester meg
fordítaná az egészet. . Fel
hördült: „Hogy az út a vilá
gosságból a hományba, a sö
tétbe vezessen? Visszafordíta
ná a haladást? Aha, maga egy 
született szecessziós antiabszt- 
rakt konformista! Legközelebb 
gyönyörködjék tavon úszó 
hattyúban, holdvilágnál, de 
nem az én tárlatomon!” 

Csütörtökön hivatalos
ügyem akadt egy főhivatal
ban. Az I-es szobában — hi
szik, vagy nem: gyorsan és 
rendkívül udvariasan — kö
zölték velem, hogy ügyemet a 
Tl-es helyiségben intézik él, 
ám ott kiderült, hogy az ügv- 
inté zéshez előbb kimutatás

Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete az idei évet nemzetkö
zi gyermekévnek nyilvánítot
ta. E nemes kezdeményezés 
jegyében a kis nebulók felett 
érzett felelősség tükröződik 
azokból az akciókból, kom
munista műszakokból, melye
ket napjainkban országszerte 
tartanak. Ebben az akcióban 
— régi hagyományaihoz hí
ven — élenjárnak a vasutas 
szocialista brigádok, s kapcso
lataik, együttműködésük ré
vén egyre több gyermekintéz
mény válik szebbé, gazdagab
bá. A  debreceni járműjavító 
Előre és Münnich Ferenc 
szocialista brigádjai is jó kap
csolatokat alakítottak ki ■ a 
helyi bölcsődékkel, óvodák
kal, iskolákkal.

Az Előre szocialista brigád 
a gőzmozdonyok csőszerelvé
nyeinek szerelési munkáit 
végzi. A  brigád tagjai átérez
ve az üzem prof iüváltásával 
járó feladatok fontosságát, elő
segítik az üzemszervezési tö-

si vállalásaik teljesítését is 
nyomon követhetjük. Mint a 
brigád tagjai mondták sok
szor a brigádgyűlést is a 
könyvtárban tartják. Pócsi 
András és Tesi József mint 
pártalapszervezeti vezetőségi 
tagok, Szegedi János pedig 
szakszervezeti műhelybizott
sági tagként végez aktív tár
sadalmi, illetve közéleti tevé
kenységet.

— Igaz, hogy kicsit a gőz
mozdonyok nehéz alkatrészei
hez szoktunk, de mikor egyik 
brigádtagunk javaslatára véd
nökséget vállaltunk az üzemi 
bölcsőde felett, megszoktuk a 
kisebb játékok javítását is. A 
közelmúltban a bölcsődei gon
dozónők szocialista kollektívá
ja azért keresett fel bennün
ket, hogy a gyermekév tisz
teletére vállaljuk el a kerí
tés javítását. Röpgyűlésre hív- 
iam össze a brigádot, s őszin

tén mondom senkit sem kel
lett agitálni a társadalmi 
munkára. Műszaki vezetőnk
kel megbeszéltük, hogy regge
lente műszakkezdés előtt be
jövünk és a műhelyben elő
készítjük a javításhoz szük
séges anyagokat. Azóta már 
helyre is állítottuk a kerítést, 
még a brigád többségét kite
vő ingázók is szakítottak időt 
a vállalás teljesítésére. Re
méljük, hogy a nemzetközi 
gyermekévben még lesz lehe
tőségünk a segítségnyújtásra 
— mondta Cseke István bri
gádvezető.

A  két brigádnak a gyer
mekév jegyében végzett mun
kája csak egy részét képezi 
a debreceni üzem segítség- 
nyújtásának. Jól szervezett 
társadalmi munkájuk nyomán 
egyre szebbé válnak az üzem 
gyermekintézményei.

(Orosz)

Mit tartsunk a házipatikában?

rekvések valóraváltását. Mint 
mondták, a kötőelemekkel, 
energiával való takar ékosság
nak a brigádban már hagyo
mányai vannak. A  technoló
giai előírások, az ABEO pont
jainak betartásával aranyér
mes elismerésükhöz méltóan 
végzik napi munkájukat. A 
kollektíva tagjai valameny- 
nvien törzs gárda tagok, közü
lük hatan kaptak eddig kivá
ló dolgozó elismerést. A bri
gád a közelmúltban szocialis
ta szerződésben vállalt véd
nökséget az Ady Endre álta
lános iskola felett.

— Valamennyien családos 
emberek vagyunk, ezért gye
rekeinken keresztül kétsze
resen is érdekeltek vagyunk 
az iskola berendezéseinek ja
vításában. Két brigádtagunk 
szülői munkaközösségi tag, 
így közvetlenül is informáló
dunk arról, amiben az isko
lának segíthetünk. Virágtar
tók készítésével, a zárak ja
vításával, az oktatási objek
tum tantermeinek, környéké-, 
nek szépítésével eddig is se
gítettünk, az idén, a gyermek
évben a társadalmi munka
órák számát szeretnénk to
vább növelni — tájékoztatott 
Terhes László, a kollektíva 
vezetője.

Hasonló sikerrel büszkél
kedhet a MÁV Kiváló brigád
ja címmel kitüntetett Mün
nich Ferenc szocialista brigád 
is. Az Ebesről, Hajdúböször
ményből bejáró brigádtagok a 
gőzmozdonyok kormányműve
it, gépészeti alkatrészeit javít
ják. Színvonalas brigádnapló
jukban a „ Korunk valósága” 
című vetélkedőn s a teke- 
bajnokságon elért jó helyezé
süket, termelési és művelődé-

kell az alhivatalból. A z alhi- 
vatalban — bizonyítván, hogy 
manapság már nem ritka az 
ügyfél iránti figyelem —  ér
tésemre adták, hogy ne le
gyek oly ügyefogyott és félre
vezethető: az én ügyemet bü
rokrata kimutatás nélkül 
igenis a főhivatalban intézik 
el, de nem az I-es és nem is 
a Il-es, hanem a IV-es szobá
ban. Vissza a főhivatalba: 
zárva. Vége a félfogadásnak 
— szeretettel látnak két nap 
múlva, szombaton.

Pénteken hazahoztam a mű
helyből a javításra adott író
gépemet. Az első oldal leko- 
pogása után egyet nyekkent, 
kettőt reccsent.. .  azóta moz
dulatlan, mint vörös jelzőnél 
a Tokaj expressz. Ezért írom e 
sorokat kézzel; elnézést a 
szerkesztőtől — nomeg az ol
vasótól —, ha olvashatatlan. 
(A  szerk. megjegyzése: az
ilyesmi nem csupán az író
géptől függ.)

Szombaton visszamentem te
hát ama főhivatalba. A  por
táson kívül sehol egy lélek. 
Szabad szombat volt.

.. . Szóval mondom, ezek 
miatt nem csodáltam Illő fi
gyelemmel vasárnap délután a 
cirkuszi bűvészmutatványt. Pe
dig az ismert mágus ügyesebb, 
sőt őszintébb, mint utánzóinak 
serege, ö  ugyanis Időnként 
bevallja: „ Vigyázat, csa
lok!” . . .

F. T.

Minden háznál jó, ha van 
a felnőttek számára könnyen 
hozzáférhető házipatika,
amely sokszor hasznos szol
gálatot tesz. Nem helyes 
azonban, ha a házipatika az 
el nem fogyott, feleslegessé 
vált gyógyszereket tartalmaz
za. Otthon lehetőleg olyan 
szereket, recept nélkül is ki
szolgálható gyógyszereket tart
sunk, amelyeknek a hatása 
nem hosszú időre szól, s ame
lyekről a család — az orvosi 
rendelés alapján — már meg
győződött. A  gyógyszeresdo- 
bczokon feltüntetett lejárati 
időt azonban miiidig vegyük 
figyelembe.

Rosszullétek, váratlan be
tegségtünetek esetén sohase 
válasszunk magunknak gyógy
szert, mert a z . öngyógyítás
nak súlyos következményei 
lehetnek. A  laikusok nem is
merik, hogy a rosszullétek és 
a tünetek mögött milyen be
tegségek rejtőzhetnek, ezért a 
választott gyógyszer többet 
árt, mint használ.

Gyakori tapasztalait, hogy 
sokan az orvos utasításait 
sem tartják be pontosan. Az 
előírt gyógyszeradagokat meg
változtatják. Előfordult pél- 
iául, hogy a naponta kétszer

fél szem vérnyomáscsökkentő 
tablettát egyszerre vette be a 
beteg. Többen az orvosság 
kellemetlen íze miatt monda
nak le a rendszeres haszná
latról.

A házipatika a következő 
gyógyszereket és eszközöket 
tártál mázzá: lázmérő, egy
csomag 6x6 cm-es steril vá
gott géz, 50 gr. steril vágott 
vatta, egy-egy 5 és 10 cm-es 
pólya, ragtapasz, olló, egy 
doboz jódpárna, láz-  és fájda- 
lomcsi llapító (  Kalmopyrin, 
Algopyrin, Germicid gyer
mekkúp stb.), kamillatea, 
fej-  és fogfájás elleni fájda
lomcsillapítók (  Antineuralgica, 
Demalgon stb), nyugtató sze
rek (Valeriána, Sevenaletta 
stb.), keserűsó, orvosi szén
tabletta.

Ne felejtsük azonban el, 
hogy a különféle gyógyszerek 
fokozhatják egymás hatását. 
Ha például valaki fájdalom
csillapítót vesz be és hozzá 
nyugtatót is, akkor megtör
ténhet, hogy túlzott álmos
ság, kábultság fogja el. Az 
alkohol és a ‘ nyugtatószerek 
hatása is veszélyes, súlyos 
mérgezést okozhatnak.

Borsody György 
gyógyszerész

FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜNK!

A  M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET, FÉRFIAKAT, 
L Á N Y O K A T ,  FIÚKAT,
iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezelő, kocsifelíró, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvlzsgáló, vonatvezető, raktárnok, 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel:
mozdonyvezető-gyakornok, kocslvlzsgáló, 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, pályamunkásokat 
betanított és segédmunkásokat 
állomási és kocsltakaritókat

KŐTELEZŐ M UNKAIDŐ minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES M UNKAKOROK I

JELENTKEZÉS, BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, 
vontatási, pályafenntartási főnökségein, 
valamint
KÖZPONTI M UNKAERŐ FELVÉTELI IRODÁN  
Budapest Keleti pu. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145-010.
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Ülést tartott az előkészítő bizottságA nemzetközi vasutas szemináriumok folytatása mellett döntöttek Tokióban
■ H l

ö l i * ......... ig R ,a L S £ S - l-  il....miiwB

■ f l E H H H i

W s g & n g & n t e
* » ■  “ f fBK¡fc*íí WĝŜgmm:$:$:

Kajcsa József 
a vasutas-szakszervezet 

titkára

IBI
Tanácskozik az előkészítő bizottság

Szakszervezetünknek a nem- nácskozáson résztvevő küldött- bi szemináriumokon tárgyalt 
zetközi szakszervezeti mozga- ségek azonban ez alkalommal témákat és követeléseket a 
lomban már évtizedek óta is egyértelműen és határozót-  nemzetközi munkaügyi szer- 
nagy tekintélye van. Ennek tu- tan a szemináriumok tovább-  vezet belföldi szállítási bi- 
lajdonítható, hogy fontos sze- folytatása mellett foglaltattál-  zottsága szeptemberi X. ülé- 
repet kapott a Szakszervezeti lást. Hangsúlyozták, hogy az sén tűzze napirendre és támo- 
Világszövetségben, illetve a eddigi szemináriumok nagy- gatóan foglaljon állást. 
Közlekedési és Szállítási Szak- mértékben segítették a két és A  második napirenddel kap- 
szervezeték Nemzetközi Sző- többoldalú kapcsolatok fejlő- csodáiban a tanácskozás részt- 
vétségében. A  szövetség vas- déoét, egymás jobb megisme- vevői elhatározták, hogy a 
utas ágazati bizottságának él- rését és megértését, a nemzet- következő, sorrendben a VI. 
nöki tisztét például Koszorús közi szolidaritás, a nemzetközi nemzetközi vasutas szeminá- 
Ferenc, a vasutas-szakszerve- munkásmozgalom fejlődését. riumot 1981-ben Angliában, 
zet főtitkára tölti be. A z első napirend .tárgyalása Franciaországban, vagy Bel-

kapcsolatunk van 41, kü- &°ran a résztvevő országok ar- giumban kell megrendezni. 
Iönböző nemzetközi szervezet- ra 02 elhatározásra jutottak, Témája a közlekedéspolitika, 
hez tartozó országgal. Lég- k°§y saját nemzetközi szerve- ezen belül a vasút szerepének 
jobb az együttműködés a szó- zeteüknek kezdeményezik a meghatározása legyen, 
cialista országokkal. De erő- köztük való kapcsolat javftá- 
södnek kapcsolataink a tőkés a nemzetközi vasutas sze- 
országokkal, mindenekelőtt az mmárium<rfc támogatását. Ja- 
NSZK-val, Franciaországgal, vasoltak azt is, hogy a korab- 
O laszor szaggal, Ausztriával,
Svédországgal, Norvégiával és 
a Japán vasutak szakszerveze
tével.

Szakszervezetünk szerepét, 
tekintélyét jól szemlélteti az 
a munka, amit a 2—3 éven
ként megrendezésre kerülő 
nemzetközi vasutas szeminá
riumok előkészítése és lébo
nyolítása terén végzünk. A z  I 
első nemzetközi szeminárium 
1967-ben volt Budapesten, 
amelyet a mi szakszervezetünk 
szervezett. Témája a technika 
fejlődésének hatása és a szak- 
szervezetek ezzel kapcsolatos 
feladatainak a meghatározása 
volt. Ezt követően 1972-ben 
Moszkvában, 1974-ben Frank-1 
furtban, 1976-ban Rómában,
1978-ban pedig Berlinben ke
rült sor nemzetközi vasutas 
szemináriumra.

A  szemináriumok kivétel 
nélkül olyan kérdésekkel fog
lalkoztak, amelyek a szakszer
vezetek érdekvédelmi, érd ék
képviseleti feladatkörébe tar
toznak. A  frankfurti III. nem
zetköri szeminárium előtt 
olyan döntés született, hogy a 
szemináriumoknak legyen egy 
előkészítő bizottsága. Ennék 
feladata a két szeminárium 
közötti kérdésék egyeztetése, a 
következő szeminárium írásos 
dokumentációinak előkészíté
se, a vita alapián kialakult 
állásfoglalásók elkészítése.

A  frankfurti III. szeminá
rium óta a magyar vasutas- 
szakszervezet tagia a négy ka
pitalista és a négy szocialis
ta ország képviselőiből álló 
előkészítő bizottságnak. Leg
utóbb — január 28-tól február 
3-ig —, Tokióban ülésezett az 
előkészítő bizottság, melyen e 
sorok írója is részt vett. Az 
ülés nanirendién a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet belföldi 
szállítási bizottságának X. ülé
sére való felkészülés, a vas
utas szakszervezeték VI. nem
zetközi szemináriumának elő
készítése szerepelt.

A  vasutas nemzetközi sze
mináriumokon és az előké
szítő bizottságban résztvevő 
orzágok különböző szakszerve
zeti világszervezetekhez tar
toznak. A Szabad Szakszerve
zetek Nemzetközi Szövetsége 
kezdettől fogva rosszallóan f i
gyeli a vasutas nemzetközi 
szemináriumok tevékenységét 
és egyre nagyobb nyomást 
gyakorol a hozzá tartozó vas
utas szakszervezetékre, hogy 
távol maradjanak. A  tokiói ta-

A  Szovjetunió vasúti közlekedése
MÁRCIUS 13-ÁN KIÁLLÍTÁS NYÍLT A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMBAN

Keres Emil igazgató, Kossuth-díjas érdemes művész kíséreté
ben a Radnóti Színpad több színésze, köztük Bencze Zsuzsa 
rendező, Pécsi Ildikó, Petrozsényi Eszter és Somhegyi György 
látogatott március 13-án szakszervezetünk vezetőinek meghí
vására a Benczúr utcai központba, A  látogatás célja a kap
csolat felvétele és a jövőbeni együttműködés megteremtése

volt.
(Laczkó Ildikó felvétele)

A  jvasúfti szállítás a Szovjet
unióban az ország alapvető, 
legfontosabb szállítási módja. 
Vasúton bonyolódik a teher
forgalom 70, az utasforgalom 
50 százaléka. A  vasútvonalak 
együttes hossza majdnem 141 
ezer km, ebből 41 ezer kiló
mé ternyi szakaszt villamosí
tottak. 1978-ban a vasútvona
lakon összesen 3,8 m illiárd . 
tonna árut és 3,6 milliárd utast 
szállítottak (naponta mintegy 
10 millió tonna árut és 10 mil
lió utast).

A  kiállítás bevezető része 
bemutatja a vasúti szállítás 
fejlődését, üzemeltetésének 
Legfontosabb mutatóit, a  nép
gazdaságban betöltött szerepét, 
az SZKP XXV. kongresszusa 
határozatainak, továbbá az 
SZKP Központi Bizottsága és 
a Minisztertanács „A vasúti 
szállítás fejlesztési feladatai
ról’ * szóló együttes rendeleté
nek megfelelően a tizedik Öt
éves tervidőszakra kitűzött 
alapvető vasútfejlesztési irá
nyokat, valamint a szovjet és 
a magyar államvasutak mű
szaki-tudományos és termelési 
együttműködését

A  magyar szakembereknek 
alkalmuk nyílt megismerked
ni a  szovjet vasúti szállítás 
korszerű műszaki eszközeivel: 
a V L  80T típusú 6520 K W  tel
jesítményű váltakozó áramú 
villamos mozdony, valamint a 
megnövelt ajtónyílású négy- 
tengelyes fedett tehervagon 
modelljével.

A  kiállításon bemutatták az 
„Auróra”  típusú távolsági sze
mélykocsi modelljét Ezek a 
160 km/ó sebességre mérete
zett utasszállító személykocsik 
közlekednek Moszkva—Lenin- 
grád viszonylatban.

A  nagyteljesítményű pálya- 
fenntartási gépek családját 
képezik az UK—25/ 9—18 tí
pusú vágányfekteto daru, a 
VPO—3000 típusú egyengető- 
aláverő-kikészítő gép és a 
PRSZM—3 típusú mozgó sín
hegesztőgép működő modell
jei. A z  említett gqpek órán
ként jPOOni. sin fektetését, 
2000 m  pályaszakasz komp
lex egyengetését, illetve 2500 
m  sin hegesztését tudják elvé
gezni.

A  kiállításon láthatók to
pábbá a legújabb automatikus 
vasútbiztonsági és vonatirányí
tó berendezések működő min
tái így  például bemutatásra 
került az MRC blokk típusit 
relés vasútbiztosító berende
zés, melynek segítségével 5— 
10 másodperc alatt beállítható 
a vágányát, 50—70 százalékkal 
növelhető az állomások átbo
csátóképessége, minden száz a 
rendszerbe bevont váltóként 
30—50 fővel csökkenthető a 
vasúti dolgozók létszáma

A  PONAB—-3 típusú készü
lék segítségével azonosíthatók 
a maximális. 150 km/óra se
bességgel mozgó szerelvények 
túlmelegedett csapágytokjai. 
Az utaskiszolgáló automaták 
fejlesztésével és alkalmazásá
val foglalkozó szakemberek 
érdeklődésére tarthat számot 
az AB—6M típusú elektro
nikus jegynyomtató automata. 
Rendeltetése az elővárosi utas-

forgalom kiszolgálása. Az au
tomata óránként 1000 jegy ki
adására képes. A  kiállítás ré
szét képezi mintegy 100 könyv, 
folyóirat, monográfia és kézi
könyv a vasúti szállítás téma
köréből.

A  kiállítás megnyitását, 
március 13-án délelőtt 11 óra
kor rövid ünnepség előzte 
meg a múzeum előcsarnoká
ban. Dr. Vaszkó Ákos megbí
zott főigazgató megnyitója 
után elsőnek Szűcs Zoltán, a 
M ÁV  vezérigazgatója méltatta

a magyar és a szovjet vasuta
sok között kialakult együtt
működés jelentőségét. Ezt kö
vetően F. I. Sulesko, a Szov-. 
jetunáó vasútügyi miniszteré
nek első' helyettese megnyi
totta a kiállítást.

Másnap délután a Szovjet 
Kultúra és Tudomány Háza, 
a Közlekedéstudományi Egye
sület, valamint a Közlekedés- 
és Postaügyi Minisztérium a 
Közlekedési Múzeum előadó
termében tudományos ülést 
rendezett.

HÍVEN a  h a g y o m á n y o k h o z

M Á V  Szimfonikusok Dunakeszin
A  M Á V  Szimfonikusok meg- a Szicíliai vecsemye című ope- más remekmű) csúfosan meg

tartották ígéretüket, hívek ma- ra nyitányát. A  drámai fe- bukott. Most felülmúlhatatlan 
radtak a hagyományokhoz, a szükséget lírai elmélyüléssel lelkesedéssel élvezte a M ÁV 
ma is élő tradíciókhoz: a felváltó zenekari részeket Szimfonikusok tapsokban sem 
Nemzetközi Nőnap alkalmából nemcsak pontosan, de impo- fukarkodó közönsége, 
március 9-én színvonalas- ze- náló belső átéléssel vezényelte A  raűsort ^  orosz romanü- 
nekan estet adtak Dunakeszin Kovács János a M ÁV Szira- ka legnagyobb alakjának, 
a vasút! ipar egyik „fe  legva- fomkusok fiatal masodkarna- Csajkovszkijnak Rómeó és

Sya- Júlia nyitányfantáziája zárta.
A  József Attila  Ezután Simándy Józsefet Énnek a műnek, csakúgy, mint 

Művelődési Központ közel- hallottuk. Előbb a Trubadúr- Csajkovszkij varázsának a 
múltban felújított impozáns, jó ból Manricó áriáját, majd Bl- titka, hogy érzelmeit mindig a 
akusztikájú nagytermet szí- z9t Carmenjából a virágáriát, tömegízlés nyelvén tudja el- 

fe s tő i totte az érdeklő- végül Csajkovszkij Anyegin jé- mondani. S ha érzelmei nem is 
ao Közönség. Pedig a műsor i^nszky áriáját énekelte a szárnyalnak az örök magassá- 
nem könnyű szórakozást ígért, tőle évtizedek óta megszokott gokba, de lírája — s ez elsü
li an-em a „nehéz zenének is magas színvonalú, igényes elő- sorban Rómeó és Júlia nyi- 
egyik , ^nehezebb  műfaja: adáaban. tány-fantáziájára áll -  őszinte
operarészletek hangzottak fel. ^  & ^  igaz, ,  ilyen érzéseket vált

Az est alaphangulatát eleve gor gondos összeállítóit, mert is Wy-S. míg Verdi lírája elso- 
megszabta a műsor, amelyben az egyes énekszámok között sorban férfias, addig Csaj- 
a 19. század romantikus opera- hallhattuk a Carmen mind a kovszkij sókkal közelebb áll a 
irodalmának néhány kima- négy felvonásának nyitányát, női érzelmek világához. Éppen 
gasló részlete hangzott fel. szinte egy teljes keresztmet- ezért volt találó befejezése 
Mindenekelőtt az olasz opera szetet ebből a több mint 100 egy nőnapi, ünnepi koncert- 
mindmáig legnagyobb zene- éves népi drámából, amely a nek.
szerzőjétől, Verditől hallottuk bemutatóján (mint oly sok Dr. Csillag Ferenc

A  vendégek az MRC blokktípusú, relés vasútbiztosító beren
dezéssel ismerkednek

(E. Várkonyi Péter felvétele, M TI)

Milyen károkat térít a Casco?
Magyarországon 418 ezer 

autósnak van cascója. Ezek 
közül csaknem minden negye
dik a biztosító ügyfele volt az 
elmúlt évben: 116 ezer káro
sultnak 478 m illió  forintot f i 
zettek ki casco szerződés alap
ján.
• A  casco biztosításról tudni 
kell, hogy annak alapján azok 
a károk térülnek meg, ame
lyeket a gépjárművezetők sa
ját hibájukból okoztak gép
járműveikben. Ennél azonban 
többről van szó. Évente nagy 
számban jelentkeznek az au
tósok olyan károkkal a bizto
sítónál, amelyeknél a gépjár
mű tulajdonosa vétlen, sőt 
nem tehetett semmit a kár e l
hárítása érdekében. Elég egy 
szélvihar, egy kiadós jégeső, 
esetleg egy garázda társaság 
ahhoz, hogy a gépjármű tulaj
donosét több ezer forintos ja
vítási számla terhelje. (A  cas
co szerződés alapján az elemi 
károk, a lopás, a rablás a szél-  
védőüveg-törés önrészesedés 
levonása nélkül térül meg 
1978. január 1. óta.)

Hallottunk olyan esetekről, 
hogy egy új Zsiguli pótkerekét 
vitték el, leszerelték a cso

magtartót; ellopták az autó« 
rádiót vagy a ködlámpát. M it 
tehet a gépjármű tulajdonosa 
ilyen esetekben? A  biztosító
tól kapott tájékoztatás szerint, 
ha ellopják a gépjárművet, il
letve annak tartozékait, a ká
rosultnak az esetet 24 órán be
lül be kell jelenteni a rendőrJ. 
ségen, majd azt követően a 
biztosítónál is." Ha a nyomozás 
sikerre vezet, de az ellopott 
alkatrészek nem kerülnek elő, 
illetve a lopás bejelentésétől 
számítva 60 nap eltelt és a 
rendőrség a nyomozásról, pél
dául megszüntető határozatot 
hozott, a  biztosító kifizeti a 
kár teljes összegét. Ha a tol
vaj kiszereli az autórádióit 
vagy ellopja a kereket a vá
sárlási bizonylat (számla, ga
rancialevél) alapján téritik  
meg a kárt. Ha ilyen nincs, 
akkor a kártérítés rendszerint 
az új készülék (kerék) meg
vásárlását, beépítését igazoló 
számla alapján történik. Itt 
meg kelT jegyeznünk, hogy az 
Állami Biztosító csak az olyan 
ellopott tartozékokért fizet, 
amelyek az általános tapaszta
latok szerint az autó üzemel
tetéséhez szükségesek, haszná
latuk szokássá vált. •;

Szegeden 3500 vasutas tagja van 
a Magyar-Szovjet Baráti Társaságnak
Hat évvel ezelőtt alakult 

meg Szegeden, az igazgatóság 
központjában, az MSZBT tag
csoport, melyhez két év múl
va a többi szegedi szolgálati 
hely dolgozói is csatlakoztak. 
Ma már a szegedi csomópon
ton 3500 vasutas tagja a Ma
gyar—Szovjet Baráti Társa
ságnak.

A  tagcsoport elmúlt évi 
munkája eredményes volt, jól 
szolgálta a két nép barátsá
gát Tartalmas és változatos 
programjaik lehetővé tették, 
hogy minél többen megismer
kedjenek a szovjet emberek 
életével, munkájuk eredmé
nyeivel. A z év elején a vas
úti pártbizottsággal közösen 
emlékeztek meg a Magyar— 
Szovjet Barátsági Együttmű
ködési és Kölcsönös Segítség- 
nyújtási Egyezmény megköté
sének 30. évfordulójáról, és a 
szovjet hadsereg megalakulá
sának 60. évfordulójáról, a no
vember 7-i ünnepséget szintén 
együtt rendezték meg. A  szov
jet tudomány és kultúra ter
jesztése érdekében több elő
adást szerveztek, előfizették és 
széles körben olvasták a szov
jet folyóiratokat. Védnökséget

vállaltak a Szovjetunióba in
duló, illetve onnan érkező ba
rátságvonatok felett.

A  tagcsoport segítette a test
vér megyei és városi kapcso
latok továbbmélyítését. Az
elmúlt év májusában a Csong- 
rád megyei hetek alkalmából 
vendégük volt az odesszai te
rületi vasútigazgatóság kül
dötte. A  vendégek szakmai 
program keretében ismerked
tek az igazgatóság gazdasági 
és politikai munkájával. A  
látogatás során elhatározták, 
hogy szorosabbá teszik a két 
igazgatóság vasutasainak kap
csolatát. Egyezménytervezetet 
készítettek, mélyben a szege
di és odesszai vasutasok kö
zötti levelezést, fotók kölcsö
nös cseréjét, csoportos látoga
tások és tapasztalatcserék 
szervezését határozták el. A z  
együttműködés aláírására a 
szegedi küldöttség odesszai lá
togatása alkalmával került 
sor. ,

A  szovjet vasutasok mellett 
a Csongrád megyei vállalatok 
tagcsoportjaival is baráti kap
csolatokat alakítottak ki.

■ t r > ,  , G. J#
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Egy evvel a moszkvai olimpia előtt

A sportvezetés a jövőben is sziámit 
a vasutas élsportolók eredményeire

INTERJÚ PÁDER JÁNOSSAL, AZ OTSH ELNÖKHELYETTESÉVEL

A  vasutassport, amely csak
nem egyidős az egyetemes 
magyar sporttal, szerves ré
sze, egyik pillére sportéle
tünknek. A z eltelt évtizedek 
is bizonyítják, hogy a vasutas 
bázisokon működő egyesüle
tek nem csupán megalakulá
suk évszámával emelkednek 
ki a többiek közül, eredmé
nyes múltjuk mellett jelenü
ket sem kell szégyellniük .. . 
Ezek az egyesületek mindig 
az ország jelentősebb sport
klubjai közé tartoztak, s tar
toznak ma is. A  vasutas bá
zison működő sportegyesüle
tek fejlődése különösen a fel- 
szabadulás óta eltelt eszten
dőkben szembeötlő, híre, 
eredményessége már régen 
túlnőtt határainkon. . ;

— Az OTSH vezetőinek 
megítélése szerint a vasutas 
egyesületek számára melyik a 
fontosabb feladat: az után
pótlásnevelés vagy az élsport? 
Melyik területen kellene 
előbbre lépni? — A  kérdést 
Páder Jánosnak, a Sporthiva
tal elnökhelyettesének tettük 
fel.

■— A z  OTSH és a vasutasok 
szakszervezete ötévenként 
megállapodást ír alá, amely 
egyebek között részletesen 
magába foglalja az anyagi tá
mogatás rendjét, valamint a 
szakmai célkitűzéseket. Nos, a 
moszkvai olimpiára a követ
kező célt tűztük ki: a Buda
pesti Vasutas Sport Club ver
senyzői három éremmel és 
12—20 olimpiai ponttal járul
janak hozzá a magyar kül
döttség eredményeihez. Ebből 
a pontszámból pedig egyértel
műen kiderül, hogy ennek az 
egyesületnek jelentős szere
pet szánunk az olimpiai játé
kokon. Számítunk élsporto
lóik eredményeire.. .

— Milyen feladatok állnak a 
BVSC előtt 1979-ben? Mely 
sportágakban vár tőlük ki
emelkedő eredményeket a 
sport vezetés?

—  Á. hagyományosnak meg- 
Páder János, az OTSH elnök- felelő szereplést várunk a

helyettese

— Milyennek értékeli az 
OTSH és a vasúti szervek kö
zötti kapcsolatot?

• — Mindkét területen. Tér- — Túlzás nélkül

BVSC sportolóitól ebben az 
esztendőben is, ami annyit je
lent, hogy szeretnénk, ha meg
őriznék meghatározó szerepü
ket „specialitásaikban” , így a 

mondha- vívásban, az úszásban, az asz-
mészetesen ezt a vasutassport tóm: gyümölcsöző. A  vasuta- talitenisíben és a birkózásban.
____~ ___ i —  T7>______  U jv W U  I . t _  _____ .1___________________1 .  _  - r r r v n í r  T71______ i _ f ___• • i ____• _ _______ ___ ______l___________egészére értem. Ezen belül sok szakszervezete, a KPM  
azonban egyesületenként, sőt, Vasúti Főosztálya és a taná- 
még szakosztályonként is vál- esi szakigazgatási szervek 
tozik a helyzet. Nyilvánvaló sportfejlesztési kérdésekben 
például, hogy a BVSC-nek az rendszeresen kikérik a véJe- 
utánpótlás-nevelés mellett az ményünket, meghallgatják el- 
élsportot illetően is nagy fe l-  képzeléseinket, javaslatainkat.) 
adatai vannak. Említhetnénk Állandó és szoros ez a kapcso- az eredményekben... 
olyan vasutas egyesületeket lat.
is, amelyek a megye legje
lentősebb klubjának számíta
nak, következésképpen fe l
adatuk nem korlátozódik csu
pán az utánpótlás nevelésé
re. Ilyen például a Haladás 
VSE, Vas megye, s ezen be
lül Szombathely reprezenta
tív sportközössége. A  kisebb 
egyesületeknél azonban, ahol 
a fiatalok továbbfejlődése 
nem, vagy csak nagyon nehe
zen biztosított, az ésszerűség is 
azt követeli, hogy elsősorban a 
háttér nevelésére kerüljön a 
hangsúly.

— Magyarországon pilla
natnyilag tizenhárom sport
egyesület kap kiemelt állami 
támogatást, s köztük mindösz- 
sze egyetlen vasutas klub ta
lálható, a BVSC. Várható-e 
változás, létszámbővítés?

Ezenkívül az is nagyon hasz
nos lenne, ha sikerülne föl
zárkózniuk a legjobbak közé 
olyan sportágakban is, mint 
például az atlétika, hiszen, a 
növekvő rivalizálás el óbb- 
utóbb feltétlenül jelentkezne 

A z  el
múlt években itt-ott tapasz
talható lemaradásoknak, visz- 
szaeséseknek egyébként első
sorban szakmai okai voltak, 
dfe akadt olyan sportág is 
(például a vívás), amelyben az 
átlagosnál magasabb életkor 
okozott több-kevesebb gon
d o t... A  BVSC-ről alkotott 
összkép egyébként feltétlenül 
pozitív, bár vannak negatív 
vonásai is.

—  És a többi vasutas egye
sület? .. •

—  A z  OTSH számára álta-

—  A z  OTSH hosszabb távú 
fejlesztési programjában sze
repel a kiemelt sportegyes öle
tek számának bővítése, s a je
lenlegi erőviszonyok alapján 
várható, hogy vasutas bázison
működő sportkörök is számi- lában je ta r t^ k  ezek 
tasba kerülnek..  .H is zen  jó- sűteteíkJ ;s- hiszen szám oste-

— Ismeretes, hogy a külön- néhány akad közülük, amely hetséges fiatal nevelődák a
böző vasutas egyesületek más- neP? 15 nemzetközi szanvo- vasutas klubokban. Hangsá
ul ás sportágakban jelesked- naiu ^eredményre kepes ver- jyozom, amit már a bsszélge-

senyzovel rendelkezik. tés elején is elmondottam? a
—  Montrealban a BVSC vasutas bázison működő

sportolói mindössze 4,5 pontot sportegyesületek jelentős ré
szereztek, s ez jóval kevesebb szel az egyetemes magyar
volt a vártnál. Milyen ered- sportnak, következésképpen a
menyeket vár a budapesti f 2ef f *  “  naW  figyelmet
vasutasoktól a felső sportve- ..
zetés a következő olimpiai já- Köszönjük a beszélgetést, 
tékokon, Moszkvában?

nek. Így például a BVSC a 
vívásban, az úszásban és az 
asztaliteniszben, a Haladás 
VSE a súlyemelésben, a Nyír
egyházi VSC az atlétikában 
stb.. . .  Hogyan, milyen for
mában ösztönzi az OTSH a 
vasutassportot arra, hogy a 
területi és egyéb sajátosságo
kat figyelembe véve a lehető 
legésszerűbben alakuljon ki a 
sportági elosztás?

—  A  sportágak fejlesztési 
koncepciója részletesen fog
lalkozik ezzel. Ennek érvény
re juttatása elsősorban a te
rületi sporthivatalok felada
ta. Alapkövetelmény: az érde
kelt egyesület tudjon felül
emelkedni saját, szükebb ér
dekein, ha arról kell hatá
rozni, hogy melyik sportágat, 
melyik klub dajkálja a legma
gasabb szinten. Tudomásul 
kell venni, hogy egy adott 
területen nem lehet egyszerre 
minden sportággal magas 
szinten foglalkozni. A  minősé
gi sport kialakulását éppen a 
versenyágaik ésszerű elosztása 
teszi lehetővé. . .

— Mindehhez természete
sen elengedhetetlenül szük
ség van az egyesületek har- 
mónikus, jó kapcsolatra, 
együttműködésére. Hogyan 
tudja ezt segíteni, miként ösz
tönöz erre a felső sportveze
tés?

—  Ott kezdeném, hogy a 
vasutas-szakszervezet is kate
gorizálja sportegyesületeit, 
megjelölve azokat, amelyeket 
kiemelten kíván kezelni. Már 
önmagában ez is megkönnyí
ti a jó együttműködést. Az 
OTSH csupán az általános 
irányelveket határozza meg, 
nem szab korlátokat az egye
sületek sportági elosztásánál. 
A  szakosodási gondok meg
oldását azonban ezeknek az 
irányelveknek a figyelembe
vételével oldják meg az adott 
terület illetékes szervei, vagy
is a helyi sporthivatalok és a 
vasúti szervek.

Pilhál György

Á nézőket is meghódították

Tornagyőztes lett Rómában 
a BVSC vízilabdacsapata

Március elején olaszországi ményeink értékét növeli, hogy 
és jugoszláviai túrán vett részt . jugoszláv bírók vezették a 
a BVSC OB I-es vízilabda- mérkőzéseket. A  Mladostban 
csapata. A  magyar bajnokság szerepelt két válogatott Fran- 
negyedik helyezettje Rómá- kovics és Galjas a kispadon
bán a nemrég EK döntőt ját
szó Chivita Vecchia, az olasz 
bajnokság negyedik helyén 
végzett Lazio és a szintén I.

pedig az olimpiai bajnok Bo
nasíes „debütált” , mint edző. 
Az utolsó mérkőzésen egyéb
ként világcsúcs is született.

osztályú Pescara társaságában Szinte az egész mérkőzésen 
négyes tornán vett részt. emberelőnyben játszó jugo- 

A  Gál, Cigány, Heltai, Hor- szlávok számára a szabályok 
kai, Gém, Kiss, Tóth, Kovács, adta 35 másodperces támadási 
Varga összeállításban játszó idő helyett, két percet enge- 
vasutas csapat 7:7-es döntet- dólyeztek góllövésre. Hiába.
lent játszott a Chivita Vecc- 
hiával. 10:6-ra győzött a La
zio és 10:7-re a Pescara ellen. 
Ezzel csapatunk elnyerte a 
torna ezüst serlegét.

A  BVSC közönségsikert ara
tott a több válogatottat fel
vonultató olasz csapatok ott- 
honában. Az 1978. évi világ- 
bajnoki arany után különösen 
népszerű a vízilabda Olasz
országban.

Hazafelé jövet két mérkő
zést játszottunk Zágrábban. A 
többszörös BEK-győztes M la- 
dost ellen —  az Időközben 
hazatért válogatott Horkai 
nélkül —  előbb 8:7-re, majd 
11:10-ra győztünk. Bizony 
összekarmolva, monoklikká] 
tele jöttünk ki a vízből. Ered-

Csapatunk ismét nagyszerűen 
védekezett.

Gém Zoltán

AZ ÉTLAPON

Aprópecsenye kanizsai módra
Nagykanizsán befejeződött 

az Utasellátó éttermének rekonstrukciója

Nagykanizsa állomáson be- — Milyen tájjellegű ételeik 
fejezték az Utasellátó étterem vannak?
tatarozását. Először a bisztró- — Egyik a kanizsai apró- 
rész kapott szép új „ruhát” , pecsenye, amely a brassóihoz 
majd az étterem és szolgál- hasonló, de vöröshagymával, 
tató helyiségek következtek, debrecenivel és zöldborsóval 
Nagy szükség volt e munká- készül, a másik a „dödölle”, 
latok elvégzésére, mert Nagy- ami tulajdonképpen burgo- 
kanizsa és környékének ipa- nyás tészta. A  személyzeti ét- 
ra, kereskedelme ugrásszerű- kezést illetően arra törek- 
en fejlődik, és a város gyors szünk, hogy a fogyasztók fő
növekedése a pályaudvar fór- ként az utazó dolgozók —  a 
galmát is jelentős mértékben szerény kereten belül — vál- 
érinti. tozatos ellátásban részesülje-

Az üzem vezetője, Horváth nek. Például a mai ebéd, il- 
Józsefné, ebben az étterem- tetve a vacsora: szemes bab
ben nőtt fel. 1960-ban — leves körömmel, túróstészta,
érettségi után — az iskola- Végezetül álljon itt Taskó 
pádból került az üzletbe; a Mihály utazó büfés vélemé- 
19 év alatt különböző beosz- nye, aki 8 éve látja el fe l
fásokban dolgozott. Admi- adatát:
nisztrátorként kezdte, majd — A  személyzeti étkezéssel 
1967-től 1978 júniusáig üzlet- elégedettek vagyunk. Izlete- 
vezető-helyettes volt, s azóta sen főznek, hasonlóan a
az egység vezetője.

— Elképzeléseimet munka
társaimmal közösen szeret
ném valóraváltani — mondja. 
— Igen fontosnak tartom az 
utánpótlás biztosítását. Két 
másodéves tanulónk van, 4-es 
rendűek. A  vállalat országos 
versenyén is indulnak.

— Milyen gondjai vannak?
— A  konyhában létszám- 

hiányunk van. A  betegségek 
és más okok miatt a betaní
tott szakácsok is sütnek, főz
nek. A  városban lévő 246 szá
mú Volán pályaudvari üze
münket is mi látjuk él friss 
tésztával.

Két szocialista brigádjuk vain, 
az egyik a konyhai, a másik 
az éttermi dolgozókat tömö
ríti. Vállalásaik pontosan ér
tékelhetők. A  nemzetközi 
gyermekév alkalmából külö
nösen ügyelnek arra, hogy a 
napi gyermekmenük változa
tosak legyenek. Az olcsó gyer- 
mekmenü, amelyet az étlapon 
mindig feltüntetnek, általában 
1 adag leves, 1 adag főze
lék, féladag (6 dkg) hús, és 1 
adag főtt vagy sülttészta.

szombathelyi és a pécsi 
üzemhez, ahol — mint a 11 
es számú Mozgószolgálati 
üzem dolgozói — célállomási 
étkezést igénybe vehetjük.

Drégely Vilmos

A  Hivatalos Lapból
A  Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő- 

*
5.' számból: 1<00 289/1979. A

vasutas szocialista brigádok I I  
országos vetélkedőjének szervezé
se.

8. számból: Az egyes lakásépí
tési formák pénzügyi feltételeirő 
és a szociálpolitikai kedvezmény
ről szóló 7/1971. (H. 8.) Korín 
számú rendeletnek és a  végrehaj
tásáról szóló 4/1971. (II. 8.) 
PM—ÉVM számú együttes ren
deletnek az időközi módosítások
kal egységes szerkezetbe foglalt 
szövege.

A  dolgozók lakásépítésének tá
mogatásáról szóló 26/1971. (VI. 
24.) PM—ÉVM—MüM számú és az 
azt módosító és kiegészítő együt
tes rendeletek egységes szerke
zetbe foglalt szövege.

101500/1979. Végrehajtási uta
sítás a M ÁV Kollektív Szerződés 
7. számú mellékleteként közzétett 
a dolgozók lakásépítésének támo
gatásáról szóló szabályzathoz.

Pályakarbantartó géplánc Dombóváron
A  M Á V  Dombóvári Építési hez fürdő, konyha és kultúr-. 

Főnökségének Gépállomása kocsik tartoznak. A  17 m illió 
január 1-én átvette a Jász- forint értékű nagyteljesítmé- 
kiséri Építőgépjavító Üzemtől nyű gépsor gazdaságos űzé
si 9. Plasser felépítmény-kar- meitetése csak jó l képzett\ 
bantartó gépsort. A  gépláncot szakembergárdával lehetséges. 
egy ASA monomatic aláverő- ^  szakmai továbbképzéshez 
gép, egy USP ágyazat rendező segítséget
és kettő A K T  aljköztömörítő n“ r ** ®°5 segítségei
gép alkotja. adott a nagyobb uzemeltetesi

Átadtak ezen kívül egy la- tapasztalattal rendelkező jász- 
kókocsi-szerelvényt is, amely- kíséri építőgép-javító üzem.

Lakáscsere
n/7.Elcserélném két szoba komfor- barcika, Május 1. u. 18. 

tos déli fekvésű, kertes, két be- Érdeklődni: du 16 órától. L 
járatú, MÁV bérlakásomat, garázs Elcserélném. Hajdúszoboszlón le- 
lehetőségged, megfelelő két szó- vő szoba, konyhás, komfortos, 
bás budapesti tanácsi lakásra, kertes szolgálati lakásomat deb- 
Lehetőleg lakótelepire. Érdeklőd- receñí másfél szobásra, vagy an- 
ni: Darányi, 1155. Budapest, nál nagyobbra, vasutassal. Min-;
Mozdonyfűtő U. 2. fsz. 2. den megoldás érdekel. Érdeklődni

Elcserélném pestlőrinci másfél levélben: Papp Sándor, Hajdú
szobás, 53 négyzetméteres föld- szobosaló M ÁV áldomás H/2-es! 
szinti öröklakást, hasonló mo- lakás.
dem  nagyobbra, megegyezéssel. Elcserélném budapesti egy szo- 
Tanácsi is érdekel. Érdeklődni ba komfortos, 36 négyzetméteres 
lehet 140—025 vagy 28—02 tele- tanácsi lakásomat kettő szobás, 
fonszámotn. különbé járatú, 45—50 négyzetmé-

Elcserétném Dombóváron levő teres komfortos tanácsi vagy 
kettő és fél szobás, plusz étkező- MÁV-lakásra a XIV. XV. kerü- 
fülkés M ÁV bérlakásomat ha- letben. Érdeklődni lehet szemé- 
sonló budapestire. Ajánlatokat lyesen vagy levélben: Garis Jó
kérem: Bánki Tibor, Dombóvár, zsef, Budapest XV. Rákospalota, 
Béke u. 10. sz. 7200 címre küld- CsállagfUrt u 1. fsz. il. sz. 1155. 
jék. Elcserélném Kőbánya városköz-

Elcserélném győri tanácsi, két pontban levő három szoba össz- 
szobás, 92 négyzetméteres utcai, komfortos, 67 négyzetméteres ta
le om fór tos, gázfűtéses, földszinti, nácsi lakásomat rákospalotai ha
li j onnan festett lakásomat teljes sonló méretűre Régi MÁV-lakás, 
berendezéssel, budapesti egy szó- vagy kisebb komfortfokozatú is 
ba komfortos tanácsira. Esetleg érdekel. Cím: Ats József, Buda
pest környéki nyaralóra. Érdek- pest, Körösi Gs. s . u. 27. II. em. 
lődni: Révész • Sándor, 1*137 Bu- 18. ti 105. Megtekinthető egész
dapest, Katona József u 23/a. 
Elcserélném kazincbarcikai két

nap. 
Elcserélném budapesti három

vésű komfortos tanácsi lakásomat | 
miskolci hasonlóra. Garázs is 
van. M ÁV bérlakás Is érdekéi. 
Cím: ócsai József, 3700 Kazinc-

Iskolai bizonyítvány három hét alatt
Szombathelyen, az oktatási főnökségen és Tapolcán, a 

Batsányi János vasutas művelődési házban befejeződött az 
intenzív általános iskolai oktatás. A  február közepén indult 
oktatás keretében a hallgatók bentlakásos formában sajátí
tották el az általános iskola hetedik osztályának anyagait. 
Szombathelyen tizenhat, Tapolcán tizennégy dolgozó kapott 
lehetőséget, hogy különböző okok miatt elmaradt tanulmá
nyait folytathassa. A  kurzus befejezése után —  olyan társaik
kal kiegészülve, akiknek csak a nyolcadik hiányzik — folytat, 
hatják a tanulást és újabb három hét alatt a  nyolcadik osz
tályról szóló bizonyítványt is megszerezhetik.

és fél szobás, n . emeleti, jófek- szobás, összkomfortos, vasúti la
kásomat tanácsi összkomfortos gar
zonra. Érdeklődni: 261—392 te
lefonon 17 óra után.

Elcserélném szolnoki három szo
bás, új összkomfortos szövetkeze
ti lakásomat budapesti hasonló
ra. Bármilyen megoldás, MÁV- 
bérlakás is érdekel, cím: Szol
nok, Széchenyi u. 5. I. em. 5. 
5000; Keresztúri Sándor, üzemi 
telefon: 02/16—33.

Elcserélném 60 négyzetméteres 
két szoba összkomfortos lakáso
mat hasonló főbérleti lakásra 
vasutas dolgozóval, illetve olyan 
főbérlővél, aki a közeljövőben a 
MÁV-val munkaviszonyt kíván lé
tesíteni. Érdeklődni egész nap: 
Budapest XV., Rákospalota-MÁV- 
telep. Vasutastelep u. 11. fél
emelet 3. (67-es villamos végál
lomása) Formádiné.

Elcserélném Dunakeszi-Gyárte
lepen levő másfél szoba összkom
fortos,, I. emeleti, gázfűtéses la
kásomat hasonló budapestire. Er- 
kólyes előnyben. Érdeklődni a 
330—029 telefonon 19 óra után. ,

Felhívás
A  Közlekedési Múzeum az 

elmúlt évben a nagycenki mú
zeumvasút mellett hat kes
keny nyomtávú mozdonyt és 
hét kocsit állított ki. Ezek 
mellől hiányzik egy faszekré- 
nyü, kéttengelyes lóré, amely 
évtizedekig a  kisvasutak leg
fontosabb szállítási eszköze 
volt. Sajnos, a múzeum szak
emberei Ilyet már nem talál
tak. Ezúton kérjük a  vasuta
sokat, hogy, ha valahol ilyen
ről tudnak, értesítsék a Köz
lekedési Múzeumot. (Cím: Bu
dapest, Május 1. út 26. sz. 
1146.)

—  Kiállítás. A  Székesfehér
vári Járműjavító Üzem gazda
sági és társadalmi vezetői a 
Magyar Tanácsköztársaság 60. 
évfordulója tiszteletére az 
üzem munkásmozgalmi múlt
jának emlékeiből kiállítást 
rendeztek, amelyet március 
21-én Kuti István igazgató 
nyitott meg. A  kiállítást ápri
lis 1-ig tekinthetik meg az ér
deklődők.

—  fró-olvasó találkozó. A 
miskolci vontatási főnökség 
KISZ-szervezete március 1-én. 
író-olvasó találkozót szervezett 
a villamos műhely oktatóhe
lyiségében. Vendégük ezúttal 
Baranyi Ferenc költő volt. A  
találkozón ötven KISZ-fiatal 
és szocialista brigádtag vett 
részt.

— Színházbérietek. Megnőtt 
a közművelődés iránti igény 
i  szombathelyi igazgatóság te
rületén. Ezt bizonyítja többek 
között, hogy ebben az évben 
L240 előadás megtekintésére 
jogosító színház- és hangver
senybérletet vásároltak a dol
gozók.

—  Nyugdíjasok taggyűlése.' 
A tapolcai vasúti csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas csoportja a közel
múltban tartotta beszámoló 
taggyűlését, amelyen megje
lent többek között Körmendy
i Lajos körzeti üzemfőnök és 
Hegyi József szb-titkár- is. Bo
dor József főbizalmi ismertette 
az elmúlt évi munka eredmé
nyeit, majd —  a hozzászólá
sok után —  a nyugdíjasokat 
kultúrműsorral szórakoztatták.

— Képzőművészek kiállítá
sa. Március 12-én a nagykani
zsai vasutasok Kodály Zoltán 
Művelődési Házában dr. Kot- 
nyek István, a járási művelő
dési osztály vezetője nyitotta 
meg négy cigány képzőmű
vész kiállítását. A  kiállításon 
43 festmény és 24 fafaragás 
látható. A z alkotók a cigány
ság hányatott életét és társa
dalmunkba való beilleszkedé
süket ábrázolták.

—  Faültetők. A  tapolcai kör
zeti üzemfőnökség Helikon, 
Zsukov, Dobó Katica és a szer
tárfőnökség Béke és Batsányi 
¡szocialista brigádok tagjai tár
sadalmi munkában segítették 
a város fásítását A  94 óra 
társadalmi munka értéke több 
mint 1200 forint

—  Nőnapi ünnepség. A  mis
kolci vontatási főnökség társa
dalmi-gazdasági vezetői már
cius 8-án a Vörösmarty Mű
velődési Házban nőnapi ün
nepséget rendeztek, amelyen 
Udvarhelyi Flórián, a szak- 
szervezeti bizottság tdhnelési 
felelőse köszönötte a főnökség 
nődolgozóit. .Utána a Miskolci 
Nemzeti Színház művészei szó
rakoztatták a vendégeket

Köszönetnyilvánítás. Ezúton
mondok köszönetét mindazoknak, 
akik férjem , Horváth Bálint, a 
MÁV Magasépítési Főnökség épí
tésvezetője elhunyta alkalmából 
fájdalmamban osztoztak, és rész
vétüket nyilvánították.

Ozv. Horváth Bálintné

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visí Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII., Rákóczi út 64.

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója.
Előfizetési dl) egy évre: 26,— Ft 

Csekkszámlaszámunk:
MNB 215 — 11 889 

79—1190. Szikra Lapnyomda 
Budapest 

Felelős vezető:
Csöndes Zoltán vezérigazgató
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1978. évi eredményeik alapján

Trethon Ferenc munkaügyi miniszter 
előadása a vasutas-szakszervezetben

Kitüntetésben részesült szolgálati helyek
Az 1978. évi eredményeik 

alapján 73 szolgálati hely pá
lyázott a Kiváló címre. A pá
lyázatok elbírálása után a 
MÁV Vezérigazgatóságon — 
a lehetőségek figyelembevéte
lével — készítették el a ki
tüntetésre javasolt szolgálati 
helyek névsorát. Eszerint a 
legkiemelkedőbb eredményt 
elért 6 csomópont, 1 körzeti 
üzemfőnökség, 2 üzem és 3 
főnökség, összesen 12 szolgá
lati hely részesül Kiváló ki
tüntetésben, 2 szolgálati hely 
miniszteri, 22 pedig vezérigaz
gatói elismerést kap.

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter, a Vasutasok Szak
szervezete Elnökségével egyet
értésben kiváló vasúti csomó
pont, üzem és főnökség címet 
adományozott:

Miskolc, Debrecen, Győr, 
Kecskemét, Kaposvár, Nyír

egyháza csomópontnak, a 
Veszprémi Körzeti üzemfő
nökségnek, a Szombathelyi 
MÁV Járműjavító Üzemnek, 
a Jászki séri MÁV Építőgép
javító Üzemnek, a Dombóvári 
MÁV Építési Főnökségnek, a 
MÁV Hídépítési Főnökségnek, 
a MÁV .Távközlő és Biztosító
berendezési Építési Főnökség
nek.

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter javaslatára és az el
nökség egyetértésével ugyan
csak Kiváló cím kitüntetésben 
részesült az Utasellátó Válla
lat.

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter és a Vasutasok 
Szakszervezete Elnöksége Ok
levél elismerésben részesítet
té:

Budapest-Nyugati csomó
pontot és a Székesfehérvári 
Üzemfőnökséget.

Egyetértésben 
a közös célokért

„A párt vezető szerepe érvényesül; erős a munkásosz
tály hatalma, s annak legfőbb politikai alapja a mun
kás-paraszt szövetség; fejlődik a szocialista nemzeti egy
ség, a párttagok és pártonkivüliek jó egyetértésben dol
goznak a közös célokért.** Az MSZMP Központi Bizott
ságának március 28-i ülésén, az azt követően megjelent 
közleményben olvasható e mondat, amelyre azért uta
lunk itt elöljáróban, hogy ily módon is jelezzük: társa
dalmunk egészét érinti, ha a párt e vezető testületé mér
leget von, összegez, állást foglal.

összegezésre került sor ama március végi tanácskozá
son is: folyamatok megméretésére és megítélésére, ha
zánk belpolitikai — és azon belül gazdaságpolitikai — 
helyzetének értékelésére. Elválaszthatatlan fogalmakról 
van szó: gazdasági. heyzetünk meghatározza belpolitikai 
közérzetünket, politikai érettségünk — ha úgy tetszik: 
állampolgári magatartásunk — viszont hatással van gaz
dasági gondolkodásunkra — cselekvőképességünkre, a 
pillanatnyi helyzet reális értékelésére.

Korántsem kedvezőtlen az a bizonyítvány, amely káál- 
lítódott nálunk. Olvashatjuk egyebek között: „ . . .A  több 
mint négymillió dolgozót tömörítő szakszervezetek... 
támogatják a párt politikájának megvalósítását, a társa
dalom fejlődéséért érzett felelősséggel végzik munkáju
kat.” Másutt pedig: „ . . .  társadalmunkban erősödik a 
dolgozó tömegek politikai öntudata, a közügyek iránti 
felelősségérzetet áldozatkészsége.19 S szó esik arról, hogy 
az 1979-re kitűzött tervfeladatok végrehajtása nagyobb 
zökkenők nélkül megkezdődött (megnyugtató örvendetes 
megállapítás, s erre — mintegy magyarázatul szolgál — 
egy másik mondat is, mely szerint); népünk kész az or
szág fejlődéséért a magasabb követelmények szerint 
dolgozni.

Magasabb követelmények szerint! Mi magunk állítjuk 
magasabbra a mércét, jól meggondolt érdekünkből, a 
gyorsabb előrehaladást, az érdemibb társadalmi-gazda-, 
sági fejlődést óhajtva, de a követelményszintek újraér
tékelését parancsolják a világban végbemenő társadal
mi-gazdasági változások is.

Hadd hivatkozzunk a márciusi közlemény még egy 
kitételére: „népünk hazánk tekintélyét a világban a ha
zai építőmunka eredményei alapozzák meg.** így igaz. 
Abban a társadalomban, amelyben legnagyobb — fogal
mazhatunk úgy is: az egyetlen valós, értékmérő — rang
ja a munkának van, a produktum a legékesebb szónál is 
beszédesebb. Tekintélyt szerez (vagy rombol!) exportra 
menő árucikkeink sora, azok korszerűsítése, minősége, 
csomagolása.

Nekünk, vasutasoknak is sajátos szerep jut e tekin
télyformálásból. Oly módon is, hogy mi szállítjuk a 
termékek tetemes részét, ám úgy is, hogy a tömegessé 
váló idegenforgalom időszakában milliók érkeznek vo
naton Magyarországra, s nem lehet közömbös: milyen 
az első benyomásuk. Jelezzük: mennyire tartjuk magun
kat a menetrendhez; jól fűtöttek, tiszták-e a szerelvé
nyek; készségesek, udvariasak-e a jegyvizsgálók, a 
pénztárosok — mindazok, akik az utasokkal foglalkoz
nak ...

Higgadt közleményt kaptunk kézhez, megfontolt — 
a fogyatékosságokat sem takargató — mondatokat ol
vashattunk. Értjük, mi a dolgunk, tesszük, amit tennünk 
kell. S mindezekhez jó, rendkívül jó, hogy „az ország 
belpolitikai helyzete szilárd és kiegyensúlyozott.** Mert 
e belpolitikai helyzet a békés — eredményes építőmunka 
legfőbb záloga.

' i F. T.

A MÁV vezérigazgatója és 
a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége a Kiváló cím. ki
tüntetésben részesülő szolgá
lati helyek közül a két legki
emelkedőbb eredményt elért 
szolgálati helyet, a  Miskolc 
vasúti csomópontot, a Szom
bathelyi MÁV Járműjavító 
Üzemet, valamint a vezérigaz
gatód elismerésben részesült 
MÁV Soproni Pályafenntar
tási Főnökséget

vörös vándorzászlóval 
tüntette ki.

A MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége a Kiváló cím feltéte
leit teljesítő szolgálati helyek 
közül az alábbiakat vezérigaz
gatói elismerésben részesítet
te:

Budapesti vasútigazgatóság: 
Szolnok vasúti csomópont, 
MÁV Budapesti Magasépítési 
Főnökség. MÁV Jobbparti 
BFF, MÁV Győri Pályafenn
tartási Főnökség.

Miskolci vasútigazgatóság: 
Nyékládháza állomás, MÁV 
Miskolci BFF, MÁV Sátoral
jaújhelyi Pályafenntartási Fő
nökség.

Debreceni vasút igazgatóság: 
MÁV Építési Főnökség Deb
recen.

Szegedi vasútigazgatóság: 
Szeged vasúti csomópont, 
MÁV Szentesi Építési Fő
nökség.

Szombathelyi vasútigazga
tóság: MÁV Soproni Vontatá
si Főnökség, MÁV Szombat- 
helyi BFF, Zalaegerszegi vas
úti csomópont, MÁV Soproni 
Pályafenntartási Főnökség.

A MÁV Vezérigazgatóság 
felügyelete alá tartozó szolgá
lati helyek: MÁV Szolnokig 
Járműjavító Üzem, MÁV Vil
lamos Felsővezeték Építési 
Főnökség, MÁV Számítástech
nikai Üzem, MÁV Anyagellá
tási Igazgatóság és főnökségei, 
MÁV Szak- és Szerelőipari 
Főnökség.

A vasutas-szakszervezet központjában az 
utóbbi hónapokban rendszeressé vált az ap
parátus és a  középszervek, valamint a füg
getlenített szakszervezeti bizottsági titkárok 
tájékoztatása időszerű kérdésekről. Április 
2-án Trethon Ferenc munkaügyi miniszter tar
tott előadást a népgazdaság aktuális kérdé
seiről. A miniszter különösen részletesen be

szélt munkaügyi, bérügyi és személyzeti té
mákról. Végezetül válaszolt az apparátus és 
a  területi bizottság munkatársainak kérdé
seire.

A kétórás tájékoztató és a miniszter vála
szai a  feltett kérdésekre, jól hasznosítható a 
mindennapi szakszervezeti munkában.

Keszthelyen tanácskoztak 
a járműjavító üzemek vezetői

A Vasúti Főosztály 10. szak
osztálya március 26-án kibő
vített szakszolgálati tanácsko
zást tartott a szombathelyi 
járműjavító üzem keszthelyi 
üdülőjében.

A kénapos értekezleten részt 
vettek a járműjavító üzemek 
igazgatói’, a társadalmi szerve
zetek titkárai, valamint a 
MÁV Ipari Üzemek szakszer-

A tanácskozás alapgondola
ta a korszerűbb, gazdaságo
sabb és termelékenyebb javí
tási és gyártási mód kialakítá
sa, a vasút személy- és áru- 
szállítási feladatainak maga
sabb szintű kielégítése volt.

A vitában elhangzottakat 
Kardos Tibor szakosztályveze
tő foglalta össze. A tanácsko
zás másnapján a szombathe-
lyi járműjavító művelődési vezetí^DizottsaganaK Kepvise házában Nagy igazgató

lói. A tanácskozás napirendjén 
az elmúlt évi gazdálkodás 
értékelése, valamint az idei

tartott vitaindító előadást az 
üzem termelési és irányítási 
rendszeréről. Az előadás után

bérfejlesztés és gazdálkodás a tanácskozás résztvevői meg- 
rendje, megvitatása szerepelt, tekintették az üzemet.

Kiváló újítók

Kitüntették a vasút 
legeredményesebb újítóit

Március 29-én, a MÁV Ve
zérigazgatóság konferencia 
termében került sor a kiváló 
újítók kitüntetéseinek az át
adására. Az ebből az alka
lomból rendezett ünnepséget 
Patai András, az 1. szakosz
tály vezető helyettese nyitot
ta meg, majd Orosz vár y

A géplánc télen sem pihent
Az angyalföldiek kezdeményezése sikerrel já rt

A pályafenntartási géplán
cok ősztől tavaszig általában 
a műhelyekben pihennek. Er
re a nagyjavítások elvégzése 
miatt szükség van, de az a 
tapasztalat, hogy javítás után 
is tovább „pihennek”, üze
meltetőik várják a tavaszt. A 
gépek jobb kihasználására 
való törekvés vezérelte az an
gyalföldi pályafenntartási fő
nökség és a tokodi főpálya
mesteri szakasz vezetőit, va
lamint a GMPSZ egy-két 
brigádját, amikor elhatároz
ták, hogy változtatnak a régi 
szokáson.

A 2f-es rostálógép és a 
hozzá tartozó minigéplánc a 
„téli kikötőből” került a fő
nökség területére. Bevetésü
ket Nyergesújfalu és Tokod 
állomások között tervezték. 
Több szakembert azonban 
aggodalommal töltött el a ké
szülődés. A téli rostálást ká
rosnak tartották. Pazicsák 
József — a GMPSZ vonalke
zelője azonban optimista volt 
Az ágyazat összefagyott felső 
rétegét aláverőgéppel lazítot-

ta fel, hogy a rostáló gép za
vartalanul dolgozhasson.
Mutter Mihály pályamester
rel, Sári Ferenc területi vo- 
nalkezelővel együtt irányítot
ták, szervezték a munkát, 
hogy időben érkezzenek a kő
szállító szerelvények, legyen 
szerszám, jármű, anyag.
. Vállalkozásukat végül siker 
koronázta. A terverzett 3670 
méter helyett 4270 méter 
hosszú pályán elvégezték a 
rostálást, karbantartást. Jó 
példája ez annak, hogy a 
nagy értékű gépeket, hogyan 
lehet télen is hasznosítani.

László vezérigazgató-helyettes 
mondott beszédet.

Hangsúlyozta többek között, 
hogy az elmúlt három évtized 
során a  vasutasok több mint 
279 ezer újítást, javaslatot, il
letve találmányt nyújtottak 
be. A bevezetett újításokból 
származó megtakarítás meg
haladta az 1,3 milliárd forin
tot. Az utóbbi években egyre 
eredményesebbek voltak a 
szolgálati' helyeken rendezett 
ötletnapok is. Az elmúlt év
ben például 69 szolgálati he
lyen ötletpályázati hónapot 
szerveztek, A 2488 ötletből 
majdnem 1100-at lehetett 
hasznosítani, ebből 737 újí
tásnak minősült.

1978-ban az újításokból és 
találmányokból származó 
megtakarítás 22 millió forinté 
tál emelkedett. Minden évben 
több szocialista brigád vesz 
részt az f. újítómozgalomban: 
Tavaly az újítások 71 száza
lékát a brigádok tagjai nyúj- 
totrták be.

Oroszváry László beszédé 
után kerüft. sor a ‘ kitünteté
sek átadásába. A vezérigazga
tó-helyettes 43 dolgozónak ad
ta át a Kiváló újító kitünte
tés arany, 68-nak az ezüst, 
150-nek pedig a bronz foko
zatát.

NÉGY KATEGÓRIÁBAN

Tizenkilenc komplex 

brigád versenye
A közelmúltban értékelték 

a budapesti vasútigazgatóság 
területén dolgozó MÁV-Volán 
komplex brigádok tavalyi 
munkaversenyét A két legna
gyobb hazai szállító vállalat 
együttműködését Tóth István, 
az igazgatóság kereskedelmi 
osztályának vezetője méltat
ta:

— Ma már elképzelhetetlen 
lenne a folyamatos szállítása 
19 komplex brigád nélkül. A 
brigádmozgalomnak ez a faj
tája jó példája a  vállalatok 
közötti szocialista együttmű
ködésnek. 1977-ben például 
I l i  ezer 251 vagon árut moz
gattak meg, az elmúlt évben 
pedig 118 716-ot. A tel jesít
mény növekedés, az ünne
pi rakodások megszervezésé
nek köszönhető.

A versenyző brigádokat lét
szám és teljesítmény alapján 
négy kategóriába sorolták. A 
négy legeredményesebb bri
gád a szolnoki, a salgótar
jáni, a ceglédi és a szécsényi 
volt. A győztes kollektívák 
tagjait pénzjutalomban része
sítették.

A jövőben Lábatlan <és 
Pásztó állomásokon is alakí
tanak MÁV-Volán komplex
brigádot.

(séra)

Szocialista szerződés
A MÁV Anyagvizsgáló Főnökség műszaki átvevők alkotta 

Gagarin szocialista brigádja és a GANZ Villamossági -Müvek 
járműépítő Kandó Kálmán brigádja szocialista szerződést kö
tött, amelynek célja az M41-es, V43-as, V63-as és az M47-es 
mozdonyok gyorsabb átadásának és átvételének biztosítása. 
A brigádok kölcsönösen segítenek egymásnak és különösen 
nagy gondot fordítanak a minőségre.

Szerveznek közös szakmai előadásokat, megbeszéléseket 
is. Az üzembe helyezés, vagy a szerelés során szerzett tapasz
talataikról egymást tájékoztatják.

To váb b k ép zés  

M isko lc -T ap o lcán

Minden év tavaszán rende
zik a vasúton a polgárvédel
mi tönzsparancsnokok tovább
képzését. Ebben az évben 
Miskolc-Tapolcán, először a 
debreceni és a miskolci igaz
gatóság parancsnokai talál
koztak, majd a szegediek és a 
szombathelyiek' töltöttek él 
ugyanott három napot.

A tanfolyam részvevőivel 
Ismertették a szervezési sza
bályzat változásait, módosítá
sait. Több órás előadást hall
gattak többek között a hát
ország védelmének időszerű 
kérdéseiről,' a korszerű óvó
hely építésről. Szabó Béla a 
szombathelyi igazgatóság
mérnöke a sugár szennyezett
ség értékeléséről tartott érté
kes előadást. A három napos 
továbbképzés legérdekfeszí- 
tőbb előadása a bemutatóval 
egybekötött sugárzásmérő 
műszerekről szólt
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Kitüntetett szocialista brigádok
92 kollektíva érdemelte ki a MÁV Kiváló Brigádja9 

16 pedig a MÁV Kiváló Ifjúsági Brigádja címet
A vasúti g a zga t ós ágok és a 

közvetlen felügyeletet ellátó 
szakosztályok által felterjesz
tett javaslatok alapján MÁV 
Kiváló brigádja kitüntetésben 
részesülő kollektívák névsorát 
az alábbiakban igazgatósági, 
üzemi és a vezérigazgatóság 
közvetlen irányítása alá tarto
zó szolgálati helyek bontásé, 
bán közöljük.

Budapesti
vasútigazgatóság:

MÁV fipítési Géptelep Le
nin; MÁV Ferencvárosi Pft. 
Főn. Zrínyi Miklós; MÁV 
Jobbparti BFF Elektron; Bu- 
dapést-Nyugati Műszaki Ko
csiszolgálati Főn. Jó munka; 
MÁV Budapesti Épületfenn
tartást Főn. Dózsa; MÁV Bu
dapesti Villamos Fenntartási 
Főn. Lakatos komplex; MÁV 
Budapesti Építési Főn. Hunya
di; Hatvan állomás József At
tila; Budapest-Ferencváros ál
lomás Egyetértés; MÁV Ma
gasépítési Főn. Kossuth; MÁV 
Nyugati pu. Szertárfőnökség 
Szabadság; Budapest-Nyugati 
pu. Dózsa György; MÁV Bal- 
parti BFF Dunakanyar; MÁV 
Ferencvárosi Vontatási Főnök
ség Budapest; Szob állomás 
Dobó Katica; Székesfehérvári 
Uaemfőnökség Kossuth Lajos; 
Budapest-Keleti Vontatási Fő
nökség Lenin; Rákosrendező 
pu. Petőfi szocialista brigádja.

Miskolci
vasútigazgatóság:

MÁV Miskolci Ép. Főn. Le- 
hin; MÁV Sátoraljaújhelyi 
Pft. Főn. Kossuth; MÁV Mis
kolci Épület- és Hídfenntartó 
Főn. Kossuth Lajos; Miskolc- 
Tiszai pu. Béke; Miskolc-Ti- 
szai pu. dr. Csanádi György; 
Vámosgyörk állomás Rákóczi; 
Dérén te szén pu. Március 21.; 
MÁV Miskolci Vont Főn. Bé
ke; MÁV Miskolci Vont Főn. 
Petőfi; MÁV Miskolci Vont 
Főn. Bláthy Ottó: MÁV Mis
kolci BFF Elektron; MÁV 
Miskolci lg. Prieszol József 
szocialista brigádja.

Debreceni 
vasútigazgatóság :

Fényeslitkei rendező pu. 
Ságvárí Endre; MÁV Záhonyi

Szállítmányozási Iroda dr. 
Csanádi György; MÁV Záho
nyi Gépesített Rakodási Főn. 
Szamuely Tibor; Mátészalkai 
Uzemfőn. Május 1.; Debrecen 
állomás Gagarin; " Debrecen 
állomás Petőfi Sándor; Nyír
egyháza állomás Dobó István; 
MÁV Nyíregyháza Vont Főn. 
Kandó Kálmán; MÁV Püs
pökladányi Vont. Főn. Petőfi 
Sándor; MÁV Debreceni Ép. 
Főn. Lendület; MÁV Máté
szalkai Pft. Főn. Baross Gá
bor szocialista brigádja.

Szegedi vasútigazgatóság:

Békéscsabai körzeti Üzem
főn. Rákóczi; Békéscsabai 
Körzeti Üzemfőn. József Atti
la; MÁV Szentesi * Ép. Főn. 
Kőműves I.; MÁV Békéscsa
bai P ft Főn. Gagarin; Kecs
kemét állomás Kossuth Lajos; 
Kiskunhalas állomás Lenin; 
Szeged állomás Lendület; 
MÁV Szegedi BFF Puskás 
Tivadar szocialista brigádja.

Pécsi vasútigazgatóság:

MÁV Nagykanizsai Pft. Főn. 
Petőfi Sándor; MÁV Dombó
vári Ép. Főn. Kossuth Lajos; 
MÁV Kaposvári Épület és 
Hídfenntartó Főn. Kossuth; 
Dombóvári Üzemfőn. Allende; 
Pécs állomás Zrínyi Miklós: 
Nagykanizsai Üzemfőn. Kék 
Balaton; Dunaújvárosi állomás 
Landler Jenő; MÁV Pécsi 
Vont Főn. Régi Forrás; MÁV 
Dunaújvárosi Vont Főn. Die
sel Rudolf; MÁV Kaposvári 
Vont Főn. Ságvárí Endre szo
cialista brigádja.

Szombathelyi
vasútigazgatóság:

MÁV Veszprémi Pft. Főn. 
Széchenyi; MÁV Soproni P ft 
Főn. Radnóti Miklós; MÁV 
Celldömölki Ép. Főn. Zrínyi 
Miklós; Veszprémi Körzeti 
Üzemfőnökség József . Attila; 
MÁV Celldömölki Vont Főn. 
Landler Jenő: MÁV Zalaeger
szegi Vont. Főn. Kandó Kál
mán; Veszprémi Körzeti 
Üzemfőnökség Gagarin; MÁV 
Soproni Vont Főn. Gagarin; 
MÁV Szombathelyi BFF Edi
son szocialista brigádja.

Járműjavító üzemek:

MÁV Északi Járműjavító 
Béke; MÁV Landler Jenő 
Bláthy Ottó: MÁV Landler
Jenő Járműjavító Rudas Lász
ló; MÁV Dunakeszi Jármű
javító Zrínyi Miklós; MÁV 
Szolnoki Járműjavító Béke; 
MÁV Szolnoki Járműjavító 
Tyitov; MÁV Debreceni Jár
műjavító Vörösmarty Mihály; 
MÁV Miskolci Járműjavító 
Gábor Áron; MÁV Szombat
helyt Járműjavító Haladás; 
MÁV Szombathelyi Járműja
vító Martos Flóra; MÁV Szé
kesfehérvári Járműjavító Sza
badság szocialista brigádja.

A vezérigazgatóság közvet
len felügyelete alá tartozó 
szolgálati helyek:

MÁV Gyöngyösi Kitérő- 
gyártó Üzem Rakéta; MÁV 
Gépjavító Üzem Ságvárí End
re; MÁV Jászkiséri Építőgép
javító Üzem Ady Endre; MÁV 
Hídépítési Főnökség Landler 
Jenő; MÁV Szak- és Szerelő
ipart Főnökség Előre; MÁV 
Budapesti Számítástechnikai 
Üzem Elektron; MÁV BVKH 
Ady Endre; MÁV Távközlési 
Biztosítóberendezési Építési 
Főnökség November 7.; MÁV 
Ügykezelési és Gazdasági Hi
vatal Baross Gábor; MÁV 
Tervező Intézet Forint; MÁV 
Nyugdíj Hivatal Május 1. 
brigádja.

MÁV Kiváló ifjúsági bri
gádja kitüntetésben részesült:

MÁV Bp-i Balparti Ép. 
Fent. Főn. Radnóti Miklós; 
Bp. Józsefvárosi áll. főn. Lo
komotív; Győri vont. főn. 
Ságvárí Endre; Bp. Keleti 
vont. főn. Orient Expressz; 
Miskolci Bizt. bér. fent. főn. 
Ságvárí Endre: Miskolci vont. 
főn. Jedlik Ányos; Záhonyi 
MÁV GRF. Ifjúsági; Debrece
ni vont. főn. Március 15.; 
Vésztői vont. főn. Lenini 
KISZ; Pécsi bizt. bér. fennt. 
főn. Puskás Tivadar; Szombat- 
helyi vont. főn. Lokomotív; 
Debreceni jj. üzem Zalka Má
té; Miskolci jj. üzem Koma- 
rov; Szombathelyi jj. üzem 
Radnóti Miklós; Jászkiséri 
építő gépjav. üzem Steinmetz 
kapitány; Budapesti MÁV T. 
B. ép. főn. Jedlik Ányos szoc. 
brigádja.

SzuntyerekA napkorong hajnali párá- 
"  bán fürdött, amikor Dódi 

és Édes él indult akis vályog- 
házbóil. Dodi vászontáskát ci
pelt, édesanyja ágyterítős ba
tyut.

Háromnegyed óráig tartott 
az út a  vasútállomásig, mivel 
a  falu másik végén, az új te
lepülésen laktak. Szótlanul 
Haladtak egymás mellett 
édesnek szinte sírt a  lelke, 
hogy üres lesz a  ház a gyerek 
nélkül. Dódi először hagyta él 
megszokott fészkét, ő még 
jobban félt az ismeretlentől.

A váróteremben férfiak ku
porogtak álmosan, közben na
gyokat szívtak az újságpapír? 
ba sodort cigarettából, s a 
levegőbe fújták a  mahorka 
:üstöt. Néhány asszony arról 
trécselít a  sarokban, nehogy 
elhagyják egymást a  város
ban, m ert akkor eltévednek 
az ismeretlenben.

A batyut a  vaskályha mel
letti ládára tették, amely úgy
is üres volt, hiszen hol volt 
szán negyvenhatban ?

— Jegyet nem keü ven
nünk — mondta Édes jó han
gosan, hogy a  pénztárablak 
előtt sorakozók is hallják. Az 
asszonyok rögtön csodálkozva 
meresztették rájuk a szemü
ket. •

— Az uram, a Feri pálya
munkáé, jár nekünk a sza
badj cjy. ..

Dódi félrehúzódott a  szenes
ládától, mert egy kicsit szé
gyenlős volt. Még cigánynak 
nézik a báty” *a préselt ágy
nemű miatt. Kereken egy órát 
várakoztak, mire bepöfögött a

vonat. A szerelvény három, 
háborús sérült tehervagonból 
állt. Dódi után Édes is fel
kapaszkodott a lépcsőn, amely 
jó egy méterre volt a  fődtől. 
A batyut viszont csak nagy 
üggyel-bajjal tudták bepré
selni a  szűk ajtón. Édes az 
ölébe tette az ágyneműt s 
más nem is látszott, mint a 
homlokára húzott fejkendő 
széle.

— No hova megy ez a gye
rek? — kérdezte a kalauz a 
következő állomás után.

— Viszem a MÁV interná
tusba.

— Ohőm, tehát a szuntyer-
ba.

Nem értették, mit mond, 
pedig többször elismételte, 
hogy akkor a fiúcska szuntyer 
lesz. Édes meg is kérdezte 
tőle, hogy nem intemátus a 
neve? A kalauz arcáról eltűnt 
a  szigor, bajusza mosolyra 
billent, s elárulta, hogy a vá
rosban mindenki szuntyerok- 
nak hívja az intemátus lakó
i t

— Aztán mi akarsz lenni?
— Vasutas — felélt Dódi 

félénken. A kalauz barackot 
nyomott kobakjára, s már 
odább lyuggatta a jegyeket

Két óra utazás volt mögöt
tük, amikor a  vonat megállt 
a  megyeszékhely pályaudva
rán. Dódi szorosan Édes mel
lé húzódott» nehogy elveszítse.

amikor megpillantotta a ha
talmas tömeget Nem értette, 
hogy az emberek miért nem 
köszönnek egymásnak, ő azon
ban váltig hajtogatta: dicsér
tessék, csértessék, csértes- 
sék. ..

Végül ott voltak a Szent 
István utcában, s bementek 
egy sárga palotába, amelynek 
ez állt a  homlokzatán:

MAGYAR ÁLLAMVAS
UTAK FIÚNEVELŐ INTÉ
ZETE ES ARVAHÁZA.

A hivatalos formaságokat 
gyorsan elintézték s már bú
csúztak is egymástól fátyolos 
szemmel. Édes valahogy na
gyon gyorsan sarkonfordult.

Dó»; délután már fekete 
posztóruhát, szárnyas-kerekes 
sapkát viselt. Büszkén feszí
tett benne, hiába szolgált ki 
már jó néhány lurkót, neki 
akkor is új volt. Most igazi 
vasutasnak érezte magát.

Egyhangúan teltek a napok. 
A fekefceruhás szuntyersereg 
páros sorokban járt naponta 
a  központi iskolába. A városi 
gyerekek sokszor kihasznál
ták, hogy egy kis ennivalóért 
minden áldozatra képesek. 
Nincs fájóbb és megalázöbb, 
mint azt nézni, amikor má
sok esznek. S ők mindig éhe
sek voltak.

Egy . élután, amikor még a 
szilencium nem kezdődött el, 
krumplit hozott a lovaskocsi 
az intézet tanyájáról, s a  ját-

HATVANÉVES

a Ceglédberceli Vasutas Férfikar

A gálaműsor egyik énekkara

Március 24-én ünnepelte 
megalakulásának 60. évfor
dulóját a Ceglédberceli Vas
utas Férfikar. Az ünnepi köz
gyűlésre és díszhangverseny
re a  községi művelődési ház
ban került sor.

A délelőtt 10 órakor kezdő
dő ünnepi közgyűlésen a mű
velődési ház igazgatójának 
üdvözlő szaval után Hidas 
István, a  férfikar elnöke em
lékezett meg a kórus életé
iről, az eltelt időszakról. El
mondotta, hogy Fűzi Elek is
kolaigazgató kezdeményezésé
re jött létre a „Ceglédberceli 
önképző és Dalegylet”. Első 
fellépésükre 1919-ben a Ta
nácsköztársaság idején került 
sor.

A felszabadulás után ve
gyeskarrá szerveződött a kó
rus, majd 1953-tól ismét mint 
férfikar folytatta szerepléseit. 
Tagjai túlnyomórészt vasuta
sok, de vannak közöt
tük tanárok, nyugdíjasok és 
tsz-tagok is,

A kórus az ötvenéves év
forduló alkalmából Miniszteri 
Dicséretben részesült. 1970- 
ben az Országos Minősítő 
Hangversenyen „Bronz ko
szorút diplomával”, 1972-ben 
pedig már „Ezüstfokozatú” 
minősítést kapott, 1976-ban a 
zsűri „Aranykoszorú diplomá
val” minősítette munkájukat

A kórus 60 éves történeté
ből kiragadott néhány példa

nem tükrözi azt a  gazdag 
munkát, amelybe áldozatkész 
karnagyok, zongorakísérők, a 
dal szeretetétől áthatott tag
ság tett a dalkultúra, a  köz- 
művelődés ápolásáért.

Az ünnepi közgyűlésen ke
rült sor az elismerések átadá
sára. Dr. Balázs Ákos, a Vas
utasok Szakszervezete Kultu
rális, Agitációs, Propaganda 
és Sportosztálya nevében kö
szöntötte a  kórus tagságát, 
majd Bemát Pálnak, id. Kis- 
honfi Józsefnek és Hidas Ist
vánnak a „Szocialista Kultú
ráért” kitüntetéseket, vala
mint a kórus kollektívájának 
a vasutas szakszervezet el

nöksége által adományozott 
kristályvázát nyújtotta át.

Köszöntötte a jubiláló ének
kart Maróti Gyula, a  KÖTA 
főtitkára is, és díszoklevelet 
adott át. Ezt követően a köz
ségi tanács tárgyjutalmakat 
adott át.

A délutáni gálaműsorban a 
Ceglédberceli Férfikar mellett 
fellépett a szolnoki járműja
vító férfikara Budai Péter 
karnagy vezetésével, a Tapol
cai Batsányi János Művelő
dési Központ vegyesikara Bor- 
sányi Gábor karnagy és az 
NDK Berlini Vasutas Vegyes
kara Eckhardt Pauli karnagy 
vezetésével.

Követésre méltó kezdeményezés

Propagandisták fóruma Miskolcon

A propagandisták érdeklődéssel hallgatják, az előadást

Szakszervezeti
tisztségviselők

kitüntetése
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa a Munka Ér
demrend arany fokozata ki
tüntetésben részesítette — 
nyugalomba vonulása alkal
mából — Végh Ferencet, a 
budapesti területi bizottság 
politikai munkatársát. , A k i
tüntetést március 22-én Ko
szorús Ferenc, a  vasutas-szak
szervezet főtitkára adta á t  

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa a Szakszervezeti 
munkáért arany fokozat ki
tüntetésben részesítette —, 
eredményes szakszervezeti te
vékenységük elismeréseként 
— dr. Lendvai Györgyöt, a 
szegedi területi bizottság 
munkavédelmi felügyelőjét 
nyugalomba vonulása alkal
mából, valamint Faragó Gé
zát, a szegedi területi bizott
ság nyugdíjas gazdasági ellen
őrét 80. születésnapja alkal
mából. A kitüntetéseket már
cius 23-án Koszorús Ferenc 
főtitkár adta át.

szótér melletti pinceablaknál 
borította le. Az udvaron ját
szó gyerekek alig várták, hogy 
a kocsi kidöcögjön a kapun, 
máris ott termettek a rakás
nál. Kisvártatva ott gőzölög- 
teg-pattogtak az éhséget eny
hítő krumpliszemek a kályha 
tetején.

A rettegett Zátorí tanár egy 
acélrúddal érkezett, s könyör
telenül lesöpörte a  félig sült 
burgonyát a  kályháról, majd 
kiadta az utasítást:

— Tantermenként sorakozó 
— üvöltőié. Mindenki érezte, 
hogy most valami olyan fog 
történni, ami még nem volt.

— Kik loptak a krumpli
ból, s kik tették a vécékagy
lóba?

Néma csend, a  gyerekek 
ijedten pislogtak az acél rudat 
kezében tartó tanárra, aki el
lépett a  sor előtt.

— Egy, kettő. . .  tíz. Kilép
ni!

Addig számolt, amíg tízre 
csökkent a  kis feketeruhások 
csapata.

Köztük volt Dódi is.
— Irány a vécé és mind 

egy szemig kiszeditek az el
rejtett burgonyátt

★
Villanyoltás után nehezen 

jött álom a szemükre. Dódi a 
kutyájára gondolt, majd édes
anyja hangját hallotta:

— Legyél jó, szófogadó... va
sárnap eljövünk.

Egyszer, kétszer, hússzor Is
mételte magában, . mígnem 
társaihoz hasonlóan őt is el
nyomta az álom.

Szűcs József

Immár másodszor tértek el 
a  hagyományos oktatási for
mától Miskolcon, a propa
gandisták felkészítésének 
utolsó foglalkozásán. Már
cius 22-én, a  vasútigazgatóság 
kultúrtermében, közel száz
ötven propagandista gyűlt 
össze, hogy a napi kül- és 
belpolitikai, s  a gazdasági 
élettel kapcsolatos kérdé
seikre választ kapjanak.

A fórum jellegű találkozá
son, az aktuális nemzetközi 
események közül, a Vietnam 
elleni kínai agresszió váltott 
ki közérdeklődést. A felvetett 
kérdésekre Fábián Ferenc, a 
TV külpolitikai kommentátora 
adott sokoldalú tájékoztatást. 
A jelenlévők gyors informá
ciókkal bővíthették ismeretei
ket Kína belső életéről, ag
resszióé indítékairól, a  szov
jet—vietnami egyezmény lé
nyegéről, az ENSZ-alapok- 
mányban foglaltakról.

Társadalmunk gazdasági 
stabilitása ugyancsak foglal
koztatta a propagandistákat 
A vállalatok termelésével, 
árrendszerünk korszerűsítésé
vel, a  magyar áruk külföldi 
versenyképességével kapcso 
latos kérdésekre dr. Fodoi

László, az MSZMP KB Agi- 
tációs és Propaganda Osztá
lyának helyettes vezetője rea
gált. A valóságos helyzetet 
őszintén feltáró tájékoztatás
ból a  jelenlévők saját felada
taik elvégzéséhez is hasznos 
információkat ¡kaptak.

A vasút létszámgondjaival, 
ösztönző jellegű bérkérdései
vel, munkaszervezési intézke
déseivel, szociális ellátottsá
gával összefüggő kérdéscso
portokra dr. Pásztor Pál, a 
miskolci igazgatóság vezetője 
adta meg a felvilágosítást 
Többek között hangsúlyozta: 
rendeletekkel nem le'net meg
oldani a vasúti teljesítménye
ket alapvetően befolyásoló 
munkaerőgondokat. Olyan 
légkört kell teremteni minden 
munkahelyen, hogy az embe
rek szívesen dolgozzanak s 
vállalják az áldozattal járó 
nehezebb feladatokat is.

A fórum megrendezése jő 
lehetőséget biztosított ahhoz, 
hogy a propagandisták gyors, 
részletes magyarázatot kapja
nak a közvéleményt foglal
koztató időszerű politikai 
kérdésekre. A helyes gyakor-, 
lat követésre méltó.

Pálinkás Katalin

S zakm u nkástan u ló k
felajánlása

A szolnoki járműjavító tanműhelyének KISZ- és szak- 
szervezeti műhelybizottsága a nemzetközi gyermekév tiszte
letére ezer óra társadalmi munkát ajánlott fel. Ennek során 
az üzem bölcsődéjének, óvodájának újabb felszereléseket ké
szítenek, és termelőmunkát vállalnak az üzemben, amelynek 
értékét a  szolidaritási alapra fizetik be.
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A mi kórházunk...
Kezelésre váró betegek közö tt 

a  Budapesti M A  V  Kórház Rendelőintézetében

Segédeszközök az élethez (I.)

Szerda a vasutas rokkantaké
LÁTOGATÁS A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK GYÁRÁBAN

Két évvel ezelőtt adták át 
Budapesten az ország egyik 
legkorszerűbben felszerelt 
egészségügyi intézményét, a 
MÁV Központi Rendelőintéze
tét. Azóta nemcsak a főváros
ban dolgozó vasutasok és hoz
zátartozóik, hanem a vidékiek 
is, naponta két-háromezer 
gyógyításra szoruló beteg ke
resi fel a különböző szakren
deléseket, ahol 120 szakorvos 
és 400 asszisztens nővér áll a 
gyógyítás szolgálatában.

Nincs zsúfoltság

Az ember joggal hihetné, 
hogy ahol ennyi ember meg
fordul, ott nagy a torlódás, és 
mind a betegek, mind pedig 
az orvosok és az asszisztencia 
részéről némi türelmetlenség 
is előfordulhat. Erről azonban 
szó sincs. A zsúfoltság látsza
tát már az épület tervezői 
semlegesítették azzal, hogy az 
emeletszinteken tágas az elő
tér, és szélesek a folyosók. 
Elegendő és kényelmes az ülő
alkalmatosság és ritka az 
olyan szakrendelő előtti folyo
só, ahol egy-két beteg — hely 
híján — állni kényszerül.

Amíg jártam az emeleteket, 
le-leültem egy-egy vizsgálatra 
váró beteg mellé. Azt kér
deztem tőlük, hogy maguké
nak érzik-e ezt a szép egész
ségügyi intézményt. A kérdés
re egyszerű és családias stí
lusban azt válaszolták: ez a 
mi kórházunk.

Kegy János, aki 51 éves, 
kocsijavító bádogos és a Há- 
máh Kató Vontatási Főnöksé
gen dolgozik, reumatikus bán- 
talmak miatt jár időnként 
szakrendelésre.

— Munkaidőm nagyobb ré
szét kitti a szabadban, töltöm 
és a karom, lábam most már 
berzenkedik' ez e l l e n , . ma
gyarázza. — De bármikor jö
vök, itt gyógyírt kapok a ba
jomra. Tavaly három hétig 
voltam Harkányfűrdőn. Most 
a Széchenyibe járok, de elfo
gyott a fürdőjegyem, s azt 
szeretnék kérni. Különben a 
Puskás doktornő áldott jó lé
lek. Még azt is meg szokta 
kérdezni, hogy mit vetemé- 
nyeztem, mert hogy kertes 
családi házban lakom.

Kárász István már nyugdí
jas — technikus volt a MÁV 
Tervező Intézetben.

— Nekem már annyi erő is 
elég, amivel beszállok a la
dikba és naphosszat tartom a 
pecabotot. Engem márciustól 
őszig nemigen látnak itt pes
ten. Lent élek a Balatonnál. 
Télen kezeltetem a köszvé- 
nyes végtagjaimat.

— És mire kitavaszodik, 
lesz erő a horgászásra?

— Lesz, mert itt nagyon 
lelkiismeretesen kezelik az 
embert — mondja mosolyog
va Kárász István.

Gizi néni öröme

' Megyek a következő eme
letre. A lépcsőfordulóban, (le
felé szaladva) csinos asszisz
tensnő fékez egy idősebb 
hölgy előtt:

•— Kezét csókolom, Gizi né
ni! — köszönti ismerősen a 
beteget, s érdeklődik az egész
sége felől.

Gizi néni magyaráz, örül, s 
amikor vége a rövid beszél
getésnek, fiatalosan lépked 
félfelé a lépcsőn. (A páter- 
nosztert éppen javítják, a két 
kisegítő liftre meg egy eme
let miatt nem volt kedve vár
ni.)
- Tóth Györgyné, az Északi 

Járműjavító motorszerelő 
szakmunkása éppen végzett a 
terhesmama-szakvizsgálaton

— A második babát várom 
— újságolja boldogan —■ és 
mindennel meg lennék elé
gedve, ha nem kellene kint
ről ide bejárni kötelező vizs
gálatra.

— De hiszen ez ön  és a le
endő gyermeke érdekében tör
ténik.

— Azt én sem vitatom, de 
ott is van üzemi orvos, akihez

végül is vissza kell mennem. 
Szóval ez az úgynevezett szol
gálati út szigorú betartása 
bosszant.

— Mióta dolgozik a MÁV- 
nál?

— Három éve — mondja 
mosolyogva, mint aki már 
tisztában van azzal, hogy 
olyan intézményhez szegődött, 
ahol a szolgálati út betartása 
törvény, de még kell egy-két 
év ahhoz, hogy vérévé is vál
jon.

Miklós Attila a  belgyógyá
szaton vár a  sorára. Fiatal, 
19 éves szakmunkás, aki egy 
éve dolgozik a MÁV Landler 
Jenő Járműjavító Üzemében. 
Először jár itt, csak az idő
sebb kollégáktól tiidja, hogy 
bizalommal fordulhat bárki
hez.

— Tessék bejönni! — szólít
ja is az asszisztensnő.

A kedves hang az én fü
lemben is muzsikál és nem
csak itt, hanem a többi osz
tályokon is. Sőt, olyat is hal
lottam, amikor azt mondták a 
betegnek: „Sajnos egy órát 
kell várni. Tessék talán addig 
lesétálni a büfébe fogyasztani 
valamit!** Vagy: „Üdvözlöm 
Gábor bácsi. Tessék csak jön
ni! A  főorvos úr már várja.'*

Az öregember tekintete ra
gyog. Még hogy őt várják . . .

Példás tisztaság
Hell Zsuzsa — adatrögzítő 

a MÁV Tervező Intézetében
— 22 éves. Két éve mondhat
ja magát a vasutas nagycsa
ládba tartozónak. Ide a barát
nője is elkísérte, aki viszont 
az SZTK-hoz tartozik. Tőle 
kérdeztem:

— Tapasztal-e különbséget 
a két intézet között?

— Én most éppen a fogá
szatra járok — mondja Zsu
zsa barátnője '— nagyon ren
deseit kezelnek, de megőrjít 
az a zsúfoltság ami ott van. 
Sokszor levegőt is alig kapunk 
a szűk váróhelyiségben.

A folyosón az egyik takarí
tónőt is megszólítottam:

— Torma Istvánná vagyok
— mondja a néni — Vámos- 
györkről járok be minden 
második nap. Majdnem én is 
betegen kezdtem itt a mun
kát. De azonnal vittek külön
böző vizsgálatokra, és orvos
ságot kaptam. Most nincs 
semmi panaszom.

— Ha csak az nem, hogy a 
betegek nemigen vigyáznak a 
tisztaságra — jegyzem meg.

— Ilyet aztán ne tessék 
mondani! — tiltakozik Torma 
néni. — Hol van itt szemét? 
Pedig már ma is megfordult 
itt néhány száz ember.

A rend, a tisztaság csak
ugyan példás. Méltó az egész
ségügyi intézményhez.

Kell a já szó
Tóth Ferencné és Farkas 

Magdolna asszisztensektől az 
iránt érdeklődtem, hogyan 
jönnek ki a betegekkel?

— Nagyon jól — mondja 
Tóthné — van köztük türel
metlen, de hát ide nemcsak 
vasidegzetü emberek járnak. 
Jó szóval a legzsémbesebb be
teget is mosolyra lehet bírni.

Kapóra jött éppen egy idő
sebb hölgy, akinek valami pa
pírja keveredett eL

— Nincs semmi vész — 
vette elő Magdika a néni kar
tonját, s már írta is a pontos 
adatokat. Kedvesen elnézést 
kért, pedig — ahogy később 
kiderült — a keveredést nem 
is ők idézték elő.

Az 51 éves' Polgár Mihály 
kocsirendezővel — aki Pilisről 
utazott be — a fülészeten ta
lálkoztam Mondja, ha itt vé
gez, megy a reumatológiára 
fürdőjegyért, mert hasogat a 
lóba.

Tóth Mihály 36 éve szolgál 
a MÁV-nál. A Déli-pályaud
varon dolgozik. Egyik bokája 
gipszben van.

— Mi történt?
— A csúszós, jeges tél tette

— magyarázza. — Elfelejtet
tem, hogy már 52 éves vagyok 
és nem lehet ugrálni,

— És jó lesz újra az a bo
ka?

~  Ó, kérem! Ezt olyan gon

dosan összerakták, hogy én 
biztos vagyok a teljes gyógyu- 
lásban.

Sorolhatnám még az őszinte, 
a rendelőintézet munkáját di
csérő nyilatkozatokat, de attól 
félek, hogy máris „túl szépnek 
tűnik a menyasszony’*. Utol
jára dr. Genszki Kázmér 
igazgatóhelyetteshez kopogta
tok. Nincs a helyén. Átment 
a kórházba vagy az osztályo
kat járja .. Amíg előkerül, né
zem a vasutat, mert az abla
kon át a Nyugati-pályaudvar
ra látni.

Hosszú szerelvények indul
nak és érkeznek. Behallatszik 
a kerekek csattogása, de az 
utcán robogó motorok dübör
gése is. Csak itt, az intézet 
falain belül van csend, amely 
már egymagában is gyógyító 
az idekényszerült embereknek. 
Közben megérkezik a főorvos, 
akitől azt kérdezem:

— Mivel magyarázható, 
hogy a rendelőintézetből a 
betegek elégedetten távoznak?

Képzett szakorvosok
— Sok mindennel — kezdi 

válaszát. — Azzal kell kezde
nem, hogy a személyi feltéte
lek maximálisan adottak. Az 
ország egyik legnagyobb és 
legkorszerűbb rendelőintézete 
vágyunk, ahol a szakorvos 
gárda a saját kórházunkban 
névelődik. Az a . bizonyos 
egészségügyi integráció, amely 
más intézményeknél most van 
kialakulóban, a MÁV-nál — 
elődeink* bölcs tervezése foly
tán — 1927,óta izmosodik. Ez 
többek között azt jelenti, hogy 
a szakorvosgárda szorosan 
együttműködik a kórházzal, s 
a szanatóriumokkal.

— Az intézetnek kitűnő és 
korszerű a műszerezettsége — 
folytatta. — Például egy rönt
gen vagy vérképeredmény 
négy perc alatt kész. Ezekkel 
a műszerekkel naponta nyolc
ezer vizsgálatot is képesek va
gyunk elvégezni. Persze 
mindez nem olcsó dolog. Ré
gen ahogy mondták, csak az 
urak engedhették meg ma
guknak a drága intézeti, kór
házi, szanatóriumi gyógykeze
lést. Ma, amikor sokkal drá
gább a gyógykezelés, mint 
akárcsak tíz évvel ezelőtt is 
volt, mindenki joggal elvárja 
egészségügyi intézményeink
től a maximális segítséget.

De hát ez természetes, hi
szen szocialista társadalmunk
nak ez az egyik legnagyobb 
vívmánya. Igaz, erre csak ak
kor döbben rá a magyar ál
lampolgár, ha nyugati orszá
gokban járva, orvosi vagy 
kórházi segítségre szorul.

Dávid József

A Valóság című folyóirat 
egyik számában olvasom az 
alábbi idézetet: „Rokkantsá
gunk nem lesz se szégyen, se 
büszkeség, hanem az élet té
nye, mint az időjárás, vagy a 
rózsa.. ."  (Peter Marshall: 
Tombol a Hold)

Hazánkban ötszázezerre te
hető a rokkantak száma, 
akiknek jelentős hányada — 
30—35 százalék — mozgássé
rült. Jórészüknek segédeszkö
zökre van szüksége, hogy élni 
tudjanak. A gyógyászati se
gédeszközök gyártása azonban 
nálunk még gyerekcipőben 
jár. A gondok száma több 
mint elég. Az okok kutatása 
közben döbbentünk rá, hogy 
szellemet szabadítottunk ki 
egy palackból. Akik a gyó
gyászati segédeszköz-ellátás
sal elmélyülten foglalkoznak, 
sohasem adják fel a reményt 
holmi anyagellátási és szer- 
vezetlenségi zavarok miatt. 
Mindennap azzal az elszánt
sággal ébrednek, hogy foly
tatják Don Quijote szerepét. 
Egy szakember találó hason
lattal minősítette orvosi-mű
szaki jellegű szolgáltató mun
kájukat: „Olyan ez, mint
amikor a macska a farkát 
kergeti.. ."  Én segíteni aka
rok a macskának, hogy cél
hoz érjen.

Kezdődik a rendelés
Szerda van. A Gyógyászati 

Segédeszközök Gyárában, a 
Dózsa György úton ez a nap 
a vasutasoké. A MÁV kezde

ményezte elsőként, hogy egy 
héten egyszer csak az ő rok
kant jaival foglalkozzanak. A 
betegek örülnek ennek. Ha 
gondjuk van, tudják, hogy 
szerdán jöhetnek. Tíz óra el
m últ A földszinti várakozó 
terem zsúfolásig megtelt man
kót, táskát, szatyrot szoron
gató emberekkel. Hallgatagon 
ülnek a székeken, többen pe
dig a terem végében levő bü
fénél állnak sorban. Körben 
a megfakult ajtók kis irodákba, 
műhelyekbe nyílnak. A ren
delés már megkezdődött. Pós 
Ferenccel, a vasutas szákszer
vezet tá rsadal mobiztosí tási
osztálya gyógyászati segédesz
köz-ellátási csoportjának a 
vezetőjével bepréseljük ma
gunkát a néhány négyzetmé
ternyi alapterületű rendelőbe. 
Fehér köpenyes orvosok, mű
szerészek ülik körbe a szobát 
Középen éppen annyi hely 
marad, hogy egy beteg meg 
tud jelenni. Mintha szellem- 
idézésen lennénk. A vállunk, 
a kezünk összeér, csak a  fe
jemet merem mozgatni. Kí
sérőm vissza foitort hangon 
magyaráz, bemutatja a  jelen
levőket:

— Ez az úgynevezett TEAM 
(csapat) rendelés. Azok a rok
kantak jönnék ide, akiken a 
vidéki egészségügyi központok 
szaktudás hiánya, vagy egyéb 
bkok miatt, nem tudnak se
gíteni. Jelen van a MÁV bal
eseti utókezelő kórház vezető 
főorvosa, egy gyógytornász, a 
vasutas szakszervezet társa
dalombiztosítási osztályának

Új bisztró Hajdúszoboszlón

Az Utasellátó Vállalat Debrecen állomáson megszüntette 
söntés üzemét, és helyette új bisztrót nyitott. Ugyancsak új 
bisztró átadására került sor a  közelmúltban Hajdúszobosz
lón is. Az utasok többféle meleg étel és üdítőital közül vá
laszthatnak. A két létesítmény majdnem tízmillió forintba ke
rült. (Képünkön a hajdúszoboszlói bisztró látható.)

A füttyös doktor

A kórházban orvos, 
a színpadon művész

A hetvenes évek elején ta
lálkoztak először a betegek a 
MÁV Kórház orr-fül-gége osz
tályán dr. Hadd Tamás or
vossal, a népszerű füttymű
vésszel. M ost. már csak egy- 
egy autogramkérés vagy a si
keres fellépések utáni gratu
lációk jelzik, hogy Hacki Ta
mást a betegek nemcsak or
vosként tisztelik.

— Számomra ez természe
tes — mondja. — 1969-től dol
gozom a MÁV-nál. A Landler 
járműjavítóban kezdtem 
üzemorvosként. Egy évvel ké
sőbb a kórház orr-fül-gége 
osztályára kerültem, majd 
1976-ban az audiológiára. 
Egyetemista koromban is

gyakran vállaltam fellépése
ket az akkoriban alapított 
együttesemmel, az Ex Antiquis- 
szel. Amikor az egyetemen 
választanom kellett az orvos- 
tudomány különböző területei 
között, az audiológia mellett 
döntöttem, mivel ez áll leg
közelebb a zenéhez.

Pár évvel ezelőtt tanúja 
voltam a MÁV balatonkene
sei gyermeküdülőjében egyik 
koncertjének és az azt köve
tő lelkes tapsviharnak. Azt 
hiszem nagy népszerűségnek 
örvend a gyerekek körében 
is.

— Amióta a kórházban dol
gozom rendszeresen fellépek 
különböző ünnepek, rendezvé
nyek alkalmából. A közel
múltban tartottam élménybe
számolót a KPM-ben a 
VIT-en szerzett tapasztalata
imról, élményeimről, a rende
lőintézet KISZ-szervezetének 
pedig a cannes-1 MIDEM 
könnyűzenei fesztiválról*

— Mikor szerepel legköze
lebb külföldön?.

— Április végén Belgium
ban a Flamand-fesztivál ven
dégeként, majd május elején 
a poznani fesztiválon lépek 
fel. A szereplések, utazások, 
gyakorlások természetesen ki
esést jelentenek a munkám
ban, hiszen az orvostudomány 
állandóan fejlődik. Ezeket a 
kieséseket igyekszem minél 
gyorsabban pótolni. Igaz, hogy 
a színpadi munka mutatósabb, 
gyorsabb sikerrel jár, de az 
orvosi hivatás szépségei, él
ményei is legalább annyi örö
met szereznek.

— Az orvosi diploma meg
szerzése évekig tartó, kemény 
munka eredménye volt. A 
művészi pályán nagyobb sike
reket értem el. Ezért sem ér
zelmileg, sem a  gyakorlati 
életben nem tudom egyik hi
vatásomat a  másik, elé he 
lyezni. A kórházban orvos, a 
színpadon művész vagyok.

Palásti Máriáimé

ellenőrző főorvosa, az ér
dekvédelem és a gyár 
műszaki-technikai képviselői. 
Az orvosok és műszaki szak
emberek — ö panaszok meg
hallgatása után — együttesen 
döntenek az alsó, vagy felső 
művégtag javítása, esetleg 
cseréje ügyében. A művégtag 
állapotának megítéléséhez, 
műszerészi funkciójának el
bírálásához pedig orvosi is
meretekre van szükség. Sza
kosodtak a műszerészek is. 
X vizsgálja az alsó, Y a felső 
protéziseket

Munkában 
a rendelő csoport

A fiatal adminisztrátor név 
szerint szólítja a  következő 
beteget Gépiesen kérdezi az 
adatokat: lakcím, irányító
szám, mikor volt itt utoljára 
stb. A rendelő csoport a rok
kantak többségét jól ismeri, 
elhangzik egy-egy személyes 
jellegű kérdés, kedélyes meg
jegyzés. A mozdulatok itt 
visszafogottak, nehézkesek. 
Leteszik a mankót, a  táskát, 
lecsatolják a műlábat. Köz
ben az orvos a  panaszt hall
gatja, a műszerész pedig a 
protézist veszi kézbe. Néha 
elég egy pillantás, és már 
rendelkezik is: kisjavítás,
nagyjavítás, csere.

Melegem van. Szemben ve
lem, a falon, egy bekerete
zett kép lóg.A sivár szobá
ban ez az egyetlen színfolt. 
A fotó egy széken ülő csinos 
nőt ábrázol. Áttetsző kék se
lyem simul meztelen bőréhez, 
hosszú combjain élsápad a 
fény. Az egészséges élet, a 
boldogság egy darabja ragyog 
a faló®.

O. J. vékony testű, bánatos 
szemű fiatalember. Pizsamá
ban áll előttünk, mindkét lá
ba csopkolt A , baleseti utó
kezelőből mentővel hozták 
ide. v Harmincegy éves, egy 
gyérek' apja.

— Epilepsziás — súgja a 
főorvos. Ezért biztonságosabb 
műlábat kellett neki készite* 
ni. Üzemi balesetes. A foglal
kozási* rehabilitációját sike
rült elintézni. Továbbra is a 
vasúinál dolgozik.

Az orovosok kedélyesen 
beszélgetnek véle. A műlá
bakkal már botok nélkül is 
tud járn i O. J. mosolyog és 
bizakodik. Csak akkor komo
rul el az arca, amikor a köz
lekedésről bőszéi. Vonattal 
utazgat a  munkahelyére. Laká
sáról az állomásig utcai be
teg kocsival jut él, és a  ko
csit az állomáson hagyja. 
Legutóbb kellemetlen megle
petés érte. Amikor délután 
leszállt a vonatról és meglát
ta a  kocsiját, kiverte a verí
ték. A kerekek gumiköpenyeit 
bicskával szálaaokra metél
ték, ellopták a dinamót, tönk
retették az ülést. Akkor egy 
kicsit megrendült a humani
tásba vetett hite.

Hogy eltelt az idő
K. I. szintén fiatal ember. 

Hiányzik az egyik karja és 
a lába. A télen elesett a  csú
szós úton, és eltörött az 
NSZK gyártmányú, csővázas 
lába. Most újat szeretne ké
szíttetni, és új műkart is, 
mert a régi már nem jó. 
1973. május 14-én történt a 
balesete.

— Alig tudtam akkor lelket 
önteni belé, annyira elkese
redett — emlékezik- az egyik 
orvos. — Hogy eltelt az idő.

Ismét nyílik az ajtó. Egy 
középkorú hölgy vezeti be 
hétéves kisfiát.

— Itt jön az én kis bará
tom! — lelkendezik a műsze
rész, és megsimogatja a  fiú 
szőke fejét

Fejlődési rendellenességgel 
született ezért kell a  jobb lá
bára protézis. A régit már ki
nőtte, most mintát vesznek és 
kiállítják a munkalapot az
tán a többi a mesterek dolga.’

A mai rendelésen harminc
öt beteg jelent meg. Az ad
minisztrátor összecsukja a  
naplót, az orvosok is készü
lődnek.

Kasza i a Sándor 

(Folytatjuk)
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Tavasszal a  Nyugati, pályaudvaron Is sor kerül a személy
kocsik nagytakarítására. A munkaerőhiány miatt a  vasút a 
FÖSZÖVKER mgtsz, kocsitakarító brigádját is igénybe veszi. 
A brigád naponta hat kocsi időszakos nagytakarítását és tíz 

kocsi ablakainak külső rozsdátlanítását végzi el

4
Könnyíti a munkát a gépi kocsimosó berendezés

Kocsitisztítás a Nyugatiban

Győri István, a kocsitisztítók egyik dolgozója ablakmosás köz
ben

pozsonyi Imréné és Schweier Ádám gondosan megtisztítja a 
kocsi utasterét

(Óvári Árpád képriportja)

SZENTESI TAPASZTALATOK

Az építési főnökségnél sokat javult 
a cigány dolgozók munkához való viszonya

Az elmúlt idősszak tapasz
talatai bontakoztak ki a  szen
tesi építési főnökség szak- 
szervezeti bizottságának egyik 
múlt év végi ülésén, amikor 
a cigány dolgozók helyzetével 
és befogadásukkal foglalkoz
tak.

Hódmezővásárhelyen 1975- 
ben mintegy 100 fővel cigá
nyokból álló építésvezetőséget 
hoztak létre. Az oda beosz
tottak munkájukat elvégez
ték, olykor az átlagosnál job
ban is, a közösségbe való be
illeszkedésükkel azonban sok 
probléma volt.

Nehezen ment 
a beilleszkedés

íme egy három éves idő
szak összefoglaló megállapí
tásai: 1975-ben 135 cigány kö
zül 87 többnyire jogszabály- 
ellenesen megszüntette a 
munkaviszonyát, annak elle
nére, hogy a gazdasági veze
tés és a szakszervezeti bizott
ság minden vonatkozásban 
kiemelten kezelte a cigány 
dolgozók szociális kérdéseit. 
Üj munkásszál 1 óban helyezték 
el őket, a  vonali munkákon 
étkeztetést, ivóvízellátást, me
legedőt kaptak. Jellemző volt 
az Is, hogy a cigányok álta
lában csoportosan jelentkez
tek munkára, illetve kilépés
kor ugyanúgy távoztak.

1976- ban sem javult a  mun
kához való viszonyuk, de az 
előző évben kilépettem közül 
sokan visszatértek az építési 
főnökségre, bár ismét csak 
rövid időre.

1977- ben az újfelvételes ci
gányok száma 47-re csökkent, 
sőt — a különböző juttatások 
ellenére — az egyéves mun
kaviszonnyal rendelkezők kö
zül is sokan megszüntették a 
munkaviszonyukat. A rend
szeres és fegyelmezett mun
kát nem tudták megszokni. 
Három év alatt összesen 258 
cigányt vettek fel az építés- 
vezetőségen, ez azonban nem 
jelentett ugyanennyi személyt, 
mivel közülük többen két-há- 
rom alkalommal! is visszatér
tek. Azóta a vasútépítő mun
kák más térségibe helyeződtek 
át, s a  hódmezővásárhelyi 
építésvezetőség megszűnt.

A hódmezővásárhelyi pá
lyafenntartási főnökség IV. 
főpályamesteri szakaszán, 
vagyis Szentesen már három 
éve dolgozik egy cigány ősz- 
szetételű pályamunkás brigád.

Ilovszky László, a  munka
hely vezetője így beszél tag
jairól:

— Nincs velük semmi baj. 
Többségük 3 éve itt dolgozik. 
A talpfacserét, vágányszabá
lyozást begyakorolták. A múlt 
évben munkaterületükön, a 
nyolcezer talpfacsere nagy ré
szét ők végezték el. Igénylik 
az azonos elbánást, munkájuk 
erkölcsi és anyagi elismeré
sét. A megkülönböztetésre 
olyan érzékenyek, mint a  ba
rométer az időjárásra. Kis 
csapatuk felügyelet nélkül 
megbízható, jó munkát vésez. 
Közülük, ha szükséges, Ka
nalas Jenő bármelyik élő
munkást helyettesíti.

A siker „titka”-ként említi 
a vezető, hogy a cigányok — 
ha munkájukat 60 százalék 
felett teljesítménybéres rend
szerben végzik — az ösztön
ző prémiumot ugyanúgy meg
kapják, mint mások. A mun
kaidőalap előírtnál jobb ki
használásáért is prémium jár. 
Nincs is igazolatlan távoliét 
és a  törtnapi időveszteség is

kevés. Nem ők a notórius 
hiányzók, sőt ők teszik leg
jobban szóvá a lógást. Ha va
lamiért elmarad a prémium, 
az személyenként havonta 
300—400 forinttal kevesebb 
keresetet jelent. Havi átlag- 
keresetük egyébként megha
ladja a 3000 forintot

Száz kilométeres körzetben
dolgoznak

A lakóhelyről a  munka
helyre naponta autóbusszal 
szállítják a dolgozókat Min
dennap főtt ételt kapnak, és 
a vonalra is kiviszik az ebé
det A szociális ellátottság a 
szentesi IV. pályamesteri sza
kaszhoz kötötte a cigány dol
gozókat, mert itt megtalálták 
helyüket
, Azt mondják, hogy Öcsöd 
a világ háta mögött van, hi
szen vasútállomása sincs. In
nen hordja a  busz a cigányo
kat munkahelyükre. Száz ki
lométeres körzetben dolgoz
nak, amelybe beletartozik 
Szentes és Orosháza, de dol
goztak már Szened térségében 
is. A városi hatásokat maguk
ba szívták.

Az öcsödi cigányok tettek
kel bizonyítják, hogy maguk 
is tenni akarnak életkörül
ményeik javításáért és társa
dalmi beilleszkedésükért. Már 
nem váltogatják a munkahe
lyeket, hozzászoktak a rend
szeres munkához. Valameny- 
nyien járnak szakszervezeti 
oktatásra. Az általános isko
la hiányzó osztályainak pót
lása azonban nehezen megy. 
A szándék ugyan megvan, de 
a körülmények miatt csak a 
községben vagy annak köze
lében lakók járnak iskolába. 
Kovács II. János és Kiss De
zső most végzi Kunszeri tmár- 
tonban az általános iskola 
7—8. osztályát

A szentesi munkahelyen, a 
pályafenntartásiak évente két- 
három alkalommal rendeznek 
birkavacsorát Mindig ott 
vannak a cigány dolgozók is, 
s rövid műsort is adnak. Ci
gánytáncot járnak és énekel
nek. Rendes viselkedésükkel 
beilleszkedtek a munkahelyi 
közösségbe. Ezek a rendezvé
nyek itt messze többet érők, 
mint általában másutt a va- 
csorás Összejövetelek.

Kanalas Jenő fiatalabb, 
Rostás Gábor idősebb cigány 
pályamunkás. Egyiküknek 
négy, másikuknak három 
gyermeke van. Amikor a  ci
gány dolgozók helyzetéről be
szélgetünk velük, önérzetük 
hátterét kutatva kitűnik, hogy 
maguk is sókat tettek helyze
tük javulásáért

Sajnos, mindkettőjüknek 
hiányzik az általános iskolá
ból néhány osztály, ám annál 
büszkébbek gyerekeikre, akik 
a legjobb tanulók közé tar
toznak.

Fürdőszobás 
üj házba költöztek

A főpályamesteri szakasz 
cigány dolgozói közül már 
csak kettő lakik az öcsödi ci
gánynegyedben. Rostás Gábor 
1972-ben saját erejéből épített 
házat, Kanalas Jenő f’pedig 
nemrégen vásárolt fürdőszo
bás otthont, amelyre 100 ezer 
forint kamatmentes kölcsönt 
kapott az államtól.

Rostás Gábor azt mondja, 
hogy az állami támogatást és 
a társadalmi megbecsülést jó

munkával viszonozzák. Közsé
gükben és a munkahelyen is 
minden évben több napot ál
doznak társadalmi munkára. 
Otthon szerződéses jószágot 
is nevelnek, de azzal az asz- 
szonvok bajlódnak. A kere
setből és a  jószágnevelésből 
teremtett anyagi erő a bizto
sítéka annak, hogy otthonuk 
és öltözködésűik olyan, mint 
a  nem cigányoké. Gyermekei
ket kétnaponként tiszta ruhá
ba öltöztetik, úgy járnak az 
iskoláiba, és zsebpénzzel is el
látják őket.

— Hiányzó iskoláink miatt 
az olvasás helyett inkább té
véből művelődünk — mond
ja Kanalas Jenő. Brigádunk
ban tizenegy pályamunkásnak 
van otthon televíziója. Leg
jobban a Deltát és a vetélke
dőket kedveljük, s a híradót 
is mindig megnézzük. A  rá
dióban szereplő Szabó csalá
dot pedig két napig is hall
gatnám egyfolytában. . .

A gyerekek még előbb jár
nak a művelődésben. Ottho
nosak a községi cigányklub
ban, olykor szüleiket is meg
hívják egy-egy műsoros ren
dezvényre. A gyerekek azt 
tervezik, hogy a nyáron elvi
szik az anyuikat, apukát Sze
gedre a szabadtéri játékok 
egyik előadására.

Ami késik, az nem múlik
Sindel József és Molnár Já

nos előmunkás is elégedett a 
cigányokkal. Gyakori vendé
gek Kánál aséknál és Rostá
saknál. Most azt forgatják' a 
fejükben, hogy szocialista bri
gádot alakítanak.

Kanalas Jenő még csak 29 
éves, de azt mondja, hogy 
a vasúttól fog nyugdíjba men
n i  Rostás Gábor álma, hogy 
egyszer majd kiváló dolgozó 
lesz. Ami késik, az nem mú
lik — idézi a  közmondást 
Addig is jól jön az évi két- 
há rom szőri jutalom.

Szorgalmas munkával bizo
nyítják a brigád tagjai, hogy 
a cigány életmód sötét folt
jaitól idegenkednek, nem pe
dig a cigányoktól. Kölcsönös 
érdekek alapján irányítják 
saját életüket, formálják sor
sukat, jövőjüket

Fogas Pál

Munkás diák 
találkozó 
Miskolcon

Minden újdonság érdekelte s  
diákokat

A Forradalmi Ifjúsági Na
pok keretében a KISZ MÁV 
Miskolci Bizottsága munkás- 
diák találkozót szervezett A 
találkozó résztvevői a  mis
kolci 1. sz. Ipari Szakiközép
iskola vasútgépész, vasútfor- 
galmi szakos diákjai, illetve 
a miskolci vonatási főnökség 
és Miskolc—Tiszai pályaud
var ifjú vasutasai. A találko
zó célja a vasút életének, 
munkájának bemutatása a 
diákok számára.

A fiatalok pályaválasztásá
nak céltudatos irányítását al
kalmi kiállítás is elősegítette. 
A kiállítást Kollár Sándorné 
a KISZ MÁV Miskolci Bi
zottságának szervező titkára 
a következő szavakkal nyitot
ta meg: „Szeretnénk megmu
tatni, hogy milyen pálya az, 
amire készültök. Vasutasnak 
lenni nemcsak foglalkozás, 
szakma, hanem az ország 
szolgálata is/*

A találkozó valójában 
„FÓRUM” jelleggel zajlott le, 
ahol a vontatási főnökség és 
a Tiszai pályaudvar párt, 
gazdasági és tömegszervezeti 
vezetői válaszoltak a leendő 
vasutasok kérdéseire.

A programból a szórakozás 
sem hiányzott. A műsort a  
Vörösmarty Művelődési Ház 
Irodalmi Színpada, illetve az 
„ügyeletes” discós, Kovács 
László biztosította.

Benkőné Lászka Ildikó

Kiállítás a Keletiben  
a fia ta lok alkotásaiból

A Keleti csomópont KISZ- 
bizottsága március 26. és 30. 
között kiállítást rendezett az 
ifjúsági klubban, a  fiatalok 
alkotásaiból. A szakdolgoza
tokon kívül a látogatók érde
kes műszereket, elektromos 
berendezéseket tekinthettek 
meg. A Hunor László re
szortvezető és Kvaka Mihály 
lakatos (mindketten a  vonta

tási főnökség dolgozói) által 
tervezett, illetve készített 
áramszedőre szerelhető, felső
vezetők hibavizsgáló műszer 
első helyezést nyert.

A zsűri két első, két máso
dik és két harmadik díjat 
adott kd. A győztesek 1200, 
800, illetve 600 forint juta
lomban részesülték.

S. R.

Kevés a munkáskéz
Rákoskeresztúron túlórával pótolják a létszámhiányt

Rákoskeresztúr állomás ren
dezett környezetével, virág
ágyásaival meghitt hangulatot 
áraszt. Bent, az irodában Lu- 
konics József főfelügyelő és 
Szilágyi Lászlóné forgalmi 
szolgálattevő, szb-titkár fogad.

— Működési területünk 
Rákoskeresztúrtól Rákoscsa
báig terjed — mondja Luko- 
nics József. — Személyszállí
tásunk elenyésző, az áruszál
lítás annál nagyobb munkát 
jelent. Tavaly sikerült túltel
jesíteni a  kocsitartózkodási 
tervünket. Vállalataink részé
re a  leadási kocsik nem 
egyenletesen érkeznek. Külö
nösen a takarmánykeverő 
üzem érdekelt ebben. A szom
bat-vasárnapi rakodás Ls aka
dozik. Az elmúlt év első felé
ben nehéz volt meggyőzni a 
vállalatokat a  gyors kocsiki
rakás fontosságáról. A Gyap
júforgalmi Vállalat állomá
sunkon élő juhokat szokott 
feladni. Az ehhez szükséges 
Heks kocsikat tárolni kell, 
ami növeli a kocsitartózkodási 
időt. Több vállalat, például az 
Egyesült Vegyiművek és a 
Gyapjúíorgalmi Vállalat ha
tásos intézkedést tett a  kocsi
kirakás gyorsítása érdekében. 
Kirakó brigádjaiknak több 
prémiumot fizetnek a szom
bat-vasárnapi rakodásért, és 
ezáltal megtakarítják a kocsi
álláspénzt.

Sajnos van azonban rossz 
példa is. A Ráko&meniti

ÁFÉSZ egy alkalommal húsz 
mázsás betonelemeket rendelt. 
Amikor megérkezett a szállít
mány hét mázsa teljesítmé
nyű daruval jelentek meg a 
kirakásnál. Tajnos, a saját l i 
bájukból történt kocsiállásért 
fizetniük kellett.

— Nehezíti a munkánkat a 
létszámhiány is — kapcsoló
dik a beszélgetésbe Szilágyi 
Lászlóné szí-titkár. — Tizen
egy dolgozót tudnánk azonnal 
alkalmazni. Sokan nyugdíjba 
vonultak, és többen vannak 
szülési szabadságon is. A lét
számhiányt csak túlórával, 
vagyis többlet munkával tud-i 
juk pótolni. A három sorompó 
kezelését például tizenkét dol
gozó helyett hatan* végzik. 
Ennek ellenére az elmúlt évi 
terveinket sikerült teljesíteni. 
A legjobban dolgozók tavaly 
összesen 43 500 forint jutal
mat kaptak.

A létszámhiány ellenére sem 
tavaly, sem azelőtt nem tör
tént baleset. A szakszervezeti 
bizottság és a gazdasági ve
zetők éberen őrködnek, hogy 
a munkavédel:..! előírásokat 
senki se szegje meg. Az idei 
termelési tervek teljesítéséért 
— az előzőekhez hasonlóan — 
sokat vállalt a  körzeti állo
másfőnökség három szocialis
ta brigádja. Fbben az évben 
elsősorban a munka minősé
gének a javítása a cél.

Dénes Gém
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Dombóváron m egváltozott 
a  szolgálati ágak kapcsolata

Jé kezekben vannak az M 41-esek — Megerősítették a vonatkísérő 

személyzetet — A  számadásokat a kenő viszi

ezzel kapcsolatosan csak né
hány kezdeti eredményről 
szólhatunk.

A műit éviben is tov ább 
folytatódott a  korszerűsítés 
Dombóvárait, a vontatási fő
nökségnél . M 41-as sorozatai 
mozdonyokat kaptak. S ezért, 
hogy ne legyen probléma az 
új gépeli szakszerű üzemelte
tésével, 18 mozdonyvezetőt ké
peztek ki az M 41-os gépekre például az utazószemély

Együttes vezénylés

szervezett típusismereti tanfo
lyamon. Bevonták a tanfolya
mi képzésbe a bátaszéki moz
donyvezetőket is, akik a dom
bóvári utazószemélyzetet vált
va teljesítenek fordulószolgá
latot az új mozdonyokon.

Külön 15 főnyi szerelőcso
portot készítettek fel a  mű
helyben az új gépek szaksze
rű karbantartására. Hogy mi
lyen eredménnyel tették ezt? 
— Erről így összegezték véle
ményüket a  Ganz szerviz 
szakemberei:

— Jó kezekben vannak 
Dombóváron az M 41-es moz
donyok...

Műszeres diagnosztika
Döntően azért ma is M 62-os 

dízelmozdonyokkal dolgoz
nak, hiszen közel 60 darabot 
javítanak ezekből rendszere
sen a dombóvári műhelyben. 
Változatlanul a D 3-as javítá
sokban érik el a legjobb ered
ményeket, amire ide járnak a 
nagykanizsai gépek is. Ebben 
a javítási nemben 16,5 nap az 
országos átlag. A dombóvári 
szakemberek már korábban 10 
napra csökkentették a D 3-as 
javítások átfutási idejét. A 
múlt év második felében pe
dig —, amikor anyaghiány 
miatt torlódott ez a munka —, 
hálóterve® munkaszervezéssel 
és a  dízelmotorok műszeres 
diagnosztikai vizsgálata segít-' 
gégével, egy hétre csökkentet- 

, ték a D 3-as javítás átfutási 
idejét. Ez már országos csúcs- 
eredmény, amelynek minőségi 
színvonalaként is értékelhető, 
hogy 27 százalékkal csökkent 
a múlt évben a gépeikkel elő
fordult szol'gálabképtelenségek 
száma.

A Dombóvári Vontatási Fő

rendezőben, amikor átmene
tileg kifogyott az állom ág 
NDK-ból származó új mintá
jú féksaru készlete. Az üzem
főnökséghez tartozó gazdasági 
vasúti műhelyt azonnal ráál- 

_ lították, hogy a hagyományos
- ^ökoimultban valósították sarukból készítsék el az üzem

biztonsági követelményeknek 
jobban megfelelő féksarukat.

A múlt évi teljesítményeket 
— bár akkor még csak hat 
hónapot ért meg az üzemfő- 
nökségi irányítás — már 
együttesen értékelték. Érde
mes kiemelnünk ebből, hogy 
százelegytonna előirányzatot 
100 százalékra teljesítették. Az 
egy százelegytonnára jutó ön
költség pedig nyolc fillérrel 
csökkent — s ez közel két
millió forint megtakarítását 
jelentette. A vontatási utazó

dét együttes vezénylését. Az 
állomási utazóknál a  múlt 
esztendőben 260—270, a von
tatásiaknál 220—230 volt a 
távolléti órák havi átlaga. A 
rendelkezésre álló együttes lét
számot és a feladatokat fi
gyelembe véve 235 óra lenne 
az összesített távoliét ideális 
óraszáma. Ennék megvalósítá
sára törekszenek az együttes 
vezénylés során.

Hogyan lehet csökkenteni 
az állomási utazószemélyzet 
leterhelését? Az üzemfőnök- személyzet 3,6 millió forint
seg nagyon intenzíven keresi 
a  választ erre a  fontos kér
désre. S amiről itt szó van, 
nem pusztán óhajtás... Az el
ső eredmény: 12 emberük
szabadult fel a vontatási kor
szerűsítések eredményeként a

értékű energiát takarított meg 
1978-ban, amiért 889 ezer fo
rint üzemanyagtakarékossági 
prémiumot fizettek ki a ré
szükre. Kitűnő szakemberek 
a dombóvári mozdonyvezetők. 
Erről tanúskodnak a munká-

mozdonyszemélyzetböl. Okét bán elért magas teljesítmé-
máris átcsoportosították az ál
lomási vonatkíséret erősítésé
re — most mint vonatvezetők 
utaznak. Ugyanezt a munkát 
végzi most hat mozdonyveze
tő gyakornok is, miután so- 
ronkívül letette a  vonatvezetői 
szakvizsgát.

Minden reggel megbeszélést 
tart az üzemiőnőkségi törzs. 
Ebben forgalmi, kereskedelmi 
és vontatási szakemberek új 
szemléleti mód alapján kere
sik az aktuális gondok meg
oldását. Előnyükre, s a vasút
üzem előnyére válik, hogy a 
helyi problémákat helyben el 
is.. tudják. intézni. Itt - most 
már nem azzal kezdődik egy 
kérdés megoldása, hogy az 
egyik főnökség átír a másik
nak. .. Rövid úton rendezték 
például legutóbb, hogy az ér
kező vonatok számadásait ho
gyan juttassák be az átme- 
nesztőthöz. Uzemfőnöki rendel
kezés: a második vontatási 
dolgozó — vagyis a „kenő” 
— viszi be a számadásokat az

nyeik, de ezen túlmenően az 
is, hogy az „Ésszerűen, taka
rékosan” országos pályázaton 
a húsz díjból négyet a dom
bóváriak nyertek el. A von
tatási dolgozók 131 újítási ja
vaslatot nyújtottak be, s ezek
ből több mint nyolcvanat ta 
valy meg is valósítottak. Bár 
az újítások között sok volt a 
munkavédelmi jellegű, melyek 
haszna forintban nem fejez
hető ki, az elért gazdasági 
eredmény meghaladta a fél
millió forintot. Az újítók ré
szére 64 ezer forint újítási di
jat fizettek ki.

Sok volt a géprevárás
Komoly gond, de nem csu

pán üzemiőnőkségi szinten, 
hogy a Dombóvárról indított 
vonatoknál a  múlt évben 5813 
esetben fordult elő géprevá
rás. Ez jóval több volt, mint 
az összes indított vonataik 
.egyharmada. Mondanunk sem

nökség munkájáról ma már ügy, de fontos — a számadás
elválasztások megelőzése ér
dekében. ..

átmenesztő helyiségbe. Apró kell, hogy ez nem a vontatá-

nem lehet reális értékelést 
adni Dombóvár állomás ered
ményeinek említése nélkül. 
Nem egyszerűen a hagyomá
nyos csomóponti kapcsolatok 
hatása miatt, hanem azért, 
mert a múlt év közepe óta 
üzemfőnökség működik itt — 
kísérleti jelleggel.

Az  új szervezeti formát 
azért hívták életre, hogy Dom
bóvár is jobban megfelelhes
sen a vasútüzem magasabb 
tartalmi követelményeinek.

Gyorsabb futójavítások
Forintban is mérhető ered

ményeket hoznak az intenzí
vebb állomási és vontatási 
kapcsolatok. Uzemfőnöki in
tézkedés alapján meggyorsí
tották a teherkocsik futójaví
tását. Azok a kocsik, amelyek 
korábban egy apró hiányosság 
miatt kiestek a forgalomból, 
most a gyors javítás révén

Mivel még javában akibonta- még aznap megrakásra kerül- 
kozás szakaszát éli az üzem- hetnek.
főnőkségi irányítási rendszer, Nem okozott fennakadást a

siak hibájából történt, hanem 
azért, mert a forduló időben 
nehezen kapták vissza a gé
peket. Amit helyben tehettek 
a tehervonatok menetrendsze
rűbb indításáért, azt megtet
ték. A múlt évben két perc
cel javították a vonali mozdo
nyok állomási forduló idejét 
Most pedig megszervezték a 
kétműszakos mozdonyjavítást, 
hogy jobb gépellátással segít
sék a forgalom számára a 
Dombóvár—Pécs közötti nagy
szabású pályakorszerűsítésből 
adódó nehézségek leküzdését.

Lőrincz János

KISZ-védnökséggel épül 
a debreceni tartálykocsi-bázis
Beszélgetés a járműjavító KISZ-bizottságának vezetőivel

gőzmozdony 
helyreállítási 

is eredményesen

A tiszántúli ipari üzemek szocialista brigádokkal, párt- lésére készített 
¡között 1957. március 21-én a szervezetekkel a profilváltás- matuzsálem 
debreceni járműjavítóban ala- sál járó munkaerőátcsoporto-
kultak meg elsőként a Kom- sítások végrehajtására. Ez nem dolgoztak a KISZ fiatalok, 
munista Ifjúsági Szövetség könnyű feladat, hiszen a gőz- 
alapszervezetei. A több mint mozdonyok nehéz alkatrészei- 
nyolcévi! zedes munkásmozgal- hez szokott kollégáinknak nem 
mi hagyományokkal rendelke- kis feladatot jelent a fino- 
ző járműjavító KISZ irodájá- mabb munkát igénylő vasúti fiatalok továbbtanulásának ja- 
nak falán ma is ott látható az daruszerkezetek javítása. Ezen vitásában. Jelenleg másfélszá- 
alapítók zászlaja, rajta az Lm- túl a  VIT jegyében és a 
már történelmivé vált jelszó: KMP megalakulásának tiszte

letére kezdeményezett kom-hűség a„Hűség a néphez, 
párthoz”.

Rászolgáltak 
az elismerésre

— Milyen a szervezeti élet 
ma, hogyan dolgozik a nagy
múltú üzem KISZ-bizottsága ? 
— kérdeztük az ifjúsági szer
vezet néhány vezetőjét.

— Ebben az évben nem egé
szen 700 KISZ korosztályú 
fiatal végzi becsülettel mun
káját, s ennek kétharmada 
szervezetünknek is tagja. A 
KlSZ-munkát 15 tagú bizott
ság irányítja, szorosan együtt
működve üzeműnk pártbizott
ságával, szakszervezeti szer
veivel és a  gazdasági vezetők
kel. Gyümölcsöző együttmű
ködésünk, mozgalmi és terme
lési sikereink eredményeként 
1977-ben megkaptuk a  KISZ 
Központi Bizottsága Vörös 
Vándorzászlaját, egy évvel ké
sőbb pedig a Kiváló Üzemi 
KISZ-szervezet kitüntetést. A 
közösen végzett munkában 
alapszervezeteink tagsága kö
zött újabb barátságok szövőd
tek, s ez képezi alapját a jó 
kollektív szellemnek —mond
ta szerényen Fekete János, az 
üzemi KISZ-bizottság titkára.

A debreceni KISZ-esek 
nemcsak a közelmúltban meg
kezdett tartálykocsi bázis épí
tése felett vállalt védnöksé
gükkel, hanem a KISZ IX. 
kongresszusa jelszava szelle
mében: a becsülettel, legjobb 
képességük szerint , végzett 
munkával is rászolgáltak az 
elismerésre. A mozgalmi év 
elején az üzem gazdasági ve
zetőit kérték fel a járműjaví
tó előtt álló feladatok ismer
tetésére. Ezzel a  fiatalok elő
segítették az üzem elmúlt évi 
tartálykocsi-javítási, mozdony
karbantartási munkáinak ma
radéktalan teljesítését. Mint 
az üzem ifjúsági parlament
jén elhangzott, a debreceni 
KISZ fiatalok többsége érti 
és meg is tudja értetni, hogy 
a munkafegyelem javítása, a 
szervezettebb munka a profil- 
váltás gondjai, bajai mellett 
is közös ügye az ifjúsági szer
vezetnek.

Az adott szó 
mindenkit kötelez
— Sikereink, eredményeink 

magukért beszélnek. A tar
tálybázis építésének fontossá
gát mi is átéreztük, amit véd
nökség vállalásunk is bizo
nyít. Ezzel párhuzamosan szé
les körű agitációs munkát 
kezdeményeztünk az ifjúsági

Van még tennivaló
— Sok tennivalónk van a

zan tanulnak középiskolában, 
de közülük kevesen mennék 
tovább a felsőfokú intézmé-

munista műszakjaink, váró- nyekbe. Ezen is szeretnénk ja-

N É G Y  N E M Z E D É K  -  S Z Á Z  ÉV
A  F ü zesi családban hagyom ány a vasú t s ze re te te

Füzesi Mihály békéscsabai 
tnotzdon yvezető családjában 
négy nemzedék együttesen 
száz éve szolgálja a  vasutat. 
Nagyapja volt az első vasutas 
a famíliában; Nagyváradon 
született, ott lett és maradt 
pályamunkás nyugdíjazásáig. 
Hat gyermeket nevelt föl, há
rom lányt és három fiú t Az 
utóbbiakat mind a vasútnak 
nevelte: ketten vonatkísérők 
lettek, a harmadik. Füzesi 
Mihály édesapja pedig előbb 
pályamunkás, majd vonalbe
járó, aztán a Békéscsaba mel
letti Fürjesen pályaőr volt 
1933-tól 1955-ig. Négy gyer
meke közül a két fiú folytat
ja a  szakmát, de az egyik 
lány férje is vasutas. Sőt, az 
egyik unokája is — a „di
nasztiaalapító’* dédunokája — 
véle együtt csupán a szűk 
családban, nyolcán választot
ták ezt a  pályát

Füzesi Mihály — az ifjabb — 
1950-ben lett ipari tanuló a 
békéscsabai fűtőházban. Azon
nal az ifjúsági mozgalom ve
zetőségébe választották, ké
sőbb pedig a szakszervezet 
aktivistájává. Azóta is, több 
mint húsz éve munkálkodik 
a közért: jelenleg a vontatás 
mühelybizottságának termelé
si felelőse, és az üzemfőnök
ség segélyezési bizottságának 
elnöke. Negyvenöt évével ta
pasztalt szakszervezeti mun
kás.

A tanulóidő után két évig a 
műhelyben dolgozott aztán 
fűtőként került a  mozdonyra. 
Hatszoros ¡kiváló dolgozó, egy
millió kétszáz ezer kilomé
ter balesetmentes vezetés van 
a háta mögött. A Kandó Kál
mán szocialista brigád tagja.

A brigádról beszélgetünk. 
Nagyon összekovácsolódtak, 
sok társadalmi munkát vé-

geznek, és egymást segítik, gyakran felvillannak a  gyer-
Hárm&n építettek házat az 
utóbbi öt évben, kettőn Bé
késen, ő pedig Békéscsabán. 
Az egész brigád segített, az 
alapásástól kezdve szinte 
mindenben. Ki a  kőműves

mélakor képei, a  fény esi őr- 
ház, ahol felnőtt, s  ahol a 
vasúti élet fegyelme, pontos
sága a gyerekekre is hatással 
volt« ahol ha úgy hozta a  
helyzet, az édesanya is szol

munkában jeleskedett, ld pe- gálatot teljesített: jegyet
adott, sorompót kezelt, és fo
gadta a vonatot. Sok jószágot 
neveltek, tehenet, disznót, li
b á t Mondogatták a „civil** 
asszonyok a mamának: „nek
tek még a kavics is terem”. 
A  vasutat értették alatta. És 
a létbiztonságot

Ebben a vasutas légkörben, 
testvérével együtt el sem 
tudtak mást képzelni, mint

dig a villanyt, vagy központi 
fűtést szerelni érkezett. Egy- 
egy nyár minden szabadideje 
elment rá.

Ha a közről van szó, épp
úgy nem fukarkodnak az ere
jükkel. Két éve ők készítették 
az egész fogasrendszert a Vas
utas Klubkönyvtámak, 12 
ezer forint értékben. Tavaly 
200 méter hosszú járdát épí
tettek a  vontatási főnökség- hogy folytassák a családi ha-
hez. Legutóbb a tanács kérte 
meg őket, hogy bontsanak le 
egy házat az egyik óvoda 
mellett; ilymódon több pénz 
maradt az óvoda bővítésére.

Most, túl a  negyvenen is,

gyomámyt: a vasút szolgála
tát, pedig akkor már az ötve
nes évek elején sokféle lehe
tőség állt előttük, de őket 
csak a vasút csábította.

Vass Márta

sunk felszabadulásának 34. 
évfordulójára indított tisztasá-

vítani. Tavasztól folytatjuk a 
DVSC-vel közösen rendezett

gí és városrendezési akcióink tömegsport akciókat. Az el- 
is nagy tömegeket mozgat- múlt évben a járműjavítók 
tak meg — tájékoztat Szabó országos MHSZ és sport spaí*- 
Zoltán, a  bizottság ifjúmunkás takiádján fiatal gárdánk akö-
fededőse.

A debreceni KISZ-esek nem 
szeretik a  sablonokat, mint 
mondták, őket az adott szó 
kötelezi. Ennek nagyszerű bi
zonyítékaként az ifjúsági ver
senymozgalom hagyományai 
szerint rendezték meg, 200 
fiatal részvételével, a  „Ki mi
nek mestere” versenyt, ahol 
Kiss József járműlakatos, az 
üzem fiatal szakmunkása bi
zonyult a legjobbnak. A 
KISZ-bizottság irányításával 
dolgozó FMKT fiatad mérnö
kei dolgozták ki az automati
zált kerékpárjavítás és vizs- , , ,,, ,
gálát technológiáját, ami elő- azok, szellemében munkalkod-

janak a jövő feladatainak 
végrehajtásán, mint ahogy ezt

zépmezőnyben végzett. Ügy 
érzem ennél többre vagyunk 
képesek. Propaganda mun
kánk javításával mind több 
fiatallal kell megismertetnünk 
az ifjúsági törvényt — egészí
tette ki az elmondottakat az 
üzemi KISZ-bizottság titkára.

Ez azért fontos, mert az if
júsági törvény az ifjúság ér
dekében született, de végre
hajtása csak aktív részvéte
lükkel. cselekvő támogatásuk
kal lehetséges. Ehhez pedig az 
kell, hogy ne csak a jogokat, 
hanem a kötelességeket is ér
tően mérjék fel a fiatalok, s

segíti a hatékonyabb, jobb 
minőségű munkát, javítja a 
forgalom biztonságát. A Köz
lekedési Múzeum megrende-

a debreceniek eddig is tették. 
Orosz Károly

AKTUÁLIS PORTRÉ

M arika  Ferencvárosból
vállalt először 

a fiatalok alap-

Filigrán, élénk szemű fia
talasszony. Viselkedése 
fesztelen, de nem bizalmas
kodó, magabiztos, mégsem 
rátarti. Szavai közvetlenek, 
választékosak. Szószátyár
kodásnak nyoma sincs. 
Amit mond, megfontolja, el 
is várja, hogy odafigyelje
nek a szavaira. Tőle kérde
zem:

— Szeret Ferencváros
ban dolgozni?

— Jól érzem magam a 
vasútnál — feleli diploma
tikusan Vig Józsefné inté
ző, Ferencváros állomás ke
reskedelmi oktatótisztje, 
majd mosolyogva hozzáte
szi: — Ma délelőtt ugyan
ezt kérdezte tőlem Urbán 
Lajos államtitkár is, a Ve
zérigazgatóságon rendezett 
nőnapi fogadáson. Neki is 
ugyanezt válaszoltam.

— Miért?
— Nem tudom, más vál

lalatnál milyen a munka
helyi légkör, én még csak 
a MÁV-nál dolgoztam. De 
amióta Szegeden 1967-ben

lomáson 
funkciót, 
szervezeti titkára lett. Ami. 
kor beiskolázták a tisztkép.- 
zore,, 1974-ben, már párt
tag volt.

Nem sokkal a tanfolyam 
elvégzése után Ferencváros 
állomás üzemgazdasági cso
portjába került technikus
ként. Az agilis, jó szervező 
készségű és a munkatársai
val is jó kapcsolatot kiala
kító Marikára itt is felfi
gyelnek felettesei. Pár hó
nap múlva oktatótisztté lép 
elő. Társadalmi megbíza
tásként pedig az állomás 
nőfelelősi posztjára érde
mesítik.

A pártmunkából is aktí
van kiveszi a részét. Ezért 
alapszervezetének tagjai be
választják a vezetőségbe, 
mindmáig ő a tömegszerve
zeti felelős. Mozgalmi ak
tivitását a csomóponton is 
méltányolják. Néhány hó
napja tagja a pártbizottság
nak, pár napja pedig a 
végrehajtó bizottság nőpoli
tikái felelőse. Hogy a poli- « 
tikai munkában még telje
sebben helyt tudjon állni,, 
tanul. A középiskola után 
most végzi az MLE általá
nos tagozatának a második 
évfolyamát.

— Ennyi elfoglaltság 
mellett jut-e idő a család
ra?

— Megértő férjem van. 
Bár 6 is sokat dolgozik, 
gépkocsivezető a Volánnál, 
azért szükség esetén segít 
a házimunkában. Kisfiúnk 
most másodikos. Az ő ér
dekében is szeretnénk egy 
nagyobb lakást a mostani 
szoba-konyhás tanácsi he
lyett. Minőségi cserére ta
karékoskodunk.

— Örökölte valakitől ezt 
a hallatlanul nagy ener
giát?

— Az alapokat csak in
kább. A vasút családi ha

elvégeztem a vasútforgalmi gyomány nálunk. Apám is 
technikumot, bárhol is szol- vasutas, testvéreim közül 
gátiam, mindenütt egyen- is kettő. Anyámtól meg az 
rangú munkatársként ke- ateizmusát örököltem —- 
zeltek. Annak érzem ma- mondja nevetve Marika, és 
gam, itt Ferencvárosban is. elnézést kér, mert várják 

Szavaiból az is kiderül, a közvetlen munkatársai, 
hogy a vasúti és a mozgal- hogy gratuláljanak neki. 
mi munka elválaszthatatla- Mert Víg Józsefné az idei 
nul összeforrott az életével, nőnapon kiemelkedő szak- 
Forgalmistaként Vámos- mai és politikai tevékeny-
györkön kezdte a szolgála- sége elismeréséül Kiváló 
tót, s KISZ-esként ismerke- munkáért miniszteri kitün- 
dett meg a mozgalommal, tetésben részesült.
Budapest—Soroksári út ál- Mármarosi Pál
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A gondatlanság ára:

L  István gépkocsivezető halála
Egy tragikus baleset tanulságos

Felvételi pályázat
munkavédelmi továbbképzésre
A SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézete a munka« 

védelmi szakemberek, társadalmi munkavédelmi tisztségvise
lők, tervezők, termelésirányítók, részére felvételi pályázatot 
hirdet az 1979/80-as tanévre.

A szakmérnöki tagozatra okleveles mérnökök, az üzem
mérnöki tagozatra valamely műszaki főiskolán üzemmérnöki 
oklevelet szerzett dolgozók jelentkezhetnek. Az előképzettség
nek megfelelően jelentkezni lehet általános vagy mezőgazda- 
sági szakra.

Budapesti hallgatók részére szakmérnöki tagozaton 4 félév,’, 
üzemmérnöki tagozaton 3 félév, illetve vidéki hallgatók ré
szére szakmérnöki tagozaton 5 félév, üzemmérnöki tagozaton 
4 félév az oktatás, levelező rendszerben folyik.

A tananyag elsajátításához az előadások, konzultációk, la
boratóriumi gyakorlatok, jegyzetek, illetve tankönyvek adnak 
segítséget.

A budapesti hallgatók heti óraszáma 10, amely egy 6 órás 
délelőtti és egy 4 órás délutáni foglalkozásból tevődik össze. 
A vidéki hallgatók a tanévre előre meghatározott napokon 
egésznapos foglalkozásokon vesznek részt.

A tandíj: félévenként 300 forint. A félévben elért kitűnő,’ 
vagy jeles eredmény a következő félévre tandíjmentességre 
jogosít.

Az intézetek hallgatóit a levelező hallgatókra vonatkozó 
kedvezmények illetik meg.

Jelentkezés az A. Tü. 821. r. sz. nyomtatványon történik.* 
(Beszerezhető a nyomtatványellátó boltokban.) A jelentkezési 
nyomtatványokat a szükséges mellékletekkel és két darab sa
ját névre címzett borítékkal együtt az alábbi címre kell kül
deni:

SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézet Budapest, Pf.: 
200. 1368. Jelentkezési határidő: 1979. május 15.

Az 1979/80-as tanévre a SZOT Munkavédelmi Továbbkép-' 
ző Intézet felvételi pályázatot hirdet tanfolyamos felkészítési! 
munkavédelmi technikusképző vizsgára, ipari szakon.

Budapesten: a Bagi Ilona Finommechanikai és Műszer- 
ipari Szakközépiskolában. Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos 
u. 35.

Debrecenben: a Mechwart András Gépészeti és Gépgyár
tástechnológiai Szakközépiskolában. Cím: 4027 Debrecen,
Széchenyi u. 58.

Miskolcon: a Gábor Áron Kohó- és öntőipari Szakközép- 
iskolában. Cím: 3533 Miskolc, Bolyad Farkas u. 10.

Pécsett: a Zipemovszky Károly Gépészeti Szakközépisko
lában.

Szegeden: a Déri Miksa Szakközépiskolában. Cím: 6724 
Szeged, Üttörő tér 7.

Az előkészítő tanfolyam 300 órás, és 10 hónapos szorgal
mi idő alatt bonyolódik le. A technikusminősítő vizsgára elő
készítő tanfolyamra felvett hallgatók részére az illetékes szak- 
középiskola részletes tematikát ad. A tanfolyami feltételek? 
nek eleget téve a hallgatók az Állami Technikusminősítő Bi
zottság előtt tehetnek vizsgát. Eredményes vizsga alapján 
munkavédelmi technikusi oklevelet szerezhetnek.

A jelentkezési lap beszerezhető budapesti dolgozóknak az 
iparági szakszervezeti központ (szakmai szakszervezetek) 
munkavédelmi osztályán, vidéki dolgozóknak az illetékes 
szakszervezetek megyei tanácsa munkavédelmi osztályán. áj

Munkavédelmi technikusminősítő vizsgára előkészítő tan* 
folyamra jelentkezhet az, aki:

— ipari technikumban vagy szakközépiskolában középfo
kú képesítést szerzett;

— a képesítésnek megfelelő munkaterületen közvetlenül 
termelő termelésirányító, vagy munkavédelmi munka
körben legalább kétéves, más munkakörben legalább 
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik;

— a munkahely felvételi javaslatával rendelkezik és az 
előirt egészségügyi követelményeknek megfelel;

— a középfokú ipari szakképesítést nem nyújtó érettségi 
bizonyítvánnyal és ipari szakmában szerzett szakmun
kás-bizonyítvánnyal rendelkezők csak akkor jelent
kezhetnek, ha a szakiránynak megfelelő szakközépis
kolában a kiegészítő vizsgákat előzőleg letették.

Szakmai gyakorlatnak a munkaviszonyban ténylegesen 
eltöltött időt kell tekinteni.

A szakmai gyakorlatot a  munkahely köteles — a munka
kör pontos megjelölésével — igazolni. Az igazolásnak tártál* 
maznía kell az előző munkahelyen éltöltött gyakorlati időt is 
a  munkakönyv bejegyzései alapján.

A jelentkezési lapokat a szükséges mellékletekkel és egy 
saját névre címzett, bélyeggel ellátott, középméretű boríték
ban, 1979. május 31-ig az illetékes szakközépiskola igazgató
jának postán kell megküldeni.

Az előkészítő tanfolyam díja 2000 forint, a minősítő vizs
ga díja 380 forint.

SZOT MUNKAVÉDELMI 
TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

Dorottya és Lajcsi bohóc
Vidám farsangi műsor 

a kaposvári MÁV Nevelőotthonban

L. István, a MÁV Dombó
vári Fatelítő Főnökség gépko
csivezetője, GAZ 51 típusú 
FJ 35—15 írsz. gépkocsival 
Hoffmann János kocsikísérővel 
1978. február 21-én 9 óra 15 
perckor anyagért érkezett a 
pécsi igazgatósági Osztószértár 
Főnökség dombóvári telephe
lyére. A telephely udvarán 
tartózkodott Cz. Lajos, a 
MÁV Dombóvári Építési Fő
nökségének gépkocsivezetője, 
ö  a vezetője az FP 74—27 
írsz. IFA típusú — tűzveszé
lyes folyadékot szállító — tar
tálygépkocsi na k, amit az Osz
tószertár Főnökség bérel az 
Építési Főnökségtől. A tar
tálykocsit rendszerint a  szer
tár udvarán tárolják, annak 
ellenére, hogy a honos telep
helye alig 300 méterre van a 
szertártól.

A z autó nem indul
Cz. Lajos gépkocsivezető 

(mint mindig, amióta a szer
tár bérli a tartálykocsit) feb
ruár 21-én az Építési Főnök
ség gépállomásának gépjár
mű-ügyintézőjétől megkapta 
az egy napra érvényes menet
levelet, s ezzel jelentkezett 
munkára a szertárnál. A szer
tárfőnökség gépjármű-ügyinté
zője Cz. Lajos részére meg
határozta az első feladatot; 
szállítson tüzelőolajat Sza
káig—Hőgyész állomásra és 
Bátaszék szertárhoz. Cz. La
jos a szertár udvarán a tar
tálykocsit be akarta indítani. 
A beindítás többszöri kísérlet
re sem sikerült. Kísérletezés 
közben felnyitotta a motorház 
gépkocsivezetői fülkében levő 
tetejét, hogy a szívócső fura
tán keresztül figyelje: mikor 
lobban lángra a gázolaj.

Többszöri próbálkozás után 
a gépkocsi beindítását- abba
hagyta és az egyik szertári 
dolgozótól .tölcsért és vöcjjröi. 
kért A vödörben általa isme
retlen olaj volt, ennek ellené
re az olaj egy részét a szívó
torok furatán a motorba, a 
többit pedig a gépkocsi üzem
tartályába öntötte. Az ismé
telt indítás ennek ellenére 
sem sikerült. Ezután kérte 
meg L. Istvánt a GAZ 51 tip. 
gépkocsi vezetőjét hogy hú
zássá meg a  tartálykocsit 
Csaknem 150 méteren át von
tatták a tartálykocsit de így 
sem sikerült beindítani. Ekkor 
határoztak úgy, hogy öntsenek 
benzint a szívótorokba. Nem 
sikerült tisztázni, hogy kinek 
támadt az az ötlete, hogy a 
gépkocsi dízelmotorját ben
zinnel indítsák be, mert — 
amíg a sérült élt — mindket
ten egymást vádolták. Holott 
— .mint hivatásos gépkocsive
zetők — tisztában voltak az
zal« hogy dízelmotort benzin
nel indítani tilos, ezt vallomá
sukban is megerősítették.

A  ruha lángot fog
Az események gyorsan kö

vették egymást. Cz. Lajos — j 
a szertár telephelyén minden 
bizonylat nélkül a szabadban ; 
tárolt benzines hordóból — | 
az elakadásjelző tartályának I 
zárófedelét megtöltötte ben-1 
zinnel. Az elakadásjelző tar
tály fedele egy helyen lyukas 
volt, s menet közben a lyukon 
a benzin Cz. Lajos kezére, 
nadrágjára folyt. Ennek elle
nére Cz. Lajos, L. István 
assfeisztálása mellett beszállta 
gépkocsivezető fülkéjébe: 
egyik kezével a benzines 
edényből benzint öntött a mo
tor- szívócsövének furatába, a 
másikkal pedig az indítót ke
zelte.

Másodszori indításra a szí
vótorokban levő benzin be
lobbant, meggyújtotta a csőre 
ráfolyt bertzint. Az égés gyor
san átterjedt a benzines 
edényre. Az égő benzin egy 
része, a gyors mozdulat mi
att; ráömlött a gépkocsivezető 
bal combjára, aki ettől meg
ijedt és kezében az égő benzi
ned edénnyel kiugrott a gép
kocsi vezetőfülkéjéből. Esés 
közben eldobta az égő benzi
nes edényt, nem figyelve, 
hogy hová. Véletlenül a gép
kocsi mellett tartózkodó L. 
Istvánra. Az égő benzin má
sodperceken belül lángralób-

bantotta L. István ruháját 
Kocsikísérője — Hoffmann 
János —, aki a tűzesetnél de
rekasan viselkedett, először 
Cz. Lajos égő ruházatát ol
totta el, s csak ezt követően 
vette észre, hogy a segítségért 
kiáltó L. Istvánon lángol a 
ruha. L. István nem hallgatott 
Hoffmann János ama felszólí
tására, hogy feküdjön le, ha
nem körülbelül 15 métert ug
rándozva tett meg, ezzel csak 
az égést gyorsította. Ezt kö
vetően sikerült csak az égő 
ruhadarabokat leszaggatni ró
la. A szertár dolgozói éppen 
munkavédelmi filmoktatáson 
voltak, s L. István jajveszé
kelésére csak későn figyeltek 
fel. Akadtak gyorsan cselek
vők: kézi poroltó készülékkel 
eloltották a még lángoló ru
hadarabokat. Egy hétig tartott 
a küzdelem L. István életé
ért. Ám a sérülés olyan sú
lyos volt, hogy a gépkocsive
zető február 27-én a dombó
vári kórházban meghalt.

Mulasztások sorozata
Ismét meghalt egy ember, 

néhány elemi biztonsági elő
írás figyelmen kívül hagyása 
és a közömbös emberi maga
tartás miatt.

Felmerül a kérdés: miként 
lehetett volna ezt a balesetet

Rákospalota—Újpest állo
más a főváros határánál he
lyezkedik el, de a  jelentősége 
nem periférikus. Egyik olda
lán a Körvasút, illetve a 
Nyugati pályaudvar félé tartó 
vágányok ágaznak el, a  mási
kon a szobi és a  veresegyhá
zi vonal. 24 óra alatt mint
egy 300 vonat halad át, indul 
vagy érkezik az állomásra. A 
napi személyforgalom 20—25 
ezer utas. A kereskedelem 
feladatai vetekszenek a for
galmi szolgálatéval. A TÜZÉP 
három telepen, az Öntödei 
Vállalaton kívül sok nagy
üzem szállítási gondjait hi
vatottak megoldani az itt dol
gozó vasutasok. Az Egyesült 
Izzó, a  N övényola j gyár, a  
Magyar Pamutipar újpesti 
gyára mellett Rákospalota— 
Újpest hatáskörébe tartoznak 
a veresegyházi vonalról ki
ágazó iparvágányok, amelyek 
mentén a Délker, az ATI, a 
GYESZ, a Compack, a  Búto
rért nagy raktárházai talál
hatók.

Mozgó raktáritok
Szeptember 1. óta az állo

más főnöke Gyurcsik Mihály 
főfelügyelő. Magas, gyorsbe- 
szédű, határozott ember. 1947 
óta vasutas. Volt munkás a 
Landler Jenő Járműjavítóban, 
forgalmi szolgálattevő Vácott, 
menetirányító a budapesti 
igazgatóságon, állomási önök
Dunakeszin.

— Az állomás múltjában 
sötét foltot hagytak a köztu
lajdon ellen elkövetett bűn
cselekmények, a vagonfeltöré
sek — mondja a  főnök. — A 
dézsmálások az érkező vo
natoknál fordultak elő, az 
alatt, amíg a kocsikat az 
ipartelepre beállították. Ezt az 
utat most végig ellenőrizzük, 
hogy megakadályozzuk a bűn- 
cselekményt, vagy ha mégis 
megtörténik, könnyen behatá
rolhassuk az elkövetés helyét, 
idejét.

Az érkező vonatot a kocsi
felíró és a  málházó közösen 
ellenőrzi. Az esetleges ólom
hiányt azonnal pótolják, majd 
jelentik az esetet 1979. ja
nuár 1-től mozgó raktámo- 
kot állítottak be, aki az állo
mástól az ipartelepekig kísé
ri figyelemmel a  kocsi sorsát. 
A szocialista brigádok vállal-

forgatókönyve
elkerülni, vagy megakadályoz
ni?

A vizsgálat azt bizonyítja, 
hogy Cz. Lajosnak csak át 
kellett volna szólni az üzemi 
telefonon a telephelyre, hogy 
nem indul a kocsija. Ott há
rom gépkocsi hidegindító áll 
készenlétben, ismerve az IFA 
gépkocsiknak azt a tulajdon
ságát, hogy hideg időben az 
üzemanyag megdermed, emi
att az üzemanyag tápszivattyú 
azt nem képes felszívni.

A baleset előidézésében sze
repet játszott, hogy az osztó
szertár udvarán a gépkocsive
zető minden külön eljárás 
nélkül benzinhez juto tt Az 
sem utolsó szempont, hogy 
a tűzveszélyes folyadékot 
szállító gépkocsivezetők részé
re előírt tűzvédelmi vizsgát 
nem tette le, mert nem is kö
telezték erre. Természetesen 
ezért a szabálysértésért a 
munkáltató a felelős. L. István 
is hibát követett el, mert 
nem figyelmeztette társát te
vékenységének veszélyére.

A leírtak mementóul szol
gálhatnak. Elsősorban azok
nak, akik napról napra tűzve
szélyes anyagot használnak, 
vagy azzal kapcsolatba kerül
nek. A tanulság pedig ismét 
egyértelmű: a gyors helyzet- 
felismerés és a szakszerű se
gítségnyújtás emberi életeket 
menthet meg. Pásku Jenő

ták, hogy váratlan ellenőrzé
seket tartanak, elsősorban sa
ját brigádtagjaik szolgálati 
helyén, esetleg az öltözőben 
is. Az összefogás és a  szem
léleti változás azt eredmé
nyezte, hogy az idei év első 
negyedében már nem fordult 
elő köztulajdon elleni bűncse
lekmény, s a felvett kárjegy
zőkönyvek' száma is csökkeni

— A balesetek megelőzé
séért mit tették az állomá
son?

— A balesetek elsősorban a
kíméletlen tolatás, aláváltá- 
sok következeiében történtek 
— magyarázza az állomásfő
nök. — Hogy ezentúl nem
csak az elvégzett munka 
mennyisége, hanem a minő
ség, az eszközök, az áru kí
mélése is döntő legyen, a 
február l-t&l meghirdetett 
munkaversenyben a baleset 
kizáró ok. Ebben a munka- 
versenyben egyébként a ko
csirendezőtől a raktár nőkig,
a váltókezelőtől a forgal
mi szolgálattevőig egy-egy 
együttszolgáló túr teljes lét
számmal részt vesz. Azok a 
tolatásvezetők, akik nem 
okoznak balesetet, negyed
évenként 700 forint célpré
miumot kapnak. Természe
tesen a  gyakori -oktatással is 
igyekszünk elérni a kitűzött 
célt. A szemlélet, ha lassan 
is, de megváltoztatható. . .

Nincs elnézés
—■ Előfordul-e munkaidő 

alatt szeszes ital fogyasztása? 
Milyen a munkafegyelem az 
állomáson? Amint hallottam, 
az egyik váltókezelői torony
ban televíziót, a  másikban 
tangóharmonikát talált az el
lenőrzés.

— Ellensége vagyok szolgá
latban az alkoholnak — hang
zik a válasz — Én és a re
szortvezetők rendszeres elle
nőrzést tartunk, s ha valakit 
ittasan találunk,. nincs elné
zés, akármilyen szükség is 
lenne az illető munkájára. 
Ha kell, inkább magam beál
lók a helyére. A legszigorúbb 
fegyelmi büntetéstől sem ria
dunk vissza, s a munkaerő- 
hiány nem enyhítő körül
mény, mert első a biztonság. 
A szigor, a  határozottság 
eredményeként az év első há-

Házi Jogtanácsadó
Megjelent a Házi Jogtanács

adó című folyóirat 1—2. szá
ma, amely részletesen tájékoz
tat többek között a magánerő
ből történő lakásépítésről. A 
tájékoztató a szervezéstől a 
kivitelezésig minden teendőt 
— a kapcsolatos jogszabályok
kal együtt — felsorol. Az új
ságárusoknál 8 Ft-ért kapható 
Házi Jogtanácsadót az építke
zők figyelmébe ajánljuk.

KISZ-BRIGÁD

Udvarias
jegyvizsgálók

Az utóbbi időben több új
ságcikk jelent meg a Magyar 
Vasutas hasábjain, amely a 
vonatkísérő személyzetet ha
nyag szolgálatellátás miatt el
marasztalta. Ez alkalommal 
azonban az ellenkezőjéről sze
retnék egy pár sort írná. Mint 
mozdonyvezető, több esetben 
teljesítettem szolgálatot a Mis
kolc Tiszai pályaudvar létszá
mába tartozó Kárpáti Tibor és 
Nagy Ferenc vonatvezetőkkel, 
illetve KISZ-brigádjukkal.

Az állomásokon mindenütt 
leszállnak jelzést adni, és meg
figyeltem azt is, hogy a sza
bályszerű jelzésadás mellett 
arra is van idejük, hogy a vo
natnál le- és felszálló idős uta
sokat, valamint kisgyermekes 
anyákat le- és felsegítsék. 
Ilyen szakasszal öröm szolgá
latot teljesíteni.

rom hónapjában egyetlen fi
zetésnap sem okozott gondot 
az állomási dolgozók körében, 
s ezt a  múlthoz képest siker
nek lehet elkönyvelni. Az it
tassági jegyzőkönyvek száma 
egyébként 75%-kal csökkent 
A váltóőrhelyeken talált, nem 
odavaló tárgyakat azonnal 
elszállítottuk, bár — mint ké
sőbb kiderült —, egyik sem 
szórakozás, hanem eladás 
előtt, ideiglenes tárolás céljá
ból kerülték a szolgálati 
helyre. A nem odavaló tár
gyak el távolítására mégis 
szükség volt, mert a velük 
való foglalkozás magában 
hordta a figyelmetlen munka 
lehetőségét.

Ha jó a légkör...
— A munkaerőhiány eny

hült, de hogyan sikerült el
érni?

— Megfelelő szervezéssel 
reszortvezetőket nyertem meg, 
akik olyan helyekről jöttek 
hozzánk, ahol bőviben voltak 
a jó szakembereknek. Kocsi
rendezőket a  munkaközvetítő 
iroda irányításával kaptunk, 
s később már — amikor lát
ták, hogy érdemes maradni, 
mert jó a munkahelyi közér
zet — ők maguk is hoztak 
embereket. Átszervezéssel, sa
ját javaslatomra Dunakeszi 
állomás kocsirendezőit a  mi 
létszámunkba vettük át. Ott 
feladat híján gyakran még a 
kötelező munkaidőt sem tud
ták kitölteni, nálunk viszont 
nappal a  dunakeszi járműja
vítóban, éjjel pedig állomá
sunkon dolgoznak. így a két 
tolatómozdonyhoz — ha kellő 
körültekintés árán is — de 
biztosítani tudjuk a személy
zetet Mi is jól járunk, s ne
kik is magasabb lett a fizeté
sük. Egyúttal vissza tudtuk 
adni a balassagyarmati kikül
dötteket, sőt, módunkban állt 
kisegítő kocsirendezőt külde
ni Rákosrendezőre.

Gond persze m aradt hiszen 
két forgalmi szolgálattevő 
tényleges katonai szolgálatra 
vonult be. Az állomásfőnök 
elismeréssel beszél a nyugdí
jasokról, akik visszatértek, 
hogy pótolják a hiányt a ke
reskedelmi szolgálatnál.

Pelsőczy István

„Itt van a farsang, itt van a 
farsang ifjúság” harsant a 
kiáltás szombat délután a Ka
posvári MÁV Nevelőotthon 
színpadán. A farsangi vidám
ság minden évben belopózik az 
öreg falak közé, most ami 
mégis különbözött az előzőktől, 
meghívták a fiú testvérintéze
tek jeles képviselőit Bodrog- 
olasziból, Répceszentgyörgyről 
és Kőszegről.

Amikor a függöny felgördült, 
érdekes színpadkép ragadta 
meg a nézőket A 14 éves „Do
rottya*'’ már műszempillát hord, 
de még. piros csíkos térdzokni
ban jár, s talán a jövő Fonó
munkás Színpadának remény
sége. Z.-ből került ide, két test
vére van. Otthon az „iskola 
mellé” járt, ezért kellett inté
zetbe adni. A színpadon szívből 
játszott. Bájosan és természetes 
könnyedséggel adta elő szere
pét

Dorottya után nyolc tagú 
énekkar lépett fel, majd a sha-

kelők pillanatok alatt fölforró
sították a hangulatot a leg
újabb diszkómuzsikával.

Ezt csak fokozta az iskolások 
jelenléte. A legkiemelkedőbb 
szereplő Lajcsi bohóc volt akit 
Turcsik Katalin alakított. Ö 
nemcsak kiváló asztalitenisze
ző, hanem jó karakterszínész is. 
Láthatólag élvezte a játékot, 
méltán megérdemelte a vastap; 
sót Sok jó hangú, jól mozgó 
gyerek szerepelt az előadásban, 
ami Kiss Istvánná tanárnő ér
deme. *

Március 11-én a szülőknek 
rendezték meg e műsort az 
utolsó előadást március 12-én 
tartották a kislányok a város 
többi iskolásai részére, s a  be
vételt felajánlották a Nemzet
közi Gyermekév Szolidaritási 
Alapja számára.

Incze Andrea 
Kaposvár

Sepsi Gyula 
mozdonyvezető, 

Miskolc

Első a biztonság

w *
Rákospalota—Újpest állomáson nem tűrik a fegyelmezetlenséget
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Elit — koncepciók
.Tőkés nézetek a marxista osztályelmélet és az osztályharc ellen

Kétezer évvel ezelőtt Mene- 
nius Agrippa ¡római konzul 
kijelentette, hogy az emberek 
többsége „teherhordó állat”, 
amely képtelen hajcsárok 
nélkül élni. Napjaink polgári 
ideológusai már nem osztják 
fél az emberiséget állatcsor- 
dára és hajcsárokra, hanem 
„elit”-re és tömegre. Szerin
tük a politikai hatalom össz
pontosítása egy „rendkívüli 
képességű”, jól fizetett elit 
kezében nélkülözhetetlen ele
me a kapitalista országok tár
sadalmi életének.

A modern elitkoncepciók 
nem egyszerűen ismétlései a 
kizsákmányoló osztályok ha
gyományos ideológiájának. 
Szerzői a  tudományos-techni
kai forradalomra, a  jelenkor 
bonyolult társadalmi életére 
hivatkoznak, melyet csak „az 
uralkodó osztályok kiválasz
tott vezetői” irányíthatnák. 
Az elitelmélet az általános 
polgári társadalomfilozófia 
szerves része, amire a kom
imén istaellenes erők szívesen 
hivatkoznak, hogy ilymódon 
is rágalmazzák a  szocialista 
országok társadalmi és poli
tikai rendszerét.

Az elmélet osztálygyökerei
Mélyek az elit-elmélet osz

tálygyökerei ?
Lenin erről a következőket 

mondta: „Mindenáron változ
tatni kell azon a képtelen, 
barbár, gyalázatos, felháborí
tó és idejét múlt előítéleten, 
amely szerint az államot 
egyedül csak az úgynevezett 
„felsőbb osztályok”, egyedül 
csak a gazdagok, vagy akik 
iskolázottságuknál fogva a 
vagyonos osztályokba kerül
tek, vezethetik.” Ez az előíté
let eredményezte azokat a 
hallatlanul nagy erőfeszítése
ket, amelyeket a  rabszolga tar
tók, a feudális urak és végül 
a burzsoázia kifejtett, hogy 
uralmát igazolja.

A rabszolga tartó arisztokrá
cia ideológusa, Platón, kaszt
jának előjogait védve, heve
sen ellenezte, hogy a  tömeg, 
a „deamos” részt vegyen az 
államvezetésiben. A feudális 
urak erre vonat kózóan azt 
hirdették, hogy ez engedel
messég a legfőbb erény. A ha
talomra jutott polgárság szin
tén kereste a  lehetőséget, ho
gyan csökkentheti a  néptö
megek szerepét a civilizáció 
fejlődésében. Friedrich Nietz-\ 
sche írta, hogy a  tömegek 
képviselik azt a  színpadot a 
kiválasztottak számára, ahol 
az arisztokrácia aggályok nél
kül fogadhatja az alacsony
rendű lényeknek, a  rabszol
gáknak, az eszköznek leala
csonyított, elnyomott és meg
alázott tömegeknek az áldo
zatait

A tőkés társadalomban a 
kizsákmányoló osztályok az 
állam irányítását monopóliu
muknak tekintik, a  néptöme
geket gazdaságilag és politi
kailag elnyomják. Ennek a 
helyzetnek az ideológiai iga
zolását keresik. A z  elnyomási 
és kizsákmányolási viszonyok 
abszolutizálását tükrözi az 
elitelmélet, amely igyekszik 
igazolni és örökkévalónak fel
tüntetni az uralkodó osztá
lyokra és kizsákmányöltakra 
Osztott társadalmat

Uralkodók és 
kizsákmányoltak

Herbert Aptheker amerikai 
publicista teljes joggal állapí
totta meg: „az elitarizmus a 
termelőeszközök magántulaj
donán alapuló társadalom jel
lemző vonása, az uralkodó 
osztály gondolkodásmódjának 
lényege..

Az  „uralkodó elit”-en szá
mát tekintve kicsi, de társa
dalmi helyzeténél fogva na
gyon erős csoportot értenek, 
mivel a kezükben összponto
sul a  teljes gazdasági és poli
tikai hatalom a tőkés orszá
gokban. A fináncoligarchia 
gazdasági hatalmára támasz
kodva uralma alá rendeli az 
államapparátust. A monoool- 
kapitál izmus megteremti dik
tatúráját ; a kisebbség dik
tatúráját a többséggel szem
ben, a kapitalista monopóliu
mok diktatúráját a  társada
lommal szemben.

A néptömegek és a  tőkések 
maroknyi csoportja közötti 
ellentmondások súlyosbodásá
nak a következménye, hogy 
az uralkodó osztály mind ne
hezebben képes hatalmát 
megőrizni a polgári demokrá
cia keretei között. Ez pedig a 
totális kormányzati módsze
rekhez vezet

A kapitalista országok poli
tikai életének fasizál óriásához

zetés funkcióit befolyásolva, 
az elit igyekszik a legna
gyobb mértékben megerősíte
ni saját pozícióit hogy bebi
zonyítsa létjogosultságát 

Ebben a  helyzetben az ál
lam a „kiválasztottak kisebb
ségének” a legfőbb eszköze. 
Az államszervezet kulcspozí
cióit az elit képviselői birto
kolják. Gaetano Mosca olasz 
szociológus ezért nevezte el

mind gyakrabban szolgál ér- az elitet „állam-osztály”-nak. 
vül az elitkoncepció. Az „A társadalom rétegződése 
„élitaristák” azt állítják, hogy elitre és tömegre elsőrendű és 
századunk instabilitása miatt alapvető feltétele egy társa
st. demokratikus módszerek dalom civilízálódásának” —
túlhaladottak, a  közvélemény 
„illetéktelen” befolyása aka
dályozza a  „kiválasztottakat” 
a  „szakszerű” politika vitelé
ben. Az „erős elit” elmélet 
szerint lehetővé válik az or
szág belső ellenzékének el
hallgattatása és nemzetközi 
viszonylatban az erőpolitika 
alkalmazása.

Az  elitelmélet különböző 
változatai feltételezik, hogy a 
társadalmi viszonyok bázisa 
és motorja a  politikai viszo
nyok és a  politikai hatalom. 
A  társadalom nem tudna 
meglenni irányítás nélkül — 
mondja a koncepció egyik fő 
tétele. De ezt az. irányítást 
nem az egész társadalom gya
korol i a, hanem egy kisebb
ség. Ez a kisebbség a legki
válóbb, a  legtapasztaltabb, a

jelenti ki Mosca. — „Az elit 
hiánya egyértelmű lenne a 
társadalom megbetegedésével, 
vaey élzüllésével. A belső el
különülés már a  legalsó fo
kon megkezdődik és a társa
dalmi struktúra bonyolultab
bá válásával fokozódik.”

Nem a gazdaság határozza 
meg a politikát — állítják az 
elitaristák —, hanem époen 
fordítva. Szó szerint fel
újítják a Marx előtti szocio
lógia felszínes téziseit, amely 
nem látott túl a  pártok és 
személyiségek összeütközése
in, nem látta meg az osztály
tere  gazdasági hajtóerőit. Az 
elitteória elsősorban a marxis
ta osztályelmélet és az osz
tályharc ellen irányul. Tagad
ja a  társadalmi-gazdasági ala
kulat fogalmát, elködösíti az

kormányzásra legalkalmasabb ember, ember által történő
emberekből tevődik össze.

Kulcspozícióban 
az elit képviselői

A „kiválasztott kisebbség
hez” való tartozás számos ki
váltságot biztosít. Azért, hogy

kizsákmányolásának folyama
tát, figyelmen kívül hagyja a 
tulajdonviszonyokat. A jelen
kori — osztályokra tagozódott 
— társadalom bonyolult és el
lentmondásos struktúrájába a 
polgári szociológusok egysze
rűen behelyettesítik az „elit
tömeg” alapformulát.

A hajdani „hős” és „nép9*
megőrizzék ezeket a  kiváltsa- elmélet már nem felel meg a 
gokat, a  hatalmon levő ki- monopolista burzsoáziának, 
sebbség többé-kevésbé zárt és ezért az egész monopolista 
elszigetelt csoportba: „vezető oligarchiát emelik a „hős” 
elitbe” tömörül. Szembehe- rangjára 
Iyezkeddk a „nem privilegi
záltak”»' kísérleteivé!, •. nehogy 
behatoljanak köreikbe.- A ve-

( Folytatjuk)

Baranyai Zoltán

Ünnepi nagygyűlés a Törekvésben
A KISZ KB Vörös Vándorzászlajával tüntettek ki 

az Északi Járműjavító KISZ-bizottságát
Az Északi Járműjavító tatjai — megszakítás nélkül 

MSZMP bizottsága, KISZ- három egymást követő évben, 
bizottsága, szakszervezeti bi- Az üzem KlSZ-bizottságá- 
zottsáiga és gazdasági vezeté- naik 12/A. számú és 8-as szá
sé a Forradalmi Ifjúsági Na- mú szervezete a KISZ KB. 
pok keretében a Tanácsköztár- dicsérő oklevelét kapta, 
saság kikiáltásának 60. évfor- Balogh né Kutas Márta tit- 
dulója, a  KISZ megalakulásé- kár azzal vette át a zászlót, 
nak 22., felszabadulásunk 34. hogy az üzem KISZ-eseit to- 
évfordulója alkalmából márci- vábbi odaadó mozgalmi és

gazdasági munkára kötelezi, 
híven az Északi Járműjavító 
ifjúmunkás hagyományaihoz.

Ezután Balogh Sándor 
üzemigazgató jutalmat adott 
át kiemelkedő politikai és 
gazdasági munkát végző 27 
fiatalnak. Közülük heten az 
Üzem Kiváló Dolgozója ki
tüntetést kapták, húszán pe
dig Igazgatói dicséretben ré
szesültek.

A nagygyűlés után a fiatalok 
klubestet tartották a műve
lődési ház éttermében.

us 21-én ünnepi nagygyűlést 
rendezett a Törekvés Művelő
dési Központban.

A nagygyűlés az 1978—79- 
ben felvett KISZ-tagok foga
dalomtételével kezdődött. Az 
ünnepi megemlékezést Ba- 
loghné Kutas Márta, az üze
mi KISZ-bizottság titkára 
tartotta. Mint mondotta, az 
Északi Járműjavító fiataljai 
büszkén emlékeznek a Ta
nácsköztársaság eseményeire, 
amelyben tevékenyen részt 
vettek dicső elődeink, a  MÁV 
Északi Főműhely dolgozói, 
Csató Sándor, Erdős Márkusz, 
Jackwert Ede, Lantos Berta
lan, Lukács Gyula, Fazekas 
József, Hegyi Lajos, Neményi 
Gyula és többen mások. For
radalmi példájukat az üzem 
mai fiataljai híven követik, 
emléküket ápolják és Irán
tuk érzett hálájukat azzal ró
ják le, hogy munkahelyükön 
mindig példamutatóan dol
goznak, odaadóan veszik ki 
részüket a  KISZ-feladatok 
megoldásából s  így munkál
kodnak a  szocialista haza 
építésén.

Ennek a fogadalomnak va
lóságtartalmára bizonyítóan 
utalt á nagygyűlés következő 
programpontja: Pásztor
György, a Budapesti KISZ 
Bizottság titkára átadta az 
üzem fiataljainak^ múltévi jó 
munkájuk elismeréséül a 
KISZ Központi Bizottsága Vö
rös Vándorzászlóját, a  vele
járó 15 000 forint jutalmat és 
a Budapesti KISZ-Bizottság 
gratulációját. Hozzáfűzte: á
zászlót ezúttal harmadszor 
érdemelték ki az Északi fia-

Konténerek futószalagon
SZIBÉRIAI GYÁRTMÁNYOK A VASÚTVONALAK SZÁMÁRA

A tágas sztyeppén hatal
mas üzemcsarnokok nőttek ki 
a földből, amelyekhez autóút 
és vasút vezet. Az új válla
lat immár két esztendeje 
nemcsak fogadja a Szovjet
unió számos körzetéből és a 
különböző országokból ideér
kező rakományokat, hanem 
saját termékeit is eljuttatja a 
megrendelőknek.

— Eleinte az volt az elkép
zelés, hogy évi 21500 azonos 
típusú tehervagont gyártunk 
— mondja Vlagyimir Koma
rov, az abakani vagongyártó 
egyesülés főmérnöke. — Ám 
az új vállalat lehetőségeit és 
a nemzetközi áruforgalom nö
vekvő szükségleteit felmérve, 
a tervezők lényeges módosí
tásokat eszközölték. Évente 
24 500 vagont gyártunk, s bő
vítjük a választékot is. A kü
lönféle vegyi termékek szál
lítására szolgáló tartályko
csikból két típust fogunk 
gyártani 4 és 8 tengelyes ki
vitelben. Most folynak a tár
gyalások a Lengyel Népköz- 
társasággal ugyancsak tartá
lyok szállításáról.

Vlagyimir Komarov felhív
ta figyelmemet a dolgozószo
bájának egyik falát beborító 
térképre. Európából Ázsiába 
a legrövidebb út a Szovjet
unión keresztül vezet. Lenin- 
grádot 10 000 km választja el 
.Vlagyivosztoktól. E z késztet 
sok országot arra, hogy ra
kományainak gyors szállítása 
érdekében jobban felhasznál
ja a transzszibériai vasútvona
lat. Míe 1970-ben 394 konté
nert szállítottak a transzszábé- 
riai vasútvonalon a partne
rek számára, most egy év 
alatt mindkét irányban több 
mint 100 000 konténert szállí
tanak. S ez az elkövetkezen
dő években növekedni fog. 
Különösen a Bajkál—Amur 
vasútvonal építésének befe
jeztével, amikor lehetőség 
nyílik a  Csendes-Óceán má
sodik vonalon való elérésére. 
E fontos’ nemzetközi problé
ma megoldására a  Szovjet
unió már korábban megkezd
te az előkészületeket.

— Az első termék, amely
nek gyártását egyesülésünk 
megkezdte, az új konstruk
ciójú speciális konténerszállí
tó kocsi volt — tájékoztat a 
főmérnök. — Az idén 1500 
készül belőlük. S ha majd el
készül a főépület és befeje
ződik benne a gyártósor sze
relése, kétszeresére emeljük a 
termelést A Szovjetunióban 
egyedül a mi üzemünk gyárt
ja ezt a terméket Ez meg
tisztelő feladat A jelenleg 
használt 62 tonnás univerzá
lis kocsira csuván két 20 ton
nás konténer fér. A mi újdon
ságunkon három helyezhető 
el belőlük. Ugyanakkor a  pő
rekocsin speciális szerkezet 
van a konténerek önműködő 
felerősítésére. Ennek megtör
ténte után a konténereket 
nem kell lekötözni. Ugyaner
re a kocsira 10, 20 és 30 ton
nás konténerek rakhatók bár
mely kombinációban. A szov
jet konstruktőrök által meg
alkotott változat világviszony
latban a legtökéletesebb. A 
pőrekocsi igen egyszerűen
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Olajszállító tartálykocsi
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NDK vasutasdelegáaŐ 
a budapesti igazgatóságon

A budapesti és drezdai 
vasútigazgatóság vezető szak
emberei között 1975. óta 
rendszeres a kapcsolat, min
den évben tapasztalatcsere 
látogatást szerveznek. A kö
zelmúltban Demmler Her- 
mann, a  szállítás és jármű- 
szolgálat igazgató helyettesé
nek vezetésével érkezett de
legáció a budapesti igazgató
ságra. A vendégeket Kiss Ká
roly igazgató fogadta.

A delegáció tagjai megte
kintették többek között a 
Nyugati pályaudvart, majd ta
nulmányozták Kőbánya és 
Kispest állomások között az 
éberség! és vonatbefolyásoló 
berendezést, valamint a  csm.

rendszert. Meglátogatták ezen 
kívül a  rajkai magyar— 
csehszlovák határállomást és 
ott behatóan tanulmányozták, 
az alkalmazott technológiába 
műszaki kocsiátadást.

A magyar és az NDK vas
úti szakemberek ezután kö
zös tanácskozáson értékelték 
a látottakat és az együttmű
ködés további lehetőségeit. A 
partnerek elhatározták, hogy 
a jövőben több alkalommal 
szerveznek műszaki tanács
kozást a  határállomások tech
nológiájáról. Végezetül szer
ződést írták alá az úttörő
vasutasok cserelátogatásáról.

Sért

gyártható, s  bármilyen éghaj
lati viszonyok között üzemel
tethető.

Első külföldi vizsgáztatói a  
kubai vasutasok lesznek: a 
Szabadság szigetére az idén. 
50, a következő évben pedig 
további 100 pőrekocsit fogunk 
szállítani.

1979 végén megkezdi mű
ködését az egyesülés újabb 
üzeme, ahol 11 típusú univer
zális konténereket fognak 
gyártani, közülük a legna
gyobb szériában az egyajtós, 
20 tonnás konténert Az aba- 
káni konténereket úgy konst
ruálták, hogy minden szállí
tási ágban, bolygónk bár
mely vontján használhatók 
legyenek. Megkülönböztető 
vonásuk a fokozott légmen
tesség és szilárdság.

— Az üzem első részlegé-’ 
nek beindítása évi 16 000 kon
téner gyártását teszi lehetővé
— jegyzi meg Vlagyimir Ko-
marov. — Hasonlítsa csak 
össze: az Egyesült Államok 
legnagyobb, Los Angelesben 
levő konténerüzeme ugyan
ennyi konténert a japán „Al- 
na-Koki” pedig 15 000-et
gvárt Nálunk azonban az el
ső részleg után üzembe helye
zik a  másodikat

A tizenegyedik ötéves terv
ben pedig, amikor elkészül a 
hűtőkonténereket gyártó üzem
— ehhez a hűtőberendezése
ket a  testvéri Csehszlovákiá
ból kapjuk majd — a gyár 
évi termelése eléri az 50 000- 
et. ,

V. Ivantov,
az APN tudósítója \

Segédmunkásból elismert szakmunkás

Egy boldog ember —  Boldogról

Szemerkél az eső, amikor 
belépek a hatvani vontatás 
tmk-műhelyébe. Kepes 
László lakatossal csendes 
helyiségben beszélgetünk. 
Szűkszavú, minden szót 
megfontoló emberrel ülök 
szemben.

— Boldog községben szü
lettem 1929-ben, tizen vol
tunk testvérek. Szüleim né
hány hold földön gazdál
kodtak s abból kellett meg
élnünk, ami megtermett. 
Tanyán laktunk, télen bo
káig érő sárban gyalogol
tunk be az iskolába. Volt 
úgy, hogy a megáradt fo
lyóba kellett belegázolni, 
mert a hídnak nevezett tá
kolmányt elvitte a  v íz ...

— Miként lett a tanyasi 
fiúból vasutas?

— Kevés volt a föld, nem 
láttam otthon biztosítva a 
jövőmet. A vasúthoz való 
vonzalom nálunk már ha
gyomány volt: két bátyám 
és három sógorom dolgozott 
a MAV-nál.

— Segédmunkásként, 
1950-ben kezdtem és min
den munkafolyamattal meg 
kellett ismerkednem. 1963- 
bán letehettem a géplaka
tosi vizsgát. Kétszer része
sültem kiváló dolgozó ki
tüntetésben, a műhelyben 
pedig szakszervezeti bizal
minak választottak meg. 
Egyebek közt műhelybi- 
zottsági tag vagyok, egy
ben az 1962-ben alakult 
Makarenko szocialista bri
gádnak vezetőhelyettese. A

brigádunk már a megalaku" 
lását követő évben okle
velet nyert, majd zöld-, 
azután a bronzkoszorú kö
vetkezett, amelyet azőla 
minden évben elnyertünk.

— Mivel szolgáltak rá a 
kitüntetésekre?

— Bárhová hívtak ben
nünket, mi szívesen men
tünk! Mind az iskolák, 
mind a játszóterek építésé
hez. Például, amikor Dar- 
nyik Béla, a műhelyfőnö
künk szólt, hogy a 4. szá
mú általános iskolában ki
lyukadt a főzőüst, és nincs 
aki a javítást elvállalja, 
munkaidőnk leteltével az 
egész brigád egy ember
ként jelenkezett! Éjfélre 
végeztünk a 200 literes üst 
javításával.

— Család?
— Két lányom van. Egy 

apának örömet jelent, hogy 
a gyermekei középiskolába 
járnak, tanulhatnak, nem 
úgy, mint az én fiatalsá
gom idején. A feleségem 
már 43 éves, és a gyárban 
most végzi a konzervipari 
szakiskolát.

—■ Ha újra kezdhetné...?
— Én akkor is a vasúthoz 

jönnék. Nálunk jó a  mun
kahelyi légkör, azt tartjuk: 
egy mindenkiért, minden
ki egyért! A  csoport- és a 
brigádvezetőnknek kitűnő 
kollektívát sikerült össze- 
hozniok.

Morvái János lakatos 
a brigád nevében is, eként 
vélekedik munkatársukról;

— Meghízható kolléga, 
akire mindig számítani le
het!

Gödör László, a vontatás 
főnöke szerint pedig:

— Kepes László szerény, 
szorgalmas dolgozónk, aki 
munkatársaival * mindig 
megérteti magát. Segéd
munkásból lett vérbeli 
vasutassá, és ma már a 
szakmunkást megillető 
munkáknál is helytáll. Ná
lunk a tmk-lakatosműhely- 
nek különleges feladata 
van: ők a vontatás minde
nesei! S a szocialista bri
gádjuk, hosszú évek óta, 
előkelő helyet foglal el.

Kovács László
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Kőszegen tan ácsko ztak  
a vasutas sp o rtveze tő k
A vasutas sportmozgalom- a  vasutas sportolóknak mit 

bán m ár hagyománynak szá- kellene teljesíteniök a  világ- 
mit, hogy az év első negyedé- versenyeken és a  moszkvai 
bért szakmai munkaértekezlet- olimpiám
re ülnek össze a  sportegyesü- Találkozott a  sportvezetők
letek vezetői. kel Koszorús Ferenc főtitkár

Az idén a Vasutasok Szak- is, aki ésszerű takarékosság- 
szervezete Kulturális, Agitá- ra, az eredmények megtartá- 
ciós, Propaganda és Sportosz- savai a kiadások csökkentésé- 
tályának szervezésében, s  a re szólított fel.
Szombathelyi Haladás ven- A program további részé- 
dégszeretetét élvezve, már- ben a szakmai versenyek, a 
cius 13—15-ig Kőszegen talál- nemzetközi találkozók meg
kopott huszonegy egyesület rendezésével, s a  sportkon- 
elnöke és gazdasági vezetője, cepcióból adódó feladatok 

A tanácskozáson, melynek végrehajtásával kapcsolatos 
f ő  feladata volt az elmúlt évi teendőket beszélték meg a 
munka értékelése, és az el- sportvezetők, 
következő időszak tennivalói- A tanácskozás gyakorlati 
n a k  a  meghatározása, megje- foglalkozással záru lt A részl
te i t  és az egyetemes magyar vevők Velem  község határá- 
sportról átfogó tájékoztatást bán felkeresték a  363 méter 
adott Páder János, az OTSH magas hegycsúcson 25 évvel 
elnökhelyettese. Tájékoztató- ezelőtt elhelyezett, a vasuta-f 
jában kitért a vasutas sport sok által alapított „Kék Tű- 
meghatározó szerepére, m ajd ra” útvonal kiinduló pontját 
részletesen szólt arról, hogy jelző emléktáblát.

Az MHSZ főtitkára megjutalmazta 
a ferencvárosi tartalékos klubot

Ünnepi nagygyűlésen emíé- bot tárgyjutalomban, Krecs- 
kezett a tavaszi forradalmi ka Jánost pedig dicséretben 
évfordulókra a  ferencvárosi részesítette, a  honvédelmi 
csomópont MSZBT-tagcso- szervező- és nevelőmunkában 
portja és az MHSZ-szervezet végzett, kiemelkedő tevékeny
tartalékos és lövész klubja, ségéért. Ezt követően a for- 
A vasutas művelődési házban radalmi évfordulók tiszbeleté- 
rendezett ünnepségen Krecs- re a  közelmúltban rendezett 
ka János, a csomóponti párt- lövészverseny eredményeinek 
bizottság szervező titkára az ismertetésére, majd kerü- 
ihondott beszédet. Méltatta a  leti- és klubtitkári dicséretek 
60 éve kikiáltott Magyar Ta- és jutalmak átadására került 
nácsköztársaság honi és nem- sor.
zetközi jelentőségét és a a  csomópont MHSZ-szer- 
szoyjet—magyar barátságnak vezeténefk lövészcsapata a ke
fe korabeli forradalma esőmé- rületi lövészversenyen első 
nyék kapcsán kialakult gyö- helyezést é rt el, így elsőként 
kereit. nyerték él a Tanácsköztársa-

Nagy taps fogadta azt a be- ság kikiáltásának 60. évfor- 
Jelentést, hogy az MHSZ fő- dulója tiszteletére alapított 
titkára a  helyi tartalékos klu- vándorserlegetflr

K E Z D Ő  M U N K A E R Ő

A Tanácsköztársaság 133 napja
Fotó-  és plakátkiállítás a Landler művelődési házban

A  Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója tiszteletére 
fotódokumentációs kiállítást rendeztek a  Landler Jenő Mű
velődési Házban. A Tanácsköztársaság 133 napjának legje
lentősebb eseményeit bemutató képeken kívül kiállították a 
helytörténeti kör gyűjteményeit is, amelyek az 1019-ből szár
mazó írásos emlékek voltak.

Az üzem KISZ-bizattsága — a művelődési házzal közö
sen — plakátpélyázatot is hirdetett erre az alkalomra. A leg
érdekesebb plakátokat ugyancsak ezen a  kiállításon mutatták 
be. (Képünkön a kiállítás látogatóinak egy csoportja látható.)

— Liza néni nem vállalná él a  korrepetálásomat takarításból
(Kesztyűs Ferenc rajza)

S P O R T V E R S E N Y  G YERM EKEKNEK
A dombóvári fatelítő fő- rendezett az újdombóvárd ál

nokság Jubileumi Vörös Ok- talános iskola felsőtagozatos 
tóber szocialista brigádja a diákjai részére, amelyen az 
nemzetközi gyermekév tiszte- iskola 84 tanulója vett részt, 
leiére, a FAVÉD Sportegye- a  győztesek díjait ünnepé- 
sület segítségével, teke és lyes külsőségek között adták 
sakk sportágakban versenyt át.

A 60. évforduló tiszteletére

Járőrverseny szocialista  brigádoknak
A  MÁV Ügykezelési és Gaz- foglalkozott, az eü.-állomáson 

dasági Hivatal Baross Gábor pedig munkavédelmi, illetve 
MÁV kiváló és a Váczi Mi- elsősegélynyújtó kérdésekre 
hály ezüstjelvényes szocialista kellett válaszolni, 
brigádjai március 25-én. a Ta- Az elérhető maximális pont- 
nácsköztársaság megalakulásé- szám volt 46. Az első helyen 
nak 60. évfordulója tiszteleté- végzett csapat 41, az utolsó 
re nagy sikerű járőrversenyt helyen végzett csapat 23 pon- 
rendeztek. tót szerzett, tehát ötvenszáza-

• _ . .  lékos eredménnyel fejezte be
Az Asztalos János emlék- a versenyt.

A. verseny befejeztével Ürö- 
gi József, a Vasúti Főosztály 
szb-titkára nyújtotta át a díja-

parkban megrendezett verse
nyen 23 csapat (3 tagú) indult.

A friss levegő és a kellemes 
tavaszi napsütés jótékony ha- _ . , .
tása fokozta a „versenylázat”. kat “  d s 0 ot k e z e t t  csa- 
A versenyzőket ötperces idő- Pótnak, 
közökben indították. A terepen 
5 állomást — sorrendben : lö
vészet (légpuskával bukó alak
ra), gránátdobás, kislabdado- 
bás, eü.-állomás és politikai 
totó — kellett érinteni. A totó 
a 60. évforduló kérdéseivel

Kenguru

— író-olvasó találkozó. A — Társadalmi munka. Bán
szolnoki járműjavító művelő- réve állomás József Attila szo- 
dési házában március 16-án cialista brigádja a bánrévei 
író-olvasó találkozót rendezett vasutas sportkör öltözőjének , 
a szocialista brigádklub. A építkezésénél az elmúlt évben 
klub vendége ezúttal Móricz 640 óra társadalmi munkát 
Zsigmond lánya, Móricz Virág végzett. Elvállalták a festést, 
írónő volt, aki felidézte a reá- meszelést és a vízvezeték be
li sta író és ember emlékét A szerelését
találkozón kétszázan vettek — Nyugdíjasok találkozója, 
részt a  nagykanizsai Kodály Zoltán
___________________________  Művelődési Ház nyugdíjas-

klubjának 50 tagja a napok
ban Lentibe utazott a Sólyom 
László Művelődési Ház nyug
díjasklubjának meghívására. 
A vendégeket a helyi általá
nos iskola tánccsoportja szóra
koztatta, majd diafilmen mu
tatták be Lenti várossá ava
tásának eseményeit. Utána fe
hér asztal mellett beszélgettek 
a lenti és a kanizsai nyugdíja
sok.

—• Ismeretterjesztés. Tapol- 
cán. a Batsányi János Művelő
dési Ház nyugdíjasklubjának 
tagjai részére Raguza város 

Nekünk csak ez jutott munkás- nevezetességeiről tartott dia- 
szállításra filmvetítéssel egybekötött elő

adást Jós ja H. Gyula, a Ba- 
■1 1 ....  —  " - konyi Bauxitbánya Vállalat '

-  Véradóakció. A mát&zal- ~ toazo tt gazdasági veze-
kai körzeti üzemfőnökség dől- J * _  . . . . .  _  , ,  ,
gozói gyűlésen tiltakoztak Kína ~  Teadelutan. Bensőséges
vietnami agressziója ellen. Az unnePseg színhelye volt mar- 
üzemfőnökség Vöröskereszt- C1US *2-en a Nyugati pályaud- 
szervezetea városi Vöröske- var A szemelypenztár-fonoksé- 
reszt-szervezettel közösen — 8®* A nemzetközi nőnap alkal- 
vésradó akciót szervez. A vért a P °z®a Gyö£§y> a Há-
a vietnami kórházaknak ajánl- f  Tyerefk!?Yfják fel. brigádok teadélutanon látták

vendégül nyugdíjas munka- 
*— Főkalauzok felajánlása. A társnőiket. A találkozón meg- 

budapesti igazgatóság vizsgáló jelentek az állomás társadalmi 
főkalauzainak Ságvári Endre gazdasági vezetői is. 
szocialista brigádja elhatároz- _— Ifjúsági klub. A hatvani
ta. hogy a nemzetközi gyér- Biszt Ferenc Művelődési Ház- 
mekév alkalmából ezer forin- ,bf nK at közelmúltban ifjúsági
tót fizetnek be a nemzetközi j1, , ,  . . .  . , „ jai kozott kéthetenkent aktua-
szolidantási alapra. A brigád lis poHtikai és közéleti kérdé- 
ezen kívül ebben az évben sek megvitatása is szerepé, 
többlet társadalmi munkát _  Kiállítás. A Magyar Ta- 
vállal, amelynek értékét a sze- nácsköztársaság 60. évforduló- 
gény sorban élő gyermekek ja- ja tiszteletére a szombathelyi 
vára ajánlják fel. oktatási főnökség. KlSZ-alap-

szervezete húsz tablóból álló 
kiállítást rendezett. A tabló* 

VASÜTI VÁGÁNY- kon a nagy történelmi ese-
GEOMETRIA mény képei, emlékei láthatók. ’

VENTILLÁTOROK
A könyv Újszerűén, komplex Az évek óta nélkülöz5rt: 

szemléletben tárgyalja az íves szakkönyv kettős célt szolgál: 
vágányt meghatározó párámé- egyrészt az üzemmérnököknek 
terek számítását Ez a mű nem- és technikusoknak nyújt segít- 
csak a  hazai, hanem külföldi séget a ventillátorok üzemel- 
vonatkozásban is biztos érdek- tetésével, szabályozásával kap-
lődésre tarthat számot

27

221
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24
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K E R E S Z T R E J T V É N Y
V ízszintes: í .  A  m unkahelyi de- 35. B etűpótlással régi büntető esz- A  dohányos teszi. 62. Csíp. 63. A 

Bsokrácia fejlesztésén ek  fontos fe l- köz. 36. A z egyik  m egyénk. 38. Duna m ellék folyója . 64. R óm ai 501. 
téte lei. (Folytatása a 26. függőle- Jól tart. 39. Baranyai helység. 40. 65. Virágtartó. 67. A ném etek  
gesben). 13. G yőr-Sopron m egyei Ázsiai főváros. 42. Kisázsfca és gún yneve a francia nyelvben . 69. 
község. 14. A frikai főváros. 15. É szakkelet-A frika eg y ik  nagy A  hét vezér egyike.
M egfelelő. 16. K épzőm űvészeti a l- nyelvcsoportja. 43. B ecézett női
kotás. 18. Bánatos. 20. Volt portu- név. 44. Már szinte nem  is  m ond- F üggőleges: 1. Az eg y ik  szülő,
gá l gyarm at Indiában. 21. Maró ja. 46. Kalap, ném etül. 47. Ig e - 2. LÖKőrúd a  biliárdban. 3. Tüzet 
fo lyadék . 23. Az egyik  oldal. 23. kötő. 48. A  48. függőlegesse l a ha- lokalizál. 4. A  lítium  vegyjele. 5. 
Vallásrövidítés. 27. A  Szöktetés a rang hangja. 49. Idegrendszeri. 51. Állati lakh ely . 6. T axárm ány- 
szer áj ból c. opera egyik  szerep- T etejére. 52. .sem iram is férje. 54. gabona. 7. B első-Á zsiában é lt tö- 
lő je. 28. C igányok, cigányul. 30. Európai határfolyó. 55. K im ondott rök nyelvű  nép. 8. A  juh hím je. 
. . .  Karéi, cseh  író és kritikus, betű. 57. D él-tiroli város. 58. T e -  9- N. S. 10. Róm ai 6. 11. B elga a 
33. O lasz város R óm a közelében, nor, végek  nélkü l. 59. Rag. 60. közepén. 12. N em  fém es e le m .'17.

A görög ábc egyik  betűje. 19. A 
turkesztáni m edence főfolyója . 21 
Szedd le  róla  a keresztvizet ! 
22. ü t, latinul. 23. N agyobb pálca. 
24. Étel. 27. Tolna m egyei község. 
29. . . .  Endre, neves operaénekes 
volt 31. K iválasztott (francia). 32. 
E szm éi. 34. K ísértet, szellem  (La
tin ). 36. Nem  szelíd . 37. Tom pán  
fojtottan a  zenében. 40. A sszir- 
bablloniai k irály volt. 41. F élelem . 
44. E llentétes kötőszó. 45. Francia 
ügynök. 48. Lásd 48. vízszintest. 
50. Irodalm ár. 53. L atyakos. 56. 
Kerek szám . 59. A virág része. 61. 
Zamatia. 63. V égtelenül sóh er! 64. 
Szétrom bol. 66. A z asztácium  
vegyjele. 68. Csúz szélei. 69. B izal
m as m egszólítás. 70. Mint 66. 
függőleges.

B eküldendő: vízszintes 1. és
fo lytatásaként a 26. függőleges. 

B eküldési határidő: 1979. április. 
Az előző keresztrejtvény h elyes  

m egfejtése: H álóterves vonalkor
szerűsítés. A  vágányzáras idők  rö
vidítése.

Eg y -eg y  kön yvet nyertek  la 
punk 5. szám ában m egjelen t ke
resztrejtvény helyes m egfejtéséért: 

S zéles Andrásné, F ényeslitke, 
Lenin út 10., 4621; H őgye Imre. 
B ékéscsaba, pft. főnökség, 5600; 
Boda Béla, M iskolc, K atow ice u. 
5., 3526; Sinkó László, Szom bat
hely , P etőfi ú t 41., 9700; zr ín y i 
Ilona szocialista brigád, Záhony, 
MÁV G épesített R akodási F őnök
ség, 4625.
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A  60 . évforduló tiszteletére

Ötven brigád vetélkedője Szom bathelyen

A szellemi vetélkedő résztvevőinek egy csoportja

Szombathelyen, a Magyar A műsorvezető Szalöki Jó- 
Tanácsköztársaság 60. évfor- zsef, a művelődési ház igaz- 
dulója tiszteletére vetélkedő gatója volt. A zsűri elnöke 
sorozatot rendeztek, amelynek Németh Gyula, a  területi be
szervezését, a vasutasok Ha- zottság kulturális- és »port
iad ás Művelődési Házának bizottságának a vezetője, tit- 
vezetőá is segítették. A részt- kára pedig Gerse János, a 
vevő ötven csapat tagjai a szombathelyi Forradalmi Mű
szómba thelyi járműjavító zeirm igazgatója volt. A ve- 
üzemiben, valamint a megye- télkedő első három helyére a 
székhely vasúti csomópontjá- szombathelyi járműjavító csa- 
nak különböző szolgálati he- patai kerülték. Első a Ságvá- 
lyein dolgoznak. Az elődön- rí Endre, másodok a Sallai 
tőket Szombathelyen és Pá- Imre, harmadik pedig a Die- 
csonyban rendezték. A jó sel Alfréd szocialista brigádok 
előkészítésnek köszönhető, versenyző tagjai, 
hogy 23 brigád jutott tovább A gy6ztes csapat 1200, a 
és került a  döntőbe, amelyet második 900, a harmadik 600 
március 21-én, a művelődési forint jutalmat kapott, 
otthon ¡nagytermében rendez
tek. Sz. Jakab

csolatban, másrészt útmutatást 
ad a  tervező-fejlesztő szakem
berek számára.

Halálozások
M árcius 19-én, 46 év es korában 

.váratlanul elhunyt Schram  Géza, 
a  MÁV A lkalm azottak E lső Biz
tosító  é s  Segélyegyesü lete  ügyve
z e tő  eln öke, a  vasu tas szakszerve
zet központi vezetőségén ek  tagja. 
Vasúti szolgálatát F erencvárosban . 
kezdte. R endelkező forgalm i szol
gálattevő vo lt, m ajd a  budapesti 
igazgatóság m enetirányftója lett. 
K özéleti tev ék en y ség e  és politikai 
aktiv itása  alapján m egválasztották  
az Igazgatóság párttitkárának. On
nan a  V asúti F őosztályra került, a 
szem élyzeti szakosztály  főelőadója  
lett. K ésőbb k in evezték  a MÁV 
Alkalm azottak E lső  B iztosító és 
Segélyegyesü lete  ügyvezető  elnö
kének.

H am vasztás után i búcsúztatás» 
április 3-án volt, a  Farkasréti te
m etőben.

★
M árcius ,29-én, 65 éves korában, 

elhunyt K rekó Ferenc, a  Vasutas
szakszervezet társadalom biztosítási 
osztályának egykori vezetője. 
N egyven két évig  dolgozott a MÁV- 
nál. 1948-ban. került a vasutas
szakszervezethez politikai munka
társnak. K ésőbb a szakszervezeti > 
köznont különböző vezetői funk
cióiban tevék en ykedett. 1959-ben 
nevezték  ki a VSZTO vezetőjének. 
Tulajdonosa volt többek között a 
M unka Érdem rend ezüst fokoza
tának és a Szocialista munkáért 
érdem érem nek.

T em etése  április 12-én lesz  a Rá
kospalotai tem etőben.

MAGYAR VASUTAS
a V asutasok Szakszervezetének  
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Az együttes ülés napirendjén

A  Vasutasok Szakszervezete Elnöksége és a bizalmi kül
döttek együttes ülésére április 12-én került sor Budapesten a 
SZOT-székház tanácstermében. A z ülés napirendjén szerepelt:

— A  M ÁV Kollektív Szerződés 1978. évi végrehajtásáról 
készült jelentés és 1979. évi módosítása.

—  Beszámoló a M ÁV 1978. évi szociális és munkavédelmi 
tervének teljesítéséről, a M ÁV  1978. évi munkavédelmi tevé
kenységének értékelése, a M ÁV  1979. évi szociális és munka
védelmi terve.

—  Beszámoló jelentés a M ÁV  1978. évi szociális és kul
turális alapjának felhasználásáról, valamint az 1979. évi szo
ciális és kulturális alapjának felhasználási terve.

A z  ülést Gyócsi Jenő elnök nyitotta meg, majd Szűcs Zoltán, 
a M ÁV vezérigazgatója egészítette ki az írásos anyagot.

Hatodszor is 
Ra jkára került 
a rándorzászló

Rajka üzemváltő határállo* 
mást három éve adtak át ren
deltetésének. Azóta a magyar 
—csehszlovák vasúti határát
kelőhely dolgozói közös mun
kaversenyben vesznek részt. 
Az eredményt félévenként ér
tékelik. A  magyar vasutasok 
az idén áprilisban hatodszor 
vehették át a győztesnek járó 
vándorzászlót.

Kassal Zoltán, az üzemváltó 
állomás főnöke elmondotta, 
hogy a versenyvállalásokat 
három pontban fogalmazták 
meg. Eszerint a legfontosabb 
célkitűzés a vonatok összeál
lítási idejének betartása, a te
hervonatok gazdaságos terhe
lése és a napi vonatközi eke* 
dési terv minél pontosabb tel
jesítése volt. A z első és a har
madik vállalási pontot a raj
kaiak teljesítették eredmé
nyesebben. A vonatok gazda
ságos terhelése a csehszlovák 
kollégának sikerült jobban.

Az idei tervek szerint az 
üzem váltó állomás dolgozói
nak naponta 16 pár ki* és be
lépő vonatot kell továbbítá
sok. Ez öt százalékkal több 
munkát jelent a tavalyinál.

Városukat segítik 

Szarvasiak  

a tisztaságért
Szarvas készül a tavaszra: 

lakói a vasutasokkal és a 
Volán dolgozóival, együtt 
szeretnék még szebbé tenni 
városukat. Kiváltképp a tisz
taságra ügyelnek.

Az utóbbi években épült 
buszmegálló Békés megye 
egyik legszebb új alkotása. A  
tisztaság, a rend, és a fegye
lem a Volán valamennyi dol
gozójának érdeme. A  belső 
épületekben tilos a dohányzás; 
ha pedig az Utasellátó helyi
ségébe megyünk, mintha pati
kába lépnénk. Részeget ott nem 
találunk. A  jegyvizsgálók nem 
állják útját az utasoknak, bár
ki beszállhat az induló autó
buszokba, még akkor is, ha 
nincs jegye.

A  dolgozók vállalása tovább
ra is az, hogy mindent meg
tesznek a tisztaságért, igye
keznék példát venni Szarvas 
város rendjéről, ápoltságáról.

— Kollektiv szerződésünk a 
maga sajátos eszközeivel, a 
munkáltatói és a dolgozói ér
dekek összehangolásával, segí
ti feladataink megoldását — 
mondotta bevezetőjében. — 
Olyan fontos kérdéseket sza~ 
bályoz, mint a munkaidő be
osztás, a pihenőidő biztosítá
sa, a munka díjazása, az erköl
csi és anyagi ösztönzés és még 
lehetne tovább sorolni a sza
bályozási körébe tartozó kér
déseket. A  munkaügyi szabá
lyozásban betöltött szerepét és 
jelentőségét növeli az a sajá
tosság, hogy nálunk a mun
káltatásnak-szinte valameny- 
nyi formája megtalálható. A 
központi szabályok gyakran 
csak keretrendelkezést tartal
maznak. A  sajátos üzemelte* 
tési körülményekhez a kollek
tív szerződésben kel] e sza
bályokat adaptálni, és konk
rét tartalommal megtölteni. ,

A  szabályok megalkotásá
ban a dolgozók aktívan részt 
vesznek, mélyet az üzemi de
mokrácia fórumain intézmé
nyesen biztosítunk. A z ott elő
terjesztett anyag már tartal
mazza azokat az észrevétele
ket, illetőleg javaslatokat, ame
lyek a szolgálati helyeken és 
a területi tanácskozásokon el
hangzottak.

A  vezérigazgató ezután a 
M ÁV gazdásági feladatainak 
teljesítése tükrében vizsgálta 
a kollektív szerződés végre
hajtását. Röviden ismertette: 
hogyan dolgoztunk 1978-ban 
és milyen feladatok állnak 
előttünk ebben az évben. A  
vállalati nyereség várható ala
kulásával kapcsolatban felhív
ta a figyelmet arra, hogy az 
alacsonyabb lesz a múlt év i
nél.

A  munkaerőhelyzetről szólva 
kifejtette, hogy mivel kevés 
újfelvételesre számíthatunk, a 
belső tartalékok feltárásával 
kell a létszámhiányt pótolni. 
A  szolgálati vezetőknek arra 
kell törekedniük, hogy a meg
levő munkaerőt ott és olyan 
munkakörben foglalkoztassák, 
ahol a legszükségesebb. So
káig az már nem tartható, 
hogy egyes állomásokon a 
dolgozók leterhelése nz 50 
százalékot sem éri' él. Ugyan
akkor ezeken a helyeken a 
felhasznált túlórák következté
ben az átlag kereset meghalad
ja a vasúti átlagot

A múlt esztendőben egyéb
ként közel 13 m illió túlórát 
használtunk fel. Ez a bázishoz 
viszonyítva félm illió munka
óra növekedést jelent. Á  MÁV 
egy dolgozóra vetített túlóra 
felhasználósa lényegesen meg
haladja a népgazdasági átlagot. 
Ebből arra lehet következtet
ni, hogy a vasutasok nagyobb 
igénybevételnek vannak kité
ve. Ez azonban csak részben 
igaz. Sajnos, különösen az ál
lomási, továbbá a forgalmi és 
a vontatási utazóknál még 
mindig sok a meddő idő.

Érintette a vezérigazgató a 
bérezés alakulását, a fejlesztés

lehetőségeit, majd a dolgozó
kat leginkább érintő pihenő
idővel foglalkozott.

— A vitára bocsátott terve
zettel kapcsolatban több ja
vaslat,1 észrevétel érkezett a 
heti pihenőnapra vonatkozó 
szabály egyszerűsítésére, pon
tosítására. A z előző szabály 
tapasztalatai, az észrevételek, 
s a tett intézkedés hatását is 
figyelembe véve a szakszerve
zettel közösen készítettük el a 
pihenőnapra vonatkozó új sza
bály tervezetet. Ez egyértelmű
en kimondja, hogy a heti pihe
nőnapot ki kell jelölni. Rögzí
ti azt is. hogy egy pihenőnav- 
nak vasárnapra kell esni. 
Egyértelműen kimondja, hogy 
12/24-es forduló-szolgálat ese
tén a dolgozó heti pihenőnap
ját közbeváltással kell kije
lölni és kiadni. A  közbevál
tás ösztönzésére már eddig is 
tettünk intézkedést, most pe
dig folyamatban van egy át
fogóbb ösztönző rendszer ki
dolgozása. Ezzel előrelátha
tóan nagyobb számban tud
juk majd kiadni dolgozóink
nak természetben a heti pi
henőnapot. Ahol oedig a ter
mészetben' történő kiadásra 
nem lesz lehetőség pénzben 
történő megváltásra kerül sor, 
melyet a tervezet is tartalmaz.

Jelentős előrelépés, hogy 
mindenki könnyen meg tudja 
állapítani: a heti pihenőna
pon végzett munkájáért meny
nyi díjazás illeti meg. Ezzel 
úgy gondolom, hogy a mun
kaügyi vitákat is sikerült ki
küszöbölnünk. A  szabály gya
korlati alkalmazásához rövid 
időn belül részletes végrehaj
tási utasítást adunk ki, mely 
egyértelműen szabályozni fog
ja az elszámolási kérdéseket.

Szűcs Zoltán befejezésül 
megállapította, hogy a kol
lektív szerződés a munkálta
tó és a dolgozói érdeket egy
aránt figyelembe véve, sza
bályaival jól szolgálja az 
alapvető feladatok végrehajtá
sát. Megalkotása óta a vasuta
sok alaptörvényévé vált, szük
ségletét má már senki sem 
vitatja. Előnye, hogy az üzemi 
demokrácia fórumain kell be-

( Folytatás a 3. oldalon.)

A  költészet napja

Szavalóverseny Siófokon
A  pécsi igazgatóság terüle- ták, hogy ezentúl minden évi

ién a Költészet napja tisz- ben rendeznek szaval óver
tei etére szavalóversenyt hir- senyt. 
dettek. A  siófoki Kék Ba
laton szocialista brigád ötlete 
alapján a területi művelődési 
bizottság javasolta a verseny 
rendezését. As első negyedév gyorsmérlege :

A vasút 71,4 millió utast 
és 32 millió tonna árat szállított

A  március 14-én, Siófokon 
tartott elődöntőn 28 vasutas 
fiatal vett részt. Innen tizen
öten kerültek a döntőbe, ame
lyet a siófoki Dél-Balaton kul
turális központban rendeztek. 
A legtöbben Barcsról, Sárbo-  
gárdról, Pécsről, Dunaújváros
ból, Nagykanizsáról és Gyéké
nyesről érkeztek. A  vetélke
dést Biró Sándor, Siófok állo- 
diásfőnöké nyitotta meg. A  ti
zenegy tagú zsűri elnöke Fo
dor András, kétszeres József 
Attila-díjas költő volt. Elmon
dotta, hogy örömmel tett ele
get a meghívásnak, annál is 
inkább, mert vasutas szülők 
gyermeke és sok élmény köti 
a vasúthoz. A  műsorvezető 
Antal Imre, Liszt-díjas zon
goraművész, a Magyar Televí
zió főmunkatársa volt.

A  jutalmakat és okleveleket 
Halmay Árpád, a pécsi terü
leti bizottság titkára adta át. 
A zsűri az első díjat Katona 
Zoltán sárbogárdi váltókezelő
itek ítélte. Második Szálkái 
Péter dunaújvárosi forgalmi 
szolgálattevő, harmadik pedig 
Kiss Ferenc siófoki menetirá
nyító lett. A z igazgatóság ve
zetőjének különdíjait Jókai 
János, az igazgatóság személy
zeti és oktatási osztályának 
vezetője adta át.

A  pécsi vasutasok elhatároz-

A  vasút márciusban 25 m il
lió 428 ezer utast szállított, 
amely a bázishoz 95, a tervhez 
képest 97,6 százalékos teljesí
tésnek felel meg. A  személy- 
szállító vonatok menetrend 
szerinti közlekedése mind a 
belföldi, mind a nemzetközi 
forgalomban közlekedő vona
toknál kismértékben javult.

A z  áruszállítási teljesítmé
nyek lényegesen jobbak az 
előző két hónapnál. A  vasút 
11,6 m illió  tonnát szállított. Ez 
a bázishoz viszonyítva 100, míg 
a tervhez képest 102,1 száza
léknak felel meg.

A  belföldi és importszállítá
sokat csökkenés, az export
és tranzitküldeményeket v i
szont 9, illetve közel 7 százalé
kos növekedés jellemzi.

A  kiemelt árucikkek közül a 
bázishoz viszonyítva különösen 
tűzifa- és mészküldeményék
ből volt jelentős többletszállí
tás, míg a kavics-, a tégla- és 
cserép-, valamint a műtrágya
küldemények mennyisége a 
bázisszintet nem érte el.

A  késetten közlekedett’ te
hervonatok részaránya kismér-

tékben javult, de a géprevá-  
rási esetek száma ismét meg
nőtt, a vonatácsorgások száma 
viszont csökkent. A  teherko
csik átlagos fordulóideje 3,76 
nap volt, amely közel 3 száza
lékos javulást jelent a bázis- 
időszakhoz viszonyítva. A  kor
szerű tehervonati mozdonyok 
napi átlagos teljesítménye, a 
dízelmozdonyoknál bázisszint
nek megfelelően alakult, míg 
a villamosmozdonyok fajlagos 
teljesítménye 3,1 százalékkal 
emelkedett.

Az év első negyedében mint
egy 71,4 m illió utast szállított 
a vasút, amely a bázist alapul 
véve 95, a tervhez viszonyítva 
pedig mintegy 96,6 százalékos 
teljesítést jelent. A  gyorsvona
ton utazók számát továbbra is 
növekvő tendencia, a személy- 
szállító vonatok menetrend 
szerinti közlekedését kismérté
kű javulás jellemezte. A  fajla
gos késési idők azonban szinte 
valamennyi vasúti gazgatóság
területén emelkedtek.

A  vasút az év első három 
hónapjában 32 m illió tonna

árut szállított, amely a bázis
hoz viszonyítva 1,4, míg a 
tervhez képest 100 százalékos 
teljesítésnek felel meg. Kis
mértékben nőtt az áruszállítás 
átlagos távolsága. Jelentősebb 
felfutás tapasztalható a tran
zit küldeményeiknél. A  belföldi 
és importfuvarozásoknál a ki
tűzött tervfeladatot nem sike
rült elérni.

Az első negyedévben a bel
földi szállításokat kocsihiány 
jellemezte, bár kavicsból és 
cementgyártmányokból így is 
többet szállítottunk a bázis- 
időszakban. Visszaesés volt a 
kő-, műtrágya-, valamint a 
föld- és salakszállításoknál.

Az áruszállítás minőségi mu
tatóin sokat rontott, hogy meg
nőtt a gépre várási esetek, va
lamint a vonatfeloszlatások 
száma. Kedvezőtlenül alakulta 
tehervonatok menetrend sze
rinti közlekedése is. A  teher
kocsik átlagos fordulóideje 
szintén romlott Kedvezően 
alakúit viszont a teherko
csik átlagos statikus terhelése, 
amely a bázishoz képest mint
egy 4 százalékkal növekedett.

Májusi köszöntő
wr ilencven évvel ezelőtt, a II. Internacionálé óla
ik  kuló kongresszusa 1889-ben, Párizsban elhatároz

ta, hogy május elsejét, mint a munkások nemzet
közi szolidaritásának napját megünneplik, s ezt minden 
évben megismétlik. Annak idején két aktuális probléma 
adott nyomatékot az általános jellegű szolidaritási de
monstrációnak. Egyrészt a nyolcórás munkanap követe
lése, másrészt a három évvel korábbi haymarketi v£- 
regnzés áldozatainak emléke előtti • tisztelgés, vagyis a 
közösségvállalás az amerikai munkásosztállyal.

Május elsejének azóta is mindig időszerű politikai 
tartalma van, azon túl, hogy ébren tartja és terjeszti a 
nemzetközi munkásosztály összetartozásának, szolidari
tásának nagyszerű eszméjét. 1

A szolidaritási eszme általános elvének és az időszerű 
politikai harcnak összekapcsolása magyarázza, hogy e 
nagyszerű hagyomány semmit sem veszített frisseségé
ből. Ma ugyanúgy alapvető eleme a munkásság össze
tett, sokrétű harcának, mint kilenc évtizeddel ezelőtt 
volt.

Május elsejét egyre többen ünnepük a világban, s ez 
nemcsak a nemzetközi munkásosztály számbeli gyarapo
dásának következménye, hanem elsősorban politikai be
folyásának, vonzásának növekedéséből fakad. A nem
zetközi munkásosztály ma már kétségkívül a társadalmi 
a társadalmi haladás hatalmas vezető és mozgató ereje, 
a történelmi események középpontjában áll. Politikai, 
morális értékeit — mint például a nemzetközi szolidari
tás eszméjét —  mind szélesebb tömegek vallják magu
kénak. A  szolidaritás gondolata és gyakorlata nem ko
pott meg a múló évek folyamán, sőt mindig újabb és 
újabb elemekkel gazdagodott.

U  azánkban hatvanezer budapesti munkás felvonulása 
nyitotta meg sorát a magyar május elsejék törté

netének, 1890-ben. A z ünnepen szólni kell arról, hogy 
60 évvel ezelőtt, a Tanácsköztársaság idején köszönhet
te az ország proletariátusa első ízben szabad hazában 
május első napját, amelyet a proletárdiktatúra törvé
nyes ünneppé nyilvánított. 1919 felejthetetlen májusát 
akkor még nem követhette a többi hasonló.; A z ellen- 
forradalmi rendszer 25 éves könyörtelen elnyomása a 
május elsejék megünneplését is megtiltotta.

A  nehéz harcokban eltelt negyedszázad után 1945-ben 
végre ismét sor kerülhetett május elseje szabad meg
ünneplésére, amely ettől az időtől végérvényesen az 
egész magyar nép ünnepévé válhatott.

Felvetődik a kérdés, hogy a mai korban megválto
zott-e a munkásnemzetköziség tartalma? Tény, hogy a 
megalkuvás, az opportunizmus, a túlerő nemegyszer vá
gott léket rajta. Nemegyszer próbálták kivetkőztetni 
eredeti mivoltából, de hiába.

Május 1. tartalma a nemzetközi munkásmozgalom fej
lődésével együtt gazdagodott. Kezdőzött a nyolcórás 
munkanap, a törvényes munkásvédelem követelésével, 
folytatódott a politikai hatalomért való küzdelemmel. 
Jelszavai közé került a béke, az általános politikai 
sztrájk, a tettekben megnyilatkozó nemzetköz! munkás- 1 
szolidaritás.

A  munkásosztály és minden elnyomott érdeke az. egész 
földkerekségen ma is egy és oszthatatlan: a kizsákmá
nyolás megszüntetése, a békés, boldog élet. Olyan tár
sadalom felépítése, amelyben megszűnik a kizsákmányo
lás, a dolgozók szabadon és biztonságban élhetnek.

Természetesen ugyanakkor az is igaz, hogy a munkás- 
nemzetköziség ma más formában jelenkezik, mint 

évtizedekkel ezelőtt. Olyan korban élünk, amikor, az em
beriség fejlődésében a haladás és a reakció erői mind 
fokozottabb összeütközéshez, nagy társadalmi sorsfor
dulókhoz érkeztek.

A z imperializmus, a reakció minden módszert és le
hetőséget felhasznál. Latba veti egész gazdasági és po
litikai erejét, hogy megakadályozza további visszaszo
rítását és megtartsa, illetve rendszerezze előbbi pozícióit. 
Eszközei közé tartozik a gazdasági kényszer, a zsarolás, 
a politikai manőverezés, a fellazítás, a háborús feszült
ség szítása, sőt az agresszió is.

Éppen ezért ma minden eddiginél nagyobb szükség 
van a munkások nemzetközi összefogására, a dolgozó 
tömegek elszánt, megalkuvás nélküli, a terrorral is bát
ran szembeszálló harcára. Szükség van valamennyi ha
ladó erő egyöntetű fellépésére azokban a döntő sors
kérdésekben, amelyek az egész emberiség biztonságát 
és jövőjét érintik.

TXa május 1. jelszavai szinte az egész világon hason- 
lóak is, az ünneplés módja korántsem egyforma.

A z egyik országban békés építés, a másikban sztrájkok, 
tüntetések, a harmadikban fegyveres harcok közepette 
emlékeznek május 1-re.

A  világszerte ünneplők, harcolók más-más nyelven be
szélnek, nemegyszer a világ dolgairól is eltérők vélemé
nyeik. És mégis egyék! összefogja őkét a proletariátus 
szolidaritása és internacionalizmusa.
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Kitüntetések április 4. alkalmából

Szncs Zoltán, a M ÁV vezérigazgatója köszönti a Vasúti Főosztályon rendezett kitüntetési 
ünnepség résztvevőit. Utána Nagy Károly, a főosztály pártbizottságának titkára mondott

beszédet

Hazánk felszabadulásának 34. 
évfordulói á alkalmából — kima
gasló gazdasági és társadalmi 
munkájuk elismeréseként — a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa a

MUNKA ÉRDEMREND 
ARANY FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Balogh 
Mihály oszt. vez., Debrecen Jj. 
Ü.; Fekete László vili. mozd. vez., 
Miskolc Vont. Főn.; Horváth 
László lakatos csop. vez., Landler 
Jenő JJ. Ü .; Kolter Gyula mű vez., 
Bp. Ferencváros Vont. Főn.; Má- 
thé István szak oszt. vez., KPM 
Vasúti Főoszt.; S. Kovács István 
oszt, vez., Debrecen Vasúiig.; Dr. 
Sosia János oszt. vez., Szeged Vas
úiig.

MUNKA ÉRDEMREND 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Fekete 
János vonalkezelőt, Vác Pft. Főn.; 
Gecse Alfréd szakos zt. vez. h., 
KPM Vasúti Főoszt.; Horváth Ede 
áll. főn., Bp. Kelenföld áll.; Ju
hász Ferenc szervező titkárt, 
MSZMP M ÁV Miskolci Biz.; Ko
vács Zoltán vezénylőtisztet, Deb
recen áll.; Majoros László művez., 
Szolnok Jj. Ü.; Mátis István vil
lanyszerelő csop. vez., Szombat
hely Jj. Ü .; Mezőfi István művez.. 
Kiskunhalas Pft. Főn.; Seregély 
Róbert mozd. vez., Szombathely 
Vont Főn.; dr. Szalma Sándor' 
áruvédelmi csop. vez., Bp. Vasúi
ig. ; Varga József ügyint.. Pécsi 
Vasúiig,; Vincze Lajos szem. vez., 
MÁV Építési Géptelep Főn.; Vinnaj 
László vonatvez* Miskolc-Tiszai 
pm.

m u n k a  ér d em r en d

BRONZ FOKOZATA
kitüntetésben részesítette: Bognár 
Ferenc ügyint.. Szombathely Vas
úiig. ; Bukovics Istvánná kocsi
tisztítót, Kaposvár áll.; Gesztesi 
József vonatvez., Veszorém áll.; 
Keller József ügyint., Pécs Vasúi
ig .! Honos Rozália oszt. vez. fő
nővért, MÁV Kórház és Közp. 
Rend. Int. Bp.; Körösi Sándor ko
csimestert, Hatvan áll.; Paksy 
László forg. áll. tartalékost, Ko
márom áll.; Rábavölgyi József pá
lyamestert, Nagykanizsa Pft. Főn.; 
Sári László festőt, Miskolc-Tiszai 
pu. BBFF; Szabó András művez., 
Bp. Távközl. és Biztosítóberend. 
Ep. Főn.; Liker György mozd. 
vez. Békéscsaba Körzeti Üzem- 
főn. ; Szokolai József kocsilakatos 
csop. vez.. Rákos Vont. Főn.; Sző
ke Sándor dízellakatos csop. vez., 
Nyíregyháza Vont Főn.; Tóth An
tal tólatásvez.. Tapolca Körzeti 
Üzemfőn.; Tóth Ferencné ügvint., 
KPM Vasúti Főoszt.; Tóth József 
brigádvez., Dunakeszi Jj. Ü .; Vass 
Sándomé üeyint., Pécs Vasútié.; 
Holló József előmunkást, Máté
szalka Pft. Főn.

A  közlekedés, és postaügyi mi
niszter

KIVÁLÓ VASUTAS
kitüntető címet adományozott: 
Baka Ferenc átrakómunkásnak, 
Záhony Céoésftett Rakod. Főn.; 
Debreczeni Károly szóig. főn.. Rá
kos áll.; Dencz Konrád lakatos 
csop. vez., Pécs Vont. Főn.; Fehér 
József motorvez.. Szeged Vont. 
Főn.;. Forral András utazó mozd. 
felvigy., Tapolca Körzeti Üzem
főn.; Getegonya Mihály oktatótiszt
nek. Nyíregyháza áll.; Laborá- 
novits Mária műszerésznek, Jobb
parti BBFF; Lehotai János gyalus
nak. MÁV Kitérőgyártó Ü .; dr. 
Lengyel Imre oszt. vez.. M AVTl; 
Nagy Béla személyzeti vez., Mis
kolc-Tiszai t>u.; Nagy Lajos rak- 
támoknak. Bp. Ferencváros áll.; 
Németh Ferenc oszt. vez., Bp, 
Vasútig.: Oláh Károly mozd. la
katosnak. Kisújszállás Vont. Mű
helyfőn.; Salatúrm Mihály oszt. 
vez., Dombóvár Ép. Főn.; Szaba
dos Henrik főirányítónak, MÁV 
Közo. Üzemirányító H iv.; Simán
ál János Uzemvez., Északi Jj. Ü.t 
Szitár József oszt. vez.. Szombat
hely Jj. Ü.: Szoboszlai. József ke
reste. hív., ózd áll.; Toooantó Jenő 
titkárságvezetőnek, KPM Vasúti 
Főoszt.; Tóth István mozd. vez., 
Mámán Kató Vont Főn.

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Balázs 
Iliire motorvez., Pusztaszabolcs 
Vont. Főn.; Baranyai János mű
szerészt. Balbarti BBFF; Becs Fe
rencné ügyint., Debrecen Vasútig.; 
Bertalan István kirendeltségvez., 
Bp. Vasútig. Beruházási Kirend.; 
Boda István művez., M ÁV szak- 
és Szerelőip. Főn.; Bóta László 
ügyint., Pécs Vasútig.; Buesányi 
Ferenc szertárfőn. h., Landler Je
nő Orsz. Osztószertár; Burányi 
László vonatvez., Kiskunhalas áll.; 
Cseh József függ. pol. munkatársat, 
Vasutas Szakszerv. Debreceni TB; 
Csonki Károly vili. mozd. vez., Bp. 
Keleti Vont. Főn.; Dávor János 
áll. főn., SzaOcály-Hőgyéaz áll.* 
Erdélyi Imre áll. vez., Csanádpa- 
lota áll.; Farkas Cs. Imre főpálya- 
mest., Hódmezővásárhely Pft. Főn.; 
Forgó János ügyint., KPM Vas
úti Főoszt.; Holléry Tibor művez., 
Debrecen Okt. Főn.; ülés István 
kocsimestert, Pécsbányarendező 
pu.; Kalmár Istvánná raktárvez., 
Sopron Szertárfőn.; Kaszás Sándor 
szóig. főn.; Dunaújváros Vont. 
Főn.; Kertész Sándor ép. vez., 
Debrecen Ép. Főn.; Kiss Lajos la
katos csop. vez., Eger Vont. Főn.; 
Kisvárad! Józsefné pavilon kéz., 
Utasellátó V.; Kolip István váltó- 
kez., Fonyód áll.; Kovács Imre 
művez., Szeged-Rókus BBFF; Ko
vács József lakatost. Szombathely 
Távközl. és Biztosítóber. Ép. Főn.; 
Kovács Lajos lakatos csop. vez., 
Miskolc Jj. Ü .; Kretzinger József 
keresk. hivM Hegyeshalom áll.; 
Kuncz Sándor főpályamestert, Bé
késcsaba Pft. Főn.; Lőrinc László 
csop. vez., Szeged Vasútig.; Mészá
ros György szakrevizort, Utasel
látó V .; Montag György ép. vez., 
Szombathely Ép, és Hídfennt. Főn.; 
Nagy Kálmán felszolgálót, Németh 
Dezső büfévez.. Utasellátó V .; Or
bán László előmunkást, Celldömölk 
Ép. Főn.; Orosz Gyula tólatásvez., 
Püspökladány áll.; óvári János 
oszt. vez., MÁV Anyagell. lg , ; 
Putnoki István keresk. részleg- 
vez., Kecskemét áll.; Simon János 
ügyint. GYSEV lg .; Such András 
főmüvez., Északi Jj. U .; Szabó 
Jenő lakatos csop. vez., Péfcs 
BBFF; Szabó Menyhért jegyvizsg., 
Mátészalka áll.; Szamosközi István 
motorvez., Szentes Vont. Főn.; 
Szén őrei Béla ügyinit,, Miskolc 
Vasútig.; Szetei Gyuláné részleg- 
vez., Bp. Számvit. Főn,; Székely 
Péter ügyint., Miskolc Vasútig.; 
Szilágyi András külsős forg. szóig, 
tevőt, Záhony áll.; Szögi Sándor 
forg. szóig, tevőt,. Bp. Nyugati áll.; 
Szőke Károly műszerészt, VATU KI; 
Szűri Sándor rakt. vez., Bp. Fe
rencváros Szertárfőn.; Szűcs And
rás lakatos csop. vez., Debrecen 
Jj. U .; Takács Istvánná rakt., 
Utasellátó V.; Tárnái László oszt. 
vez. h„ BVKH; Tassi István vona
li tartalékost, Miskolc-Gömöri pu.; 
Tiboldi József ép. vez., Bp. Főn.; 
Tóth Gábor csop. vez., Bp. Vas
útig.; Tóth Jánosné munkásén, 
biz. vez., Vasutas Szakszerv. Bp. 
TB.; Tóth Mihály vezénylőtisztet, 
Fényeslitke Rendező pu.; dr. Tő
rök Sándor csop. vez.', Szombat
hely Vasútig.; Vadász István pá
lyaőrt, Székesfehérvár Pft. Főn.; 
Varga Károly áll. főn.. Bp. An
gyalföld áll.; Varga László csop. 
vez., Landler Jenő JJ. Ü .; Vass 
Antal ügyint. GYSEV lg .; Vágvöl- 
gyi Gyula targoncajav. csop. vez., 
Szolnok JJ. U .; Velenczei Vladi
mír forg. vonalbiztost, Záhony 
Üzemfőn.; Vincze Sándor műsze
részt, Debrecen Vont. Főn.; Wei- 
zengreuber János váltókez., Bics
ke áll.

MINISZTERI d ic s é r e t

kitüntetést kaptak: A ller Antal 
vonatvez.. Baja áll.; Baranyiné 
Szabó Zsuzsa oszt. vez. h.. Utas
ellátó V .; Böröczky Gyula keresk. 
vizsgabiztos. Bp. Vasútig.; Csekő 
Mihályné óvónő. Hatvan MÁV 
Napköziofth. óvoda és Bölcsőde; 
Falucskai Benjámin vonatvez.. 
Pápa áll.; Faragó Gábor munka
átvevő, Debrecen Jj. U .; Felcser 
László csop. vez., Debrecen Vas
útig.; Hetzer Ignác forg. átme- 
nesztő, GYSEV lg.;. Kampas Ru
dolf sportbiz. vez„ Vasutas Szak- 
szervezet tío. TB .; Kiss László 
szegecselő, MÁV Hídép. Főn.,.Ma* 
kálícza Sándor vonalgond.. Dom
bóvár Pft. Főn.; Márt Gábor szerv, 
és káderbiz. vez., Vasutas Szak-1 
szervezet Szeged TB ; Molnár Ká
roly forg. szóig, tevő. Dombóvár 
Üzemfőn.; Nóti Mjklósné büfé
vez., Utasellátó V.“; Pápai József 
önálló laboráns, Bp. m Av  Anyag- 
vizsg. Főn.; Putz József mun ká
véz.; Zalaegerszeg ' Pft. Főn.;

Rumpler Ödön mozd. vez.; Zala
egerszeg Vont. Főn.; Schali László 
rakodómunkás, Nyíregyháza Szer- 
táríőn.; Schmidt József termelés
irányító, Bp. Gépjavító U.; Szabó 
Béla dizelmozd. . vez., Záhony 
Vont. Főn.; Szabó László mű
vez., Balparti BBFF; Szabó László 
számvit. főn., Miskolc Számvit. 
Főn.; Szabó Mihály fényképész, 
Közi. Múzeum; Szántó Istvánné 
csop. vez., KPM Vasúti Főoszt.; 
Szedmák András forg. szóig, tevő, 
Vámosgyörk áll.; Szurmai Béla 
művez., Debrecen BBFF; Tóth 
Györgyné ügyinit, Szombathely 
Vasútig.; Tóth Jánosné raktárvez., 
Bp. Északi Oroz. Osztószertárfőn.; 
Vaszll Barnabás ügyint., Sátoral
jaújhely Pft. Főn.; Veres János 
villanyszerelő, Hatvan-Salgótarjá
ni Pft. Főn.; Végh Imre ügyint., 
Pécs Vasútig.

A  MÁV vezérigazgatója

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

kitüntetésben részesítette: Balogh 
Ferenc vez. méra., Miskolc-Ti
szai pu. BBFF; Balogh Sándor 
műszerészt Pécs BBFF; Berki Im
re rakodómunkást, Debrecen MÁV 
Gondnokság; Berényi Mihály ko- 
csivizsg., Szolnok Vont. Főn.; Ber
ta József dizelmozd. szerelőt, Sze
ged Vont. Főn.;. Besszer István 
előmunkást, Kiskunhalas Pft. 
Főn.; Bodnár Lajos .vili. szerelő 
csop. vez., Miskolc JJ. Ü.; Burai 
Istvánné ügyvit. alk., KPM Vasúti 
Főoszt.; Csanakl Mihály bétán, 
munkást Bp. Hídfenntartó Főn.; 
Csarankó Antal lakatos csop. vez., 
Szombathely Jj. U.; Cseh Németh 
Jánosné anyagkiadót Zalaeger
szeg Szertárfőn.; Czeglédi István 
ügyint Szeged Vasútig.; Erdélyi 
József villanyszer, csop. vez., Sá
toraljaújhely Körzeti Üzemfőn.;

fenntartó Főn.; Mészáros József 
függ. szb-term. felelőst, Debrecen 
Ep. Főn.; Mészáros Sándor élő- 
munkást, Kisújszállás P f t  Főn.; 
Molnár István rend. forg. szóig, 
tevő t Zalaegerszeg áll.; Mólnál 
Lajos áll. főn., Fegyvemek-örmé- 
nyes áll.;. Mőszmer Jenő lőcsop. 
vez., Szeged-Rőícus Számvit. Főn.;* 
Nagy László szertárfőnök, Szé
kesfehérvár Szertárfőn.; Németh 
György ügyint., Bp. Vasútig.: Né
meth Gyufáné műszerészt, Szorn-' 
bathely BBFF; Németh László 
szénszerelőt, Bátaszék Szertárfőn.; 
Olajos Ferenc ügyint., Bp. Számvit. 
Főn.; Pásztor Péter kocsiint., Bp/ 
Kőbánya-felső áll.; Pozsonyi Pál 
Ugyint., Bp. Ferencváros Vont. 
Főn.; Rendek Jánosné szakácsot, 
Rákospalotai óvoda és Bölcsőde; 
Révész Tibomé takarítónőt, Zá
hony Pft. Főn.; Romhányi László 
rakodómunkást, Cegléd Szertár
főn.; Segesdi István asztalos csop. 
vez., Bp. Északi Jj. U .; Simon 
Miklós művez., Szombathely 
BBFF; Stárl Dezső csop. vez., Bp. 
Vasútig.; Somogyi Lajos áll. főn. 
h „ Győr áll.; Sóvári János tvg. 
vez., Hatvan-Füzesabony Pft. Főn.; 
Suba János kocsirend., Kiskőrös 
áll.; Tobak Lajosné sorompókez. 
pályaőrt, Tapolca Pft. Főn.; Tom- 
bor József előmunkást, Dunaújvá
ros Pft. Főn.; Tóth István rend. 
forg. szóig, tevőt. Békéscsaba Kör
zeti Üzemfőn.; Urbán András vil
lanyszer., Miskolc Ép. Főn.; Var
ga Imréné ügyint., Rákospalota- 
Üjpest áll.; Vincze Tibor áruát
vevőt, Eperj eske-Rendező pu.; Za- 
varkó Jánosné munkaügyi vez., 
Szolnak Pft. Főn.; Zákány István
né személyzeti vez., Szeged BFF; 
Zsámba Tivadar oktató-tisztet. Be- 
rente-Szén pu.

A  rendőri munka terén kifejtett 
eredményes '  tevékenységük elis
meréseként a — belügyminiszter a

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT 
ÉRDEMÉREM

kitüntetésben részesítette: dr. Bo
da Lajos szakosztályvezető-helyet
test, KPM Vasúti Főosztály.

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM 
ARANY FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Faragó 
József váltásparancsnokot, Bp. Fe
rencváros áll.

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Soós
József váltásparancsnokot, Zá
hony Üzemfőnökség.

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM 
BRQNZ FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Kónya 
Nándor polgári fegyveres őrt, Aba- 
liget á|l.

Urbán Lajos államtitkár átadja 
Kolip Istvánnak, Fonyód

Fekete Benedek lakatost, Miskolc 
Vont. Főn.; Finta Józsefné rakt. 
kezelőt. Celldömölk Qsztóseertár- 
íőn.; Galambos János vonatvez., 
Rákosrendező pu.; Gál István ve
zető mérnököt, Balparti BBFF; 
Gál László személyzeti vez., Mis
kolc Pft. Főn.; Gere József forg. 
szóig, tevőt, B alatonszehtgyörgy 
áll.; Gelencsér Endre függ. saak- 
szerv. biz. titk... Kaposvár Ép.« és 
Hídfennt. Főn,; Havrán János la
katos csóp. vez., Jobbparti BBFF; 
Hegedűs János motorszerelőt, Há
mén Kató Vont., Főn.; Horváth 
Lajos esztergályost, Székesfehérvár 
JJ. Ü.; Kelemen Andráfe raktárno- 
kot, Sátoraljaújhely Körzeti Üzem- 
főn.; Kemenczik Antal festő-má- 
zolót, Dunakeszi j j .  Ü .; Keresztúri 
János bádogost, Szolnok rj3. Ü.» 
Kerényi Edéné ügyint.» t Pécs. Vas
útig.; Kisfaludy József leltárra le
tér vez,, Sopron Vópt.. Főn, t . Kir 
rály Jápos lakatost, Debrecen • Jj. 
Ü .; Kléman Vilmos belső ell.,-. Bp. 
Közp. Felépftm vizsg. Főn.; K11-. 
bér Ferencné forg. szóig tevőt, Ba
lassagyarmat Körzeti Uz^rrtfön.'; 
Kopasz Jenő koeslVÍ2sg.. Uombó:- 
vár Üzemfőn.t Kovács Pál eszter
gályos csop vez., Landler- Jénő' 
Jj. Ü .; -Kovács Tibor mérnök csőn 
vez., Bp. Távközl. és 'Bizt, ■ bér. 
Közp. Főn.; Kolbai Mária raktár- 
vez., Győr Szertárfőn.; Kukor Fe
renc külsős forg szóig, tevőt, Bo 
Angyalföld áll.; Maurer János kő
műves csop. vez., Balparti Épiilet-

a Kiváló munkáért kitüntetést 
állomás váltókezelőjének

(Laczkó Ildikó felvételei)

A  szocialista nevelés érdekében 
kifejtett több évtizedes pedagógiai 
munkájának elismeréseként — az 
oktatási miniszter

PEDAGÓGUS
SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREM

kitüntetésben részesítette: Szép
laki József igazgatót, Kaposvár 
MAV Nevelőotthon. .

Eötvös Loránd-díjat 
kaptak

Hazánk felszabadulásának 34. 
évfordulója alkalmából — kima
gasló gazdasági és társadalmi mun
kájuk elismeréseként — a közle
kedés- és postaügyi miniszter 
Eötvös . Loránd-díjat adományo
zott: dr. Erdélyi Tibor osz
tályvezetőnek, KPM Vasúti Fő
osztály és dr. Ecsedy Tamás mű
szaki-gazdasági tanácsadónak, 
MAV Tervező intézet.

A SZOT felhívása 
a szervezett dolgozókhoz
A  nemzetközi munkásszolidarítás közelgő nagy ünne

pe, május 1. alkalmából felhívással fordulunk a ma
gyar szervezett dolgozókhoz: fejezzük ki szolidaritásun
kat és cselekvőén támogassuk azt á harcot, amelyet osz
tálytestvéreink vívnak szerte a világon a társadalmi ha
ladásért, a szakszervezeti szabadságjogokén, a nemzeti 
függetlenségérti a jobb életért.

A   ̂nemzetközi munkásmozgalom története, számos 
epizódja, nagy jelentőségű eseménye, maradandó emlé
kek és értékek bizonyítják a szolidaritás erejét. A  szo
lidaritás tudata erőt ad a harcban állóknak az igazsá
gért, jobb emberibb életükért küzdőknek, mindazoknak, 
akik az imperializmus, a belső és külső reakció elnyo
mása éllen —  nemegyszer szabadságuk, sőt életük koc
káztatásával — emelik fel szavukat. A  szolidaritás 
ereje sok igaz ügyet segített már győzelemre.

A világ különböző pontjain a szervezett dolgozók tö
megei, testvérszervezeteink mind ennek tudatában szá
mítanak erkölcsi szolidaritásunkra, és nehéz helyzetük 
enyhítésére anyagi segítségünkre is. Van, ahol ma is a 
háború borzalmaitól szenvednek. Másutt természeti ka
tasztrófák okoznak szavakkal alig kifejezhető nehézsé
geket. De azok nem nélkülözhetik erkölcsi és anyagi tá
mogatásunkat, akik a jobb életért, a haladásért, a szak- 
szervezeti és demokratikus szabadságjogokért folytatják 
mindennapi harcukat.

Ebből fakadó internacionalista kötelezettségünknek 
csak a magyar szervezett dolgozók következetes támo
gatásával és önkéntes anyagi hozzájárulásával tehetünk 
eleget. Ezért a Szakszervezetek Országos Tanácsa ezen
túl évente szolidaritási bélyegeket bocsát ki, és a befolyt 
összeget a cselekvő szolidaritás kifejezésére fordítja.

A  magyar szakszervezeti mozgalom, a szervezett dol
gozók mindig hivatásuk magaslatára emelkedtek, ha szo
lidaritásról, bajbajutott munkástestvéreik megsegítésé
ről volt szó. Bízunk abban, hogy nagyszerű hagyomá
nyainkat követve, azokra építve ez most is így lesz, és 
felhívásunk országszerte egyetértésre és ennek megfe
lelően széles körű támogatásra talál.

Szakszervezetek Országos Tanácsa

A M O N  ÁGNES

Apám! Itt van május!
Apám! Itt van a Május/
Dalos, virágos, édes, 
szívet dobbantó, boldog, 
napsugaras és fényes, 
hallod-e mély sírodban 
boldog dalát a mának, 
a gyermeked szivének?
Az ujjongó madárnak? —

Apám! Itt van a Május!
Fehér felhők sietnek 
orgonás kikelettel 
meginduló sereggel, 
s dalolnak mind az erdők, 
mezők, hegyek s a rétek . . .
Ugye lehallik hozzád?
A  sírban is meg érzed? —

Apám! Itt van a Május! 
Gyerekkezem kezedben,
Mint akkor . . .  ott . . . az úton••• 
vidám munkások mennek. . .
I t t . . .  itt ragyog az arcod ...
Egy könnycseppben... szememben 
És megyünk ú jra . . .  ketten. . .  
Piroszászlós menetben! . . .

Nem haltál meg Te, érzem . . .
Jössz. . .  jössz velem... azóta. . • 
Reményvesztett télben . . .
Csatakba, sárba. . .  hóba. . .
S én minden új tavasszal 
mikor a föld virágos, 
boldog hittel kiáltom:
Hallod? Az Élet ébred!

Szabad lett már a Néped!
A p á m ... Itt van a Május!

Itt van a Május! . . .

IHÁSZ-KOVÁCS ÉVA

M Á J  US
Az orgonák álmodták ezt a hónapot, 
amely lila tűzze változtatja 
a hegyvonulatokat és kerteket.
Csupa csengés az Idő, 
a kalapácsok dallama úszik a szélben, 
a reszelők élénk ritmusú beszéde 
rárakódik az udvari fák ágaira 
s a szomszédos házak tűzfalára, 
s ha nagyon figyel az ember, 
a kombájnok énekét is idehallja már 
a kalász-fényű, közeli jövőből.
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NAPIRENDEN

a kollektív szerződés módosítása
Az igazgatósági verseny győztese

Ismét Miskolcra k e r ü li 
a vörös vándorzászlöf

A  zászlóátadás ünnepélyes pillanata

(Folytatás az 1. oldalról.)

számolni végrehajtásáról'és ott 
történik a módosítás elfogadá
sa, illetőleg szabályainak meg
alkotása is. Ezeken a fórumo
kon nemcsak a kollektív szer
ződéssel összefüggd, hanem a 
munkáltatással kapcsolatos 
egyéb kérdések is szóba ke
rülnek, sók észrevétel és ja
vaslat hangzik el. Ezeket a 
lehetőségekhez mérten felhasz
náljuk munkánkban.

A  MÁV vezérigazgatójának 
Szóbeli kiegészítője után Kaj- 
tsa József, a vasutas-szakszer
vezet titkára lépett a mikro
fonhoz.

— A korábbi évekhez hason
lóan ismét sor került a kol
lektív szerződésben foglaltak 
Végrehajtásának értékelésére és 
az 1979. évi módosítás terve~ 
tétének elkészítésére —  kezd
te beszédét. — -A beszámoló
kat és a módosítás tervezeteit 
a dolgozók széles körben meg
vitatták. Az együttes ülése
ken a  bizalmiküldöttek nagy 
Szakmai, és politikai hozzáér
tésről tettek tanúbizonyságot. 
A  legtöbb vitát a túlórák és 
pihenőnapok elszámolása, a 
szabályozás bonyolultsága és 
áz utazóknál a vasárnapi pi
henőnap biztosítása váltotta 
ki.
■- — Az utazó személyzet fog

lalkoztatása is lehet bírálat 
tárgya — folytatta. — A szol
gálati főnökségek többségénél 
sok az improduktív idő, főleg 
a kisebb szolgálati helyeken 
túlbiztosított a szolgálati ellá
tás. A  munkakörök • ésszerű 
Összevonásával, a kis szolgá
lati helyeken az éjjeli szolgá
lat megszüntetésével növelhe
tő lenne a munka termelékeny
sége. Az így megtakarított 
munkaerőt más munkakörben 
Vagy szolgálati helyen lehet
ne foglalkoztatni. Az utazó- 
Árzemélyzet vezénylése is . re
formokra szorul. Nem titka 
például, hogy egy-egy 16 órás 
szolgálatban mindössze két-há- 
.rom óra a produktív munka. 
^íagy ellentmondása ennek, 
hogy az utóbbi két évben 
mégis számottevően nőtt a 
túlórák száma, és egyre gyak
rabban kötelezik a dolgozókat 
4 heti pihenőnapjukon mun
kára.
1 Kajcsa József ezután hang
súlyozta, hogy — különösen a 
budapesti igazgatóság terüle
ten — rendszeressé vált a 
1-2/24 forduló ' szolgálatban 
foglalkoztatott dolgozók heti 
pihenőnapjainak az igénybevé
tele. A  munkaidő rossz kihasz
nálása miatt a létszámhiányra 
Való hivatkozás sem mentség. 
A szolgálati főnököket érdé- j 
keltté kell tenni a heti pihenő- 
napok kiadásában. A rendszer-  j 
Wien vezénylés sérti a dől- , 
gpzók jogos érdekeit és hát~ \ 
fányosan befolyásolja a vasút 
tevékenységét. A pihenőidő 
terhére történő foglalkoztatás 
az eddigieknél sokkal hatéko
nyabb és szélesebb körű for
galom: illetve munkaszervezé
si intézkedésekkel lehet csak 
csökkenteni.
- Az együttes üléseken gyak

ran hangzott el jogos bírálat 
a; túlfoglalkoztatás miatt. Elő
fordult az is, hogy nem szol
gálati érdekből, hanem a jö
vedelem növelése céljából te
remtettek ¿túlórázási lehetősé
get.
v A  titkár a továbbiakban a 

bérpolitikai irányelvekről, in
tézkedésekről beszélt. Rámuta
tott arra, hogy a vasutasok át
lagjövedelme — a népgazdaság 
egyéb ágazataihoz hasonlítva 
kedvezően alakult. A jövede- 
lém 'növelése a jövőben a 
végzett munka minőségétől és 
mennyiségétől függ.
* Szűcs Zoltán és Kajcsa Jó

zsef kiegészítőjét vita követ
te, majd határozathozatalra 
kferült sor. Az elnökség és a 
bizalmi küldöttek a kollektív 
szerződés 1978. évi végrehaj
tásáról szóló vezérigazgatói 
beszámolót és a kollektív szer
ződés. 1979. évi módosításának 
tervezetét — az elhangzott vé
lemények figyelembevételé
vel — hat ellenszavazattal el
fogadták. Az együttes ülés 
vészvevői ezzel felhatalmazták

a főtitkárt arra, hogy a kol
lektív szerződés 1979. évi 
módosítását aláírja.

Ezután Gulyás János ve
zérigazgató-helyettes fűzött 
szóbeli kiegészítést a MÁV 
1978. évi szociális és munka- 
védelmi tervének teljesítésé
hez, munkavédelmi tevékeny
ségéhez. Elmondotta többek 
között, hogy az 5. ötéves terv
ben a vasút 3,6 milliárd fo
rintot irányzott elő szociá
lis célokra. A  tervidőszak el
ső három évében a tényleges 
felhasználás az előirányzathoz 
viszonyítva 70 százalék, ezen 
belül a fejlesztések teljesíté
se 59 százalék.

Az 1979. évi szociálpolitikai 
tervről szólva kiemelte a 
munkásszállások, köztük a rá
kosrendezői 450 személyes szál
ló létesítését, és a gyermek- 
intézmények fejlesztését. Köz
pont i szabályozások szerint 
fejlesztik a lakásépítést is. 
Több támogatást kannak a 
magánerőből építkezők. Rá
kospalotán ezer lakásos köz
lekedési lakótelep épül majd, 
amelybe 600 vasutas kap la
kást. Jelenleg az előkészítés 
és a tervezés folyik. Ezt a le
hetőséget elsősorban a buda
pesti pályaudvarok munkaerő- 
helyzetének javítására kíván
ják felhasználni.

A  vezérigazgató-helyettes a 
továbbiakban elmondotta, 
hogy csökkent a halálos és 
csonkulásos balesetek száma. 
A  vasútnál a technika* és a 
technológia az elmúlt években 
viszonylag gyorsan fejlődött. 
Ez a körülmény a munka biz
tonságára is hatott. A  MÁV 
továbbra is kiemelt feladat
nak tartja, a nehéz fizikai 
munka gépesítését, a kedvezőt
len munkakörülmények meg-

Az igazgatóságok 1978. évi 
munkaversenyében második 
helyezést elért szombathelyi 
igazgatóságnak április 6-án 
Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes és Kajcsa József, a vas
utasszakszervezet' titkára adta 
át a MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete El
nöksége Dicsérő oklevelét.

A  szombathelyi járműjavító 
Haladás Művelődési Házában 
rendezett ünnepségen dr. Hor
váth Lajos vasútigazgató is
mertette az igazgatóság múlt 
évi eredményeit. Egyebek kö
zött elmondotta, hogy az igaz
gatóság 10 millió 570 ezer ton
na árut fuvarozott, 270 ezer 
tonnával többet a tervezettnél. 
Ez az utóbbi tíz év legjobb 
szállítási teljesítménye. Az 
igazgatóság megfeszített mun
kával, igen nehéz körülmé
nyek, állandó kocsihiány köze
pette, szervezett munkával ér
te ezt el. Nagy része van a si
kerben az 500 szocialista bri
gádnak, amelyek példát mu
tattak a munkában. A  kevés 
kocsival szervezetten, hatéko
nyan gazdálkodtak, fokozták 
megrakásukat s forduló idejü
ket is meggyorsították. A  kor
szerű dízelmozdonyok napi 
hasznos ki lométer-teljesítmé
nyét 1,9 százalékkal növelték 
tervükhöz képest.

A  jó fuvarozói munka mel
lett az igazgatóság szakembe
rei a múlt évben felújítottak 
44 km hosszú pályát és 50 cso
port új kitérőt építettek be. 
Folytatták a biztosítóberende
zések korszerűsítését. A por
pác—hegyeshalmi vonal újabb 
28 kilométerét látták el önmű
ködő, vonatbefolyásolásra is 
alkalmas rendszerrel. Négy ál
lomás integra dominó beren
dezést kapott. Így most már az 
igazgatóság 49 állomásán segí
ti e korszerű automata a for
galmi szakszolgálat munkáját. 
A  vasút-közút szintbeni ta-

szüntetését, a zajártalmak el* 
leni küzdelmet stb.

— A szakszervezet elnöksé
ge és titkársága már több al
kalommal elemezte a vasút 
munkavédelmi tevékenységét 
— folytatta Gulyás János. — 
Sajnálatos, hogy a balesete
ket kiváltó okok között olyan 
emberi magatartással találko
zunk, amely ellen nem tudunk 
hatékonyan védekezni. A  bal
esetek oka legtöbbször az 
utasításellenes munka, a fele
lőtlen kockázatvállalás, a 
munkavédelmi előírások meg
szegése. Sok gondot okoz az 
ittasság. Az alkoholszondás el
lenőrzések nem hatékonyak, 
társadalmi összefogásra lenne 
szükség. A munkavédelemnek 
is vannak fogyatékosságai. 
Közéjük tartozik például: a
termelési feladatok elválasztá
sa a munkavédelmi előírások
tól, technológiai fegyelmezet
lenség. a takarékosságra való 
hivatkozás a munkavédelem 
rovására, a munkairányítók 
liberalizmusa, amely megtű
ri a bravúroskodást, a veszé
lyek lebecsülését. Ezek fi
gyelmeztető tények, amelyeket 
a jövőben számításba kell 
venni és társadalmi összefo
gással megszüntetni.

Befejezésül a vezérigazgató
helyettes rámutatott arra, hogy 
a vasút vézetői olyan mun
káltatói feltételek kialakítá
sán fáradoznak, amely lehetővé 
teszi a dolgozók egészségének 
és testi épségének megóvását. 
Ehhez azonban olyan munka
helyi légkörre van szükség, 
amelyben a biztonsági előírá
sok betartása természetes ma
gatartásnak számít.

Az együttes ülés a beszámo
ló jelentéseket — a vitában el
hangzottakkal együtt elfogad
ta. „ . . . . . . .  „•

lálkozásnál 36 fénysorompót 
szereltek fel. Szociális beruhá
zásokra 10,5 millió firíntot 
fordítottak.

Az igazgatói beszámold után 
Szabó Béla vezérigazgató-he
lyettes köszöntötte a szombat- 
helyi vasutasokat. Hangsúlyoz
ta, hogy a szombathelyi igaz
gatóság a belföldi és nemzet
közi forgalomban egyaránt 
fontos szerepet tölt be, s fel
adatai — csakúgy, mint az 
egész hálózaté — évről évre 
nőnek. Az ipari üzemek szállí
tási igényeinek zavartalan ki
elégítése, a nemzetközi tranzit- 
forgalom lebonyolítása, a sze
mélyszállítás kulturáltságának 
fokozása jól szervezett, fe
gyelmezett munkát követel az 
év minden napján a vasutas 
dolgozóktól. A szombathelyiek 
teljesítették mindazokat a cél
kitűzéseket, amelyek a meny- 
nyiségi feladatok elvégzése 
mellett, a munka minőségének 
javítását, a gazdálkodás haté
konyságának fokozását szol
gálják. Helyesen gazdálkodtak

A  vásútigazgatóságok mun
ka verseny ében 1978-ban, első 
helyezést elért miskolci igaz
gatóságnak április 11-én adták 
'át a vörös vándorzászlót. .

Az ünnepséget rendhagyó 
esemény, munkayédelmi
szemle előzte meg. Szűcs Zol
tán, a MÁV vezérigazgatója 
és Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára dél
előtt Miskolcon sorra. járta a 
csomópont, szolgálati főnöksé
geinek munkahelyeit. Megte
kintették a Tiszai pályaudvar 
személypénztárait,, a rendező
pályaudvart, a személykocsi
mosót és javítót, a vontatási 
főnökséget és a biztosítóberen
dezési . fenntartási főnökség 
műhelyeit.

A  szemle tapasztalatait az 
igazgatósági osztályvezetők, a 
szolgálati főnökségek gazda
sági és mozgalmi vezetőinek 
jelenlétében összegezték. Meg
állapították, hogy a közel 5000 
vasutast foglalkoztató csomó
ponton a munkakörülmények 
és a vele Összefüggő biztonsá
gos munkáltatás megegyezik a 
vasút átlagszínvonalával. A  
szociális ellátásról ez már ko
rántsem mondható el. Míg a 
vontatási főnökségen korszerű 
öltöző-mosdó, új üzemi .étkez
de áll a dolgozók rendelkezé
sére, addig az állomási dolgo
zók egyés rétegei és a BFF 
dolgozóinak egy része, mos
toha körülmények között öltö
zik és tisztálkodik. A  Tiszai 
pályaudvar épülő új szociális 
létesítménye minden bizonnyal 
hosszú időre megoldja majd 
a pályaudvar vezetőinek gond
jait.

Szűcs Zoltán és Koszorús 
Ferenc a szemlét úgy értékel
ték, hogy az, egyrészt jó al
kalmat adott a csomópont éle-

a rendelkezésre álló vonóerő
vel, a vagonokkal, tovább ja
vították a vonatforgalom dina
mizmusát, az építési és fenn* 
tartási tevékenységet, vala
mint az élőmunka termelé
kenységét.

Ezután az idei tennivalókról 
szólt Szabó Béla. Egyebek kö
zött elmondotta, hogy az áru- 
szállítás volumene ebben az 
évben csak mérsékelten nő. A 
szállító kapacitás alapvetően 
nem változik, a feladatokat 
tehát a rendelkezésre álló esz
közanyaggal kell teljesíteni, 
úgy, hogy jobban ki kell azo-\ 
kát használni, s csökkenteni a 
veszteségidőket. Törekedni kell 
a költségek csökkentésére és 
javítani kell a vasút, valamint 
a fuvaroztatók kapcsolatát.

Ezután Kajcsa József, a vas
utasszakszervezet titkára és 
Takács László, a Vas megyei 
pártbizottság titkára méltatta 
a munkasikert és fejezte ki el
ismerését, a szombathelyi vas* 
utasoknak.

tének megismerésére, más
részt a hiányosságok féltásá
sára. Már helyben több olyan 
intézkedés született, amelyek 
végrehajtása kedvezően befo
lyásolja majd az ott dolgozók 
biztonságos munkáját.

A  vándorzászló ünnepélyes 
átadása alkalmából rendezett 
ünnepség délután 3 órakor 
kezdődött a Szakszervezetek 
Borsod megyei Tanácsa épüle
tének színháztermében. Az el
nökségben helyet foglalt Ko
szorús Ferenc főtitkár, Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazga
tója, Vaskó Mihály, a Heves 
megyei pártbizottság első tit
kára, Tóth József, az SZMT 
vezetőtitkára, Kovács László a 
városi pártbizottság titkára, 
Tolnai Lajos, a megyei pártbi
zottság . osztályvezetője és 
Markovics Ferenc, az MSZMP 
KB munkatársa.

Az ünnepséget Zombóri La
jos, a vasutas-szakszervezet 
miskolci területi bizottságának 
titkára nyitotta meg, majd dr. 
Pásztor Pál, az igazgatóság ve
zetője számolt be a végzett 
munkáról.

— Tisztában voltunk azzal, 
hogy 1978 a korábbi éveknél 
lényegesen nagyobb feladato
kat hárít igazgatóságunkra — 
mondotta bevezetőjében —. 
Ezért még az előző éveknél is 
nagyobb gondot fordítottunk 
az előszállítások szervezésére, 
a tartalékok feltárására és 
hasznosítására. Ez nagymér
tékben hozzájárult ahhoz, 
hogy már az első félévi áru- 
szállítási tervünket — a háló
zati lemaradással szemben — 
jelentősen túlteljesítettük. Bár 
kocsihiány, elegytorlódás és 
áruforgalmi korlátozás miatt 
a második félév sem volt 
problémamentes, a fuvarozta
tók megértő támogatásával, 
kielégítettük a jelentkező igé
nyeket, A  fuvarozás gazdasá
gosságát javította a tehervo-

A  szocialista brigádok vál
lalásainak megkönnyítésére, 
a felajánlások célszerű ki
alakulásának elősegítésére 
nyújtott útmutatást o szom
bathelyi területi bizottság. T i
zenhat pontban foglalták ösz- 
sze azokat a feladatokat, ame
lyekhez várják a brigádok se
gítségét. Első helyen áll a szál
lítás, a pályakorszerűsítés, a 
rakodás gyorsítása, valamint a 
vontatójárművek üzemképes
ségének biztosítása.

Gazdag választási lehetősé
geik vannak a továbbképzés-

na tok átlagos terhelésének 39 
tonnával történő . növelése, 
amivel 4000 tehervonat- közle
kedését takarítottuk meg. 
Ezzel, éves s^iriteh, ^ ^ !  mil- 
lió forint többletbevételt ér
tünk el. Ehhez járult a rakott 
és üres kocsifut^s .arányának 
javítása.

Az igazgatóság vezetpje. az 
elért eredményeket fémjelző 
adatok felsorolása után elis
meréssel szólt á Sikerék 'kö- 
vácsairől, az igazgatóság .öol* 
gozóiról. Mint mondotta, mi
ként eddig, ezután is számi* 
tanak a szocialista brigádokra, 
& a fiatalokra éppúgy, mint -az 
idősebb, vagy tapasztalattal 
rendelkező ̂ jmsutasokra. Első
sorban az ő-iérdemük, hogy a 
miskolci igazgatóság immár 
nyolcadszor-nyerte el a- vörös 
vándörzászlót.

Dr. pásztqr Pál végezetül az 
Igazgatóság 71979» évi felada
tairól szólte Hangsúlyozta: az 
idén is elkövetnek mindéről 
azért, hogy teljesítsék a sze
mély_ és áruszállításban, rájuk 
háruló feladatokat.

Ezután Szűcs Z o l t á n ,KPM 
és a M ÁV Vezérigazgatóság, 
Koszorús Ferenc főtitkár, a 
vasutas-szakszervezet, és az 
SZMT elnöksége, Tohüti Lajos 
pedig a megyei pártbizottság 
hevében köszöntötte a vasút- 
igazgatóság versenyében ’ első 
helyezést, elért miskolci, igaz
gatóságot.

Az üdvölő beszédek elhang
zása után Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója és Ko
szorús Ferenc főtitkár " átadta 
a vándorzászlót dr. Pásztót 
Pál vasútigázgatónak. 7

Az ünnepség végén dr. Pász
tor Pál, a vasútigazgatóság ve
zetője Kiváló dolgozó, kitün
tetéseket adott át a ¡munkában 
kiemelkedő eredményt elért 
dolgozóknak, ; 7 ,, .,j 7

Visi Ferenc

ben résztvevőknek. Bőven ta
lál magának az, aki hiányos 
ismereteit szándékozik pótol
ni. Lehetőség kínálkozik ma
gasabb szakmai és politikai 
képesítések megszerzésére is, 

A  szocialista életmód, a 
szabad idő; megfelelő kialakí
tásához  ̂ illetőleg Eltöltéséhez 
tizennyolc variációt dolgoztak 
ki Szombathelyen.

Az ajánlásokat időben, még 
fébruár középén eljuttatták az 
igazgatóság területén dolgozd 
valamennyi brigádhoz. ^

Sz. Jakab

Sz. T.

Szabó Béla vezérigazgató-helyettes átnyújtja az oklevelet 
dr. Horváth Lajos vasútigazgatónak

Átadták a Dicsérő oklevelet 
a szombathelyi vasát

A vállalások elősegítésére

Ajánlások szocialista brigádoknak
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Vasutasok és gyermekutasok
Mint ismeretes, az Egyesült Nemzetek kezdeménye* 

zésére 1$79 a gyermekek éve. A  népek és nemze
tek, a gyermekek jogairól szóló 1959-es deklará

ciót, a világszervezet és a gyermekév magyar bizottsá
gának felhívását sokszor idézik. Hazánk Is elfogadta és 
magáénak érzi — „az egészséges gyermek biztos jövő” — 
megfogalmazást és több intézkedés igazolja gyermekeink 
megbecsülését és védelmét.

A  Magyar Államvasutak, mfnt egyik jelentős közle
kedési vállalat, nagy jelentőséget tulajdonit a fiatalkorú 
utasok védelmének, a balesetek megelőzésének. Ezt kell 
Megértenie és segíteni minden vasutasnak, akiken mú
lik. hogy gyermekeink a vágányok mellett és a vonato
kon, testi épségük veszélyeztetése nélkül járhassanak, 
utazzanak.

A  nyári vakáció több tízezer kisdiák, gimnazista, szak
munkástanuló, KISZ-fiatal, egyetemi hallgató és ifjú
munkás útrakelését és országjárást jelenti. A  fiatalok, 
életkoruk érdeklődési körének megfelelően kíváncsiak 
a haza tájaira, szépségeire. Kitekintenek a világba, hogy 
a körülöttünk élő népek életének megismerésére vágyva 
induljanak el idegen égtájak felé.

A  többnyire hátizsáknyi poggyásszal útrakelők szülői 
féltéstől óva, felnőtt kísérő nélkül —• baráti közössé
gekben — indulnak útjukra. Szükséges, hogy az állomá
sokon és vonatokon érezzék a vasutasok figyelmességét 
és gondoskodását. A különleges gondoskodás és megkü
lönböztetett figyelem azt is jelenti, hogy a vasutasok, ha 
kall, figyelmeztessenek a vasúti szabályok betartására. 
Arra, hogy csak azon az oldalon szánjanak fel és le a 
vonatokról, ahol az megengedett. Mondják el, ha az ér
kező vonatot tiltott helyen várják, nem tartózkodnak a 
peronon, akkor saját testi épségüket veszélyeztetik. Az 
egyidejű vonatbejáratások, kihaladások megzavarhatják 
a vágányok között engedély nélkül tartózkodókat, és az 
balesetükhöz vezethet. Miként az is, ha nyitott kocsiaj
tóban utaznak.

Esetenként az is előfordul, hogy valamely vonat még 
nem indul, de forgalmi vagy egyéb okból helyet változ
tat, esetleg átáll egy másik vágányra. A vonatról leszállt 
gyermekutasok azt hihetik, hogy az elindított vonatról 
lemaradnak* ilyenkor testi épéségük kockáztatásával is 
megkísértik az arra való feljutást. A  leselkedő veszély 
megelőzhető, ha az állomásokon erre időben figyelmez
tetjük őket.

Előírás, hogy a jegy vizsgál óknak le kell szállni a sze
mélykocsikból mindenütt, ahol a vonat megáll. Ennek 
forgalmi és utasvédelmi célja van. Az azonban teljesen 
utasérdekeket szolgál, hogy az állomás nevét, ahol nincs 
hangosbemondó, mindenütt közöljék. A z is figyelmes
ségre vall, t ó  a tanuló- és kiránduló csoportokat már a 
megelőző állomást követően időben felkészítik a leszál
láshoz. •

A  gyermek- és családvédelem érdekében, egyes távol
sági vonatokon, az első személykocsiban ülőhelyeket, fül
kéket és kocsrtereiprészeket tart fenn a vasút a kisgyer
mekekkel utazók részére. Ezekben a kocsikban a do
hányzás tilos. Ennek mindenütt érvényt kell szerezni, 
hogy a gyermekek egészsége ne károsodjon a dohány
füsttől.

Nem hagyható szó nélkül a mozgó vonatra való fel- és 
léugrás, az ablakon való túlzott kihajolás, a nyitott aj
tóban; való támaszkodásba lépcsőn utazás és a két kocsi 
közötti átjáróidon való tartózkodás.

Az üdülés wu&ból szervezett „gyermekvonatok”  kí
sérőivel már íKdulás előtt egyeztetni keli a programot. 
A  vonatok fel állítási helyét, a gyermekek leszállását és 
az esetleges átszállást ' körültekintéssel kell megszer
vezni.

A gyerekeknek az utalás örömet és felejthetetlen él
ményt jelent. Am a változatosság veszélyeket is hordoz 
magában, mellét nem mindig ismernek fel. A  Balaton 
cüllogó vízttik||£J a Duna-kanyar, a Mátra és Bükk von
zó erdei táborfj, az ifjúsági találkozók, az építőtáborok 
vonzzák a fiatalokat. Az ismeretien, az új megismerése 
vissza nem térő varázslatos ajándéka az ifjúságnak.

A forgalmi' szol Igáiáttevők, a mozdonyvezetők, az 
ügyeletes tiszték, a pénztárosok, a jegyvizsgálók a gyer
mekutasokban leányaikat, fiaikat lássák és a pályaudva
rok, állomások területén s a vonatokon óvják lépteiket.

V. Szabó Béla

Kiváló csomópont

Miben rejlik a kitüntetés titka?
Szabolcs-Szatmár megye az 

ország egyik legdinamikusab
ban fejlődő tájegysége. A  nagy
arányú változás következmé
nye, hogy az elmúlt évtizedben 
Nyíregyháza állomáson meghá
romszorozódott a fel-  és leadott 
áruk mennyiségi. A  vágányhá
lózat lényegében megegyezik 
a 10 évvel ezelőttivel. A  meg
növekedett feladatokat csak 
úgy tudták teljesíteni, hogy 
szorosabbra fűzték a kapcso
latot a szállíttató partnerekkel.

Hogyan sikerült elérni, hogy 
a szállíttatok és a vasút közös 
ügye lett a szállítási feladatok 
teljesítése? Erről beszélgettünk 
Nyíregyháza állomáson Hek- 
mann Lászlóval, a Hajtóművek 
és Festőberendezések gyára 
igazgatójával, Kiss Ernővel, a 
Kelet-magyarorszégi TÜzép 
igazgatójával, Kovácsvölgyi 
Zoltánnal, a Papírgyár igazga
tójával, Rudi Bélával, a Kon
zervgyár igazgatójával és 
Buczkó Ferenc állomásfőnök
kel.

Rakodási szünet 
nélkül...

— Az elmúlt évben 118 szá
zalékra teljesítettük áruszállí
tási tervünket — kezdte a be
szélgetést az állomásfőnök. — 
Nagyon örülünk ennek, mi
ként annak is, hooy a szállít
tató nagyvállalatok is teljesí
tették évi tervüket. A vasút pe
dig minden megtermelt és fu
varozásra felkínált árut elszál
lított rendeltetési helyére.

— Hogyan sikerült ezt el
érni?

— Mindenekelőtt úgy. hogy 
a szállíttató partnerek többsé
ge megszervezte az éjszakai, a 
szombati és a vasárnavi rako
dást. A  Konzervgyárnál, a Tü- 
zéonél és a Papírgyárnál a hát
védeken még arra Is iulott ere
jükből, ho*v Pótoljak az eset
leges hétközi lemaradást. 
Szombaton és vasárnap u*?van-| 
is szinte korlátlanul tudtunk 
kocsit adni a szállíttató part
nereknek.

A  Papírgyár igazgatói a el
mondta, hogy évente 10 ezer 
tonna anyagot kell beszállíta
ni a gyárba és közel ugyanénv-J 
nyi a kiszállítás. A be- és Ki
rakások 40 százalékát szomba
ton és vasárnap végzik.

— Amikor a P  apírgyár meg - 
kezdte a termelést, a szállí
tást másodlagos feladatnak te- 
leintettük — mondta pz igazgat 
tó. — Később rájöttünk. hogy 
érdemes egy jól funkcionáló 
szállítási üzemet létrehozni. A 
rakodást gépesítettük, Bulgá
riából származó berakó targon
cák és NSZK-gyártmányú te
kercsfogós targoncák segítik ezt

a nehéz fizikai munkát. Mun
kásainkat anyagilag is érde-\ 
keltté tettük abban, hogy szí
vesen vállalják az éjszakai és 
a héi végi munkát. A folyama
tos műszakpótlék nálunk 60 
százalék. Ennyivel keresnek 
többet tehát, mint az egymű- 
szakosak.

A Tüzép nyíregyházi telepé
re naponta 20—24 vagon áru 
érkezik be. A  kirakás zavarta
lan. A  vállalat igazgatója így 
vélekedik az együttműködés
ről:

Együtt
gondolkodni!

— Az állomáson az elmúlt 
években megváltozott a szem
lélet. A vállalat nagy mennyi
ségben vesz át szovjet cemen
tet. A széles nyomtávú —- át
állított — kocsik kirakásához, 
ha nagyobb mennyiség érke
zik, a MÁV ad segítséget. Ezért 
cserébe mi is adunk kölcsön 
markológépeket a vasútnak, 
hogy segítsünk az átrakási gon
dok megoldásában. Megtanul
tunk egymás fejével gondol
kozni és a feladatok megoldá
sát közös ügynek tekintjük.

— A gyárba érkező áruk fo
gadása szombat, vasárnap is 
biztosított — vette át a szót a 
Hajtóművek és Festőberende
zések Gyára igazgatója. — Fon
tos a jól szervezett munka 
azért is, mert évi ezer vagon 
termékünk megy exportra, és 
az exportfeladatok teljesítésé
vel a napok is sokat számíta
nak. Az együttműködés titka, 
hogy a vasutasok és az üze
mek dolgozói, vezetői is jó 
kapcsolatban vannak egymás
sal.* A  munkaköri és az elvtár
si-baráti kapcsolatokon túl, 
részt veszünk egymás ünnepsé
gein. Arra is van példa, hogy 
vállalati kitüntetést adunk 
vasutas dolgozóknak, mert azok 
erőfeszítéseket tettek azért,

hogy legyen vagon az áruk el
szállításához. '  \

A vállalatok vezetői koráb
ban nem voltak ilyen jó kap
csolatban az állomás vezetői
vel. BuczkÖ Ferenc állomás
főnök, akit kiváló szervező
nek tartanak, kereste meg őket 
először.

A  Konzervgyár igazgatója, 
Rudi Béla alapító tagja a vál
lalatnak. A  gyár 16 éves múlt
ra tekint vissza, és kezdetben 
akadozott’ az együttműködés a 
vasúttal. Az utóbbi években 
megnövekedett a gyár szállí
tási igénye, de a vasút a na
gyobb igényeket is zökkenő- 
mentesen kielégíti. Most újabb 
feladatra készülnek: Vaja tér
ségében felépül az almaiét elő
állító üzem. Így szállítási fel
adataik már az idén közel 50 
százalékkal Ismét növekednek.

Megérdemelt
elismerés

A z üzemek egymásnak is se
gítenek. A  Papírgyár saját be
ruházással — felkészült arra, 
hogy a tengelycserés forgalom 
keretében érkező szovjet vago
nokat fogadja. Ebből haszna 
van a Konzervgyárnak is, mert 
az őszi idényben almával és 
konzervekkel rakják meg eze
ket a vagonokat és maximális 
kihasználással mehetnek visz-  
sza a Szovjetunióba. A  kocsik 
tehát rakva érkeznek és rakva 
mennek vissza.

A  négy gyár igazgatója és 
az állomásfőnök örömmel 
nyugtázhatja, hogy összefogá
suk eredményeként az idén, az 
első negyedévi szállítási fel
adatokat is 115 százalékra tel
jesítették. Egyébként a nyír
egyházi vasutasok jó munká
ját az iránvító szervek is elis
merik. 1978. évi eredményei
ként „Kiváló Vasúti Csomó- 
vont” kitüntetésen részeli
tek. Kőhidi László

Harminc év után

A bizalmi elköszönt
Nááasi Györgyné, harminc 

évi 'központi szolgálat és 
ugyanannyi bizalmi tevékeny
ség mán márciusban kezdte 
meg Nyugdíjas évelt. A h »^m  
évtizéd gyorsan elrepült. 1949-

a központban, immár véglege
sítve.

Közben 1965-ben leérettsé
gizett, majd 1967-ben levelező 
tagozaton sikeresen elvégezte 
a tisztkjénző tanfolyam általá
nos szakát. Legutóbbi munka-

berf egy rövid, időszakos mun- körében huszonöt éven át dől- 
kára.yfiéhány hétre, nyolc gép
írónőt szerződtettek a pécsi 
vasútigazgatóság központjá
ban, majd kettőt közülük vég
legesítettek. Erzsiké magatar
tása, . szorgalma, kedvessége 
miatt maradhatott továbbra Is

A z öregembert, ha nem 
zsémbes, ha nem sava

nyította be az élet, a kis uno
kája teszi boldoggá. Az uno
kát meg az olyan nagypapa, 
aki mesélni is tud. De nem 
ám akármilyen mesét. Szeke
res nagyapó minden eddig 
hallott mesénél érdekesebbet 
tudott, amikor a nyarat együtt 
tölthette mozdonyvezető fiá
nak gyermekével, kis unokájá
val.

Péternek csak annyit kel
lett mondani:

—Nagyapó! Üljünk fel a 
szekérre!

—  Üljünk — mondta nagy
apó, és már fent is voltak 
azon a szekéren, amit Péter 
még az elmúlt nyáron fede
zett fel a nagypapa régi nagy 
csűrj ének egyik zugában.

Tehát igazi volt a szekér. 
Csak két lovacska kellett vol
na a rúd mellé, dehát azokat 
már könnyű volt odaképzelni. 
A nem létező lovak még nevet 
Is kaptak: az egyiket Vihar
nak, a •másikat meg Villám
nak hívták.

Az ostor megint csak igazi 
” olt. Pattintani Is lehetett ve
le. .de csak módjával, mert a 
’ ovak így is megragadják a 
-.’.ekeret. Meg aztán, akik a 
terhet,/ - az igát húzzák, nem 
hoey ; ostort, de a lég i óbb ab
rakot kell, hogy kapják.

Péter azért egv-egy pattin
tás után rájuk kiáltott:

— Vihar! Villám! — És mint 
a szélvész, repült a .szekér.

No, de hova? Merre? Azt 
bizony mindig Szekeres nagy-

DAVID JÓZSEF

A mesélő szekér
apó mondta meg, mert tulaj
donképpen ezzel kezdődött a 
mese.

— Menjünk a Bodrogon túl
ra — mondta az öreg »—, mert 
haza kell hozni a szénát, amit 
takarosán boglyába gyűjtöt
tünk.

— Gyiha, Villám! Gyi-te, Vi
har! — rikkantott Péter, s 
ahogy átrobogtak a falun, s el
érték a folyót, a lovak egye
nesen a gázlót keresték. Itt 
térdig sem ért a víz, kitűnő 
hely az átkelésre. Legalább 
megdagadnak a kerekek, s a 
lovak patájának sem árt egy 
kis lábmosás.

— Fürödjünk meg mi is! — 
mondta Péter, de az öreg in
gatta a fejét:

— Nincs most idő a lubicko
lásra.

De mire ezt komondta nagy
apó, már a túlsó parton, a ré
teken száguldott & szekér, és 
hipp-hopp ott is voltak a taka
rosán boglyába rakott széna 
mellett.

Nagyapó gyorsan megrakta 
a szekeret, s amikor készen 
Voltak, a kötéllel le is kötöz
ték a rakományt. Aztán indul
tak vissza.

A  teherrel már csak lépés
ben mentek a lovak, s amikor 
a folyó közepébe értek, hirte
len úgy megálltak, mintha 
legyökerezett volna a lábuk.

— No, itt már baj van! — 
mondta nagyapó, s vakarni 
kezdte a füle tövét, mintha on
nan akarna kikaparni valami 
okosságot.

— Mi baj van? — kérdezte 
Péter.

— Hát nem látod? — muta-

éles zsebkést, el vagdalta az ist
rángot, hogy a nagy bajból 
legalább a lovakat mentse.

— A lovak kiúsztak, nagy
apa? — kérdi riadtan Péter.

— Ki, azok — mondja most 
már megnyugodva nagyapó..

— De a szekér! Mi lett a sze- 
kérrel? — esik ki egy pilla
natra a meséből a kisunoka, s 
az öreg kérges tenyerével csap 
a lőcsre:

— Ihol-e. Hiszen rajta ülünk, 
nem?

— Ühüm — bólogat Péter.
. , - »—„  - , Egy pillanatra elrévedezik,

majd azt mondja: -  Kihúzat- 
tűk traktorral?odajártunk, emelkedett a vtz- 

szint.
Nagyapó vette kezébe a 

gyeplőt, meg az ostort is, s el
kiáltotta magát:

— Gyi-ha, Vihar! Gyi-te 
Villám!

A  két ló nekifeszült a hám
nak, s gázolni kezdtek át a vi
zen.

— Meg ne álljatok! — kiál
tott nagyapó —, mert abból 
nagyon nagy baj lehet. Elég 
egy percnyi leállás, hogy a ra
kott szekér süllyedni kezdjen, 
s akkor vége: nemhogy a két 
ló, de hat bivaly se húz ki in
nen,

— Gyi-ha! Gyi-ha! — pat
togott az ostor, de hiába. A  lo
vaknak hasig ért a víz. Hiába 
feszítik a hámot, a szénával 
rakott szekér nem mozdul.

— A teringettét! — mondott 
egy kacskari ngósat nagyapó, 
és ügyesen lecsúszott a szénás
szekér tetejéről, bele a vízbe, 
a lovak mellé. Aztán elÓ az

— Hol volt még akkor a 
traktor, amikor ez a szekér le
ült a folyó közepén azon a 
nyáron — mosolyog az öreg, 
mire kisunokája megkérdezi:

— Hát ez igaz mese volt?
— Hogy igaz-e? — léoett le 

az öregember a szekérről, 
majd leemelte unokáját is, és 
a korhadozó szekérderékre né
zett; íme, a jel — mutatott 
egy rozsdásodó drótra. — Ed
dig volt a vízben. Ezt a drótot 
akkor tekertem rá, amikor ki
húztuk őkéimét..

— Holnao is szekerezünk? 
— csillogott az unoka szeme.

‘— Holnap is — bólogat 
nagyaoó.

— És hová megyünk a sze
kérrel ?

— A vásárra — válaszolta, 
aztán elindultak a házba, hogy 
valami harapnivaló után néz
zenek, mert a szénahordás nem 
gyerekjáték, farkas mód meg 
tud ám éhezni tőle az em
ber ....

gozott pontosan, becsületesen.
Amikor úgy határoztak, 

hogy a munkaügyi hatáskörök 
decentralizációs folyamatában 
a státusfeladatokat is a kül
szolgálatnál végzik a jövőben, 
Nádasi Györgyné — annak el
lenére, hogy nyugdíjazásáig 
már csak 4—5 honao volt hát
ra — a szokásos aktivitással 
folytatta a számár?» teljesen 
új, a géni adatszolgáltatással 
kaocsolatos feladatok végre
hajtását

Munkáiéért kétszer kapott 
Kiváló dolgozó kitüntetést és 
egyszer, 1976-ban Igazgatói di
cséretet. Szakszervezeti bizal
miként három évtizedig élvez
te a dolgozók szeretetét, szak
mai vezetőinek megbecsülé
sét

Z. L.

Vallomás 
a munkáról

A 2311-es személy tartja 
a menetidőt. Dalanics Mi
hály jegyvizsgáló le-leszállt 
az állomásokon. Azután le
ült mellém s folytattuk a 
nemrég kezdett beszélge
tést

— 1952-ben lettem vas
utas. Ez volt az első mun
kahelyem és ez is maradt 
mindmáig. Szeretem a 
munkámat Kevés ember 
mondhatja el, hogy azt csi
nálja, amit szeret. Én ezek 
közül való vagyok. Eleinte 
persze sokat kellett dolgoz
ni. Volt, hogy még a ,400 
órát is meghaladta a havi 
szolgálat. Néhány éve min
den változott. Most a 196 
óra a kötelező, ehhez 25— 
30 túlóra jön havonta.

Én Mezőkövesden száll
tam fel, s Vámosgyörknél 
már benne voltunk a be
szélgetésben. Utas kevés 
volt, így senkit sem zavart 
a beszédünk.

— 1957 óta vagyok jegy
vizsgáló. Szeretem ezt a 
munkát — folytatta. — 
Mindig más emberekkel 
utazom, s más-más vonala
kon járok. Így például a

Nyíregyháza—Miskolc— 
Budapest, a Nyíregyháza— 
Mátészalka, a Nyíregyháza 
—Szolnok—Budapest, s a 
¡Nyíregyháza—Dombrád kö
zötti 51 km hosszú kisvas- 
útón. Ahány út, annyiféle 
ember. A  fővonalakon köz
lekedő vonatok általában 
zsúfoltak. Különösen a hét
végeken. Ma 19 óra 3 perc
kor indultunk Nyíregyhá
záról. Nekem előtte 50 perc-, 
¡cél kellett jelentkezni. Éj
fél előtt érünk Pestre, utá
na ledőlök egy kicsit, de 
csak ritkán alszom el. Ha
vonta van egy kötelező sza
bad vasárnapom.

Hatvanban is szabályo
san megadta az „Indulásra 
készen” jelzést, s a vonat’ 
elindult.

— Hol is hagytam abbaf 
Űjfehértón lakom. Ez 15 
km-re van Nyíregyházától. 
Van 800 négyszögöl kertem, 
szőlő terem benne, de a 
gyümölcsfákat is szeretem. 
Van cseresznye, meggv. al
ma. Szeretek a fákkal fog
lalkozni. Jól jön a szabad
nap, a fák igénylik a mun
kát. No, meg a szőlő is. És 
persze a családot se lehet 
kihagyni. Fiam a Híradás- 
technikai Szakközépiskolá
ba jár, az idén érettségizik, 
s persze, hogy ő is vasutas 
lesz. Hazajön mihozzánk, a 
vasúthoz.

Hogy mi a mi életünkben 
a rossz? Az örökös rend
szertelenség. Ezt csak szok
ni lehet, de megszokni ta-* 
Ián soha. A  telet nem sze
retem. Tavasztól őszig gyö
nyörű a munkánk. Változa
tos. érdekes. Messze még a 
nyugdíjkorhatár, és mégis 
egyre közelebb jön. Ha el
érem a nyugdíjkorhatárt, 
még egy évet ráhúzok és 
elmegyek a fáimhoz, a szö- 
lőmhöz, a családhoz. Majd 
a fiam helytáll helyettem 
is.

(takács)

Ajándék a gyerekeknek

Közúton érkezett d gőzmozdony 
a Répceszentgyörgyi Nevelőotthonbd
Érdekes esemény színhelye 

volt a közelmúltban a Répce
szentgyörgyi MÁV Nevelőott
hon. Az egykori grófi kastély 
parkjába, egy különleges szál
lító járművön igazi gőzmoz
dony érkezett, A nagy esemé
nyen ott volt a falu apraja- 
nagyja.

Az előzmények. A  szombat
helyi vontatási főnökség Sa- 
varia szocialista brigádja több 
éve patronálja az Intézet nö
vendékeit és egyszer igazi 
mozdonyt ígértek nekik. A 
pécsi igazgatóság a közelmúlt
ban adott egy 376-os moz
donyt a brigádnak, akik saját 
kerekein futtatták le azt Hegy
faluig. Onnan nem vezet to

vább vasút. A  brigád azonban 
már korábban megszervezte á 
továbbszállítást. A  VASÉP két 
hatalmas önjáró darut, a Nyu
gat-magyarországi Fagazda
sági Kombinát pedig szállító 
járművet küldött Hegyfalura-

A 36 tonnás mozdonyt egy. 
trélerre emelték, aztán elin-*- 
dúlt a menet Répceszent- 
györgyre. Útközben meg kel
lett állni, mert a nehéz rako
mány alatt tönkrementek a 
csapágyak. A  hiba kijavítása 
után tovább indultak, és a 
délutáni órákban a helyére 
került az öreg mozdony. Az 
intézet gyermekei virággal 
kedveskedtek a felnőtteknek»**
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Eli tkoncep ciók
A HIVATÁSOS POLITIKUSOK DIKTATÚRÁJA

Megható, milyen szívből énekelnek

Ausztriában vendégszerepelt
Az elitaristák a saját szájuk 

íze szerint magyarázzák a tu
dományos-technikai forrada
lom egymást követő szaka
szait. Szívesen hangoztatják, 
hogy ez a folyamat a demok
rácia elhalásához, a hatalom
nak néhány vezető és technok
rata kezébe kerüléséhez ve
zet. A  technokráciaelmélet leg
újabb változatai a vezetők, a 
menedzserek és a hivatásos 
politikusok diktatúráját tétele
zi fel az „ ipari társadalom
ban”.

Az 1960-as és a 70-es évek
ben az elitelmélet bizonyos 
fejlődésen ment keresztül. En
nek oka az állammonopolista 
kapitalizmus terjeszkedésében 
és a kapitalista társadalom bü
rokratizál ódásában rejlik.

Nyilvánvaló
ellentmondások

R. Berendt amerikai szocio
lógus szerint az „új elit”  fő
leg a nyugati oktatási intéz
mények sajátos terméke, amely 
adminisztratív és testületi ve
zetőkből áll. Az „új elit” arra 
törekszik, hogy a „haladás ne
vében” (sic!) a régi helyébe 
lépjen. A  régin a vérbeli, va
gyonos elitet, az újon a ráter
mett, szakértelemmel rendel
kező elitet értik.

Az elitenzmus teoretikusai 
hivatkozva a menedzseri z- 

mus fejlődésére és a szakmai 
specializálódásra —  azt han
goztatják, hogy az aktivitásnak 
ez a fajtája összeegyeztethetet
len lenne a népszuverenitással 
és utópikussá válna a növek
vő társadalmi problémák bo
nyolultsága miatt Ám az iga
zi ok, ami miatt a tőkés orszá
gokban távol tartják a töme
geket az állam irányításától, 
nem a „technikai jellegű ne
hézségekben”, hanem abban 
rejlik, hogy a dolgozók érde
kei kibékíthetetlen ellentétben 
vannak a monopolista oligar
chiáéval, amely a gazdasági és 
politikai élet döntő pozícióit 
hatalmába kerítette. Ez a fő 
oka a népszuverenitás hiányá
nak a tőkés országokban, amit 
a monopolista elit szószólói 
nem akarnak meglátni.

A z ilyenfajta elméletek szer
zői szívesen hangsúlyozzák, 
hogy a kapitalista társadalom 
„normális” működéséhez nél
külözhetetlen az elit, ezért jo
ga van privilegizált helyet el
foglalnia. Sőt az elitnek köte
lessége megvédeni kiváltságait 
a néptömegek támadásaival 
szemben. De hát mi marad 
így a burzsoá demokráciából?

A z éli taristák természetesen 
nem kerülhetik meg ezt a ké
nyes kérdést. E teóriát vallók 
szélsőséges elemei nyíltan hir
detik a radikális antidemokra- 
tizmust: A  „liberálisok”  erőt
len. kísérleteket tesznek, hogy 
összeegyeztessék az elitariz- 
must és a polgári demokrá
ciát.

Az elit bajnokai
Ide lehet sorolni Bottomore 

angol szociológus nézetét, aki 
kijelentette, hogy az „elit baj
nokai a régi társadalmi hierar
chia elméleti felújítására tö
rekszenek, és akadályokat ál
lítanak a demokrácia fejlődé
sének útjába”.

P. Bachrach amerikai szo
ciológus szintén utalt az elita- 
rista teória és a klasszikus 
polgári demokrácia doktrínája 
közötti nyilvánvaló ellentmon
dásra. „Az elitarizmus az em
berek egyenlőtlenségét tételezi 
fel — hangsúlyozza —, viszont

a » klasszikus«  burzsoá doktrí
na elismeri egyenlőségüket a 
törvény előtt.”

Az elitarizmus a kisebbség 
uralmán alapszik, ugyanakkor 
a polgári demokrácia — szigo
rúan jogi értelemben vett alap
elve — elfogadja a többség 
akaratát, mint a hatalom for
rását. Az „uralkodó elit” hir
detői tagadják Lincolnnak azt 
a tézisét, amely szerint „a ha
talom a nép hatalmának a 
gyakorlása a néppel és a né
pért”. Szerintük Lincolnnak 
ezt a formuláját nem kell betű 
szerint venni: a népi kormány
zás gyakorlatilag megvalósít
hatatlan, és ez a formula nem 
más, mint az elit uralmának 
ideológiai elkendőzése.

A  tőkés országok társadalmi 
életének egyre bonyolultabbá 
válására utalva az éli taristák 
azt állítják, hogy a tömegek 
gondolkodásmódja fejletlen és 
egysíkú. Ezért — 'jobban mint 
valaha — szükségük van arra, 
hogy nagytehetségű egyénisé
gek irányítsák őket. A  demok
rácia a középszerűség uraimét 
és a politikai vezetés gyengí
tését eredményezi — hangoz
tatja Knoll nyugatnémet szo
ciológus. Bár elítéli a fasiz
must, de nem azért, mert az 
a passzív tömegek engedel
mességét igényli, hanem csu
pán a „faji tisztaság” , a „vér 
szerinti”  elitelmélete és gya
korlata miatt.

Nyílt harc 
a hatalomért

A z utóbbi években egy má
sik tendencia is kialakult Nyu
gaton. Az elitről és a polgári 
demokráciáról vallott korábbi 
elméletek és a jelenlegiben kö
zös vonásokat fedeztek fél az 
ideológusok. Elfogadják azt, 
hogy minden társadalomnak 
szüksége van vezető elitre. A  
demokráciától megkülönbözte
tő vonása az lenne, hogy meg
engedi a „Mválasztotf'icisebb- 
ség” szabad kialakulását, és 
lehetőséget ad a hatalomért 
folyó nyílt harcra. A  tömegek 
bizonyos befolyást gyakorol
hatnak a politikára azáltal, 
hogy egyik vagy másik rivális 
elit csoport mellett döntenek. 
Az általános választások alkal
mával az elit különböző kép
viselői előterjesztik program
jukat, melyet a tömegek elfo
gadnak vagy visszautasítanak. 
Bobbio olasz szociológus úgy 
látja, hogy van lehetőség az 
elitarizmus és a demokrácia 
összeegyeztetésére. Állítása 
szerint elegendő lenne, hogy 
a tömegek,időről időre kifejez
hessék érzelmeiket anélkül, 
hogy részt vennének az állam 
irányításában. Ezáltal megszű
nik az elitarizmus antidemok
ratikus jellege, mert a demok
rácia a „realistább”  koncep
ciójának bázisává válik. En
nélfogva az elitaristák a de
mokratizmus örve alatt a tö
megeknek vigaszként a kor
mányzó elit megválasztásában 
való részvételt ajánlják. Ezen
kívül a tömegeket abba az il
lúzióba ringatják, hogy a nép 
„legjobbjainak” képviselői be
juthatnak és beolvadhatnak az 
elitbe.

Mindmegannyi hamis állítás. 
A  tömegek- nem választják a 
vezető elitet. Az olyan orszá
gokban, mint például az Ame
rikai Egyesült Államok arról 
dönthetnek, hogy a nagytőke 
melyik pártja gyakorolja a 
hatalmat néhány évig, a követ
kező választásokig. Lundberg 
amerikai szociológus írja: „Az 
Amerikai Egyesült Államok-

Csehszlovák gasztronómiai hét a síneken
Az elmúlt években hazánk

ban megrendezett NDK, majd 
a román vendéglátás hete a 
magyar síneken osztatlan si
kert aratott, egyben nagy 
nemzetközi visszhangot váltott 
ki a szakemberek körében. 
Ugyancsak nagy sikerül volt 
az Utasellátó .étkezőkocsijai- 
hák az NDK, a szomszédos 
Románia és Csehszlovákia 
vasútjain.

A  kölcsönös szakmai tapasz

talatcsere és a más területe
ken érvényesülő együttműkö
dési programok folytatásaként, 
április 2—7-ig, a CSDiJLV ét
kezőkocsija mutatkozott be 
hazánkban, a Budapest—
Szombathely között közlekedő 
gyorsvonaton. Az étkezőkocsi
ban a cseh és a szlovák kony
ha ételkülönlegességeit mutat
ták be és pilseni sörökkel vár
ták a magyar utasokat.

bán gyakorlatilag csak egyet
len párt, a tulajdonosok pártja 
létezik. Mindössze ez osztódik 
két részre: republikánusokra 
és demokratákra.”

Képimutatás az elmélet azon 
megfogalmazása, hogy a kapi
talista elit osztályon kívül ál
ló. „Attól kezdve, hogy a tőke 
létezik — írta Lenin —, min
den társadalmon uralkodik, és 
semmilyen demokratikus köz
társaság, semmilyen választási 
törvény nem változtat rajta.” 
A z elitarizmus „flörtje” a pol
gári demokráciával újra és új
ra alátámasztja a privilegizált 
kisebbség érdekeinek aláren
delt polgári demokráciáról al
kotott marxista—leninista ér
tékelést.

A szocialista országok 
példája

Az elitaristák a civilizáció 
történetére hivatkoznak, amely 
azt mutatja, hogy a néptöme
geket mindig kirekesztették a 
társadalom irányításából. Va
lóban a rabszolgatartó, a feu
dális és a kapitalista társadal
mi formációk története, a ki
zsákmányolás és elnyomás tör
ténete, amelyet a kisebbség 
gyakorolt a többséggel szem
ben. Ebből viszont nem követ
kezik, hogy ennek örökké így 
kell lennie.

A  munkásosztály rátermett
sége a társadalom irányításá
ra és annak a burzsoáziánál 
is eredményesebb vitelét szem
léltetően mutatja a Szovjet
unió és a többi szocialista or
szág gyakorlata.

A  hatalmat magára vállaló 
nép tömegeknek' nem végső 
célja a szocialista állam meg
teremtése, hanem csak az em
beriség előrehaladásának egy 
kikerülhetetlen állomása, a 
teljes társadalmi egyenlőség, az 
osztály és állam nélküli társa
dalom, a kommunizmus felé 
vezető úton. A  szocialista tí
pusú állami struktúra kom
munista társadalmi önigazga
tássá fog átalakulni. A  kom
munista társadalom mjpden 
tagja — a széleskörűen.kép
zett és harmonikusan fejlett 
ember —  ideje egy résgát a 
közügyek intézésének fogja 
szentelni. Ez számára'"nem 
második szakma, hanem ¡köte
lesség, társadalmi funkció, egy
ben szükségleteinek egyike, 
személyisége kibontakozásá
nak nélkülözhetetlen eszköze 
lesz.

Baranyai Zoltán

fVépe)

Határainkon tűi is neve van 
már a Kőszegi Landler Jenő 
Általános Iskola tanulóiból 
álló fiúkórusnak, melynek tag
jai valamennyien a festői kör
nyezetben levő MÁV Nevelő
otthon kis növendékei. Köny- 
nyű számon tartani mily ke
vés fiúegyüttes van hazánk
ban. Ezek közé tartozik a 
Gráf László vezette kórus. 
Száztizennégy felsőtagozatos 
tanulóból — csupán néhány 
alsótagozatosból válogatta leg
jobban éneklő fiait. Evek óta 
sikeresen szerepelnek az 
Éneklő Ifjúság rendezvényein. 
A vastaps egyszer sem ma
rad el fellépésük alkalmával. 
Nem túlzás, ha azt állítjuk, 
hogy a közönség már várja az 
impozáns megjelenésű, fegyel
mezett sereget. Több ízben 
szerepeltek már a rádióban. 
Felléptek Veszprémben, Szom
bathelyen, Budapesten, a Me
dicor Művek hangversenyén. 
Botka Valéria és Csányi 
László a Rádió Gyermekkóru
sának ismert vezetői is gratu
láltak már sikeres szereplése
ikhez.

Március közepén nagy izga
lommal készülődtek az auszt
riai vendégszereplésre. Máso
dik alkalommal tettek eleget 
ily megtisztelő külföldi meghí
vásnak. Az idén a Linzi Tar
tományi Demokratikus Nő
szövetség nőnapi ünnepségso
rozatán léptek fel Linzben és 
Welsben.

Első ízben a Tartományi 
Kultúrközpont. a volt Orso- 
lyita kolostor csodálatos dísz. 
termében köszöntötték a kö
zönséget Giardini: Éljenek a 
víg nők! című művével. A  
fiúkórus önálló összeállítást 
mutatott be, melynek monda
nivalója a béke a vidám gyer
meki élet, a természet szépsé
gének és a világ szépségének 
a gondolatát villantotta fel. 
Emellett Kodály, Schubert, 
Balázs Árpád műveit és oszt
rák népdalcsokrokat adtak elő 
nagy sikerrel.

Welsben az Arbeitskammer 
kultúrtermében hódították 
meg a közönséget. Nyolcvan
perces műsorukat Gráf Zsu
zsa a Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola hallgatójának 
zongoraszólói tették még fe
lejthetetlenebbé. Nagy átélés
sel, magával sodró erővel ját
szotta Chopin Forradalmi 
etűdjét és F-dúr etűdjét. Gráf 
Györgyivel — aki szintén a 
Zeneművészeti Főiskola hall
gatója — Schubert és Mozart 
négykezeseit adták elő.

A  kórus számára ezen a 
rangos hangversenyen az igazi 
zenei próbatételt Kodály

Nagyszalontai köszöntője, 
Schubert Álljon a tánc, Liszt 
Magyar ünnepi dal című mű
vei jelentették. Egyik legsi
keresebb, „jól előadott” mű
sorszámuk Hans Sandig: Séta 
az állatkertben című, játéko
san kedves, a gyermekek lelki 
világához közelálló mű volt. 
A  közönség hangulatos, önfe
ledt előadásban, német nyel
ven hallgatta az osztrák nép
dalokat.

A nemzetközi nőnap és a 
gyermekek nemzetközi éve 
kettős egybeesése nemcsak 
formai, hanem tartalmi kere
tet is adott a gyerekek szerep
léséhez. Mindkét fellépés előtt 
méltatták ezen ünnepségek je
lentőségét. Ausztriában a 
gyermekév jegyében kiadott 
jelszavak sokat elárulnak ar
ról, amiről nálunk már nem is 
beszélünk. „Minden gyermek
nek egyenlő képzést.” „Azonos 
esélyeket az elhelyezkedés

ben.” „Egyenlő munkáért 
egyenlő bért.”

Maria Mascher, a Demokra
tikus Nőszövetség tartományi 
titkára nyilatkozta:

— Nagyon örülünk, hogy a 
fiúkórus elfogadta a meghívá
sunkat. Három évvel ezelőtt 
ismertük meg őket egy Linz 
megyei nemzetközi gyermek
találkozón. Nagyon megked
veltük ezeket a gyerekeket. 
Megható milyen szívből éne
kelnek. Már akkor elhatároz
tuk, hogy egy, rendezvényün
kön ők lesznek á „vendégmű
vészek” . Most jött el az ideje 
a meghívásnak. Boldogok va
gyunk, hogy eljöttek. Tömegbá
zisunkat erősíti a gyermekek 
jelenléte a szocialista Magyar- 
országról. Nem beszélve most 
arról a művészi élményről, 
melyben ezek a vasutas gye
rekek a közönséget részesítet
ték.

Kiss János

Mai Rómeó
(Kesztyűs Ferenc rajza)

Szovjet vasutasok látogatása

MÁV egészségügyi intézményekben
Április 9. és 15. között szak- 

szervezetünk meghívására ha
zánkban látogatott Jevgenyij 
Lukics, a szovjet vasutas- 
szakszervezet társadalombizto
sítási bizottságának elnöke, 
Leonyid Anohin, az orvos
egészségügyi főigazgatóság he
lyettes vezetője és Válentyina 
Bobileva, a leningrádi területi 
egészségügyi központ főorvo
sa.

A  vendégek megtekintették 
többek között a budapesti 
MÁV Kórházat és központi 
rendelőintézetet, a Szántó Bé
la utcai baleseti utókezelőt, a 
balatonfüredi és vonyarcvas- 
hegyi szanatóriumot és a szol
noki MÁV Kórházat.

Budapesti tartózkodásuk al
kalmával a vendégeket fogad
ta Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára is.

Koszorús Ferenc főtitkár fogadja a szovjet orvos küldöttséget
tSkoda László felvétele)

Jutalomelőadás a Tháliában
Vasutasok foglalták el áp

rilis 8-án délelőtt tizenegy 
órakor a Thália Színház néző
terét. A  Vasutasok Szakszer
vezete és a MÁV Vezérigaz
gatósága hívta meg az elmúlt 
évi munkaversenyben élen
járó szocialista brigádokat és 
hozzátartozóikat a Thál iába. 
Karinthy Ferenc: Házszente
lő című drámáját mutatták be 
a vasutas közönségnek. A  da
rabot Kazimir Károly Kos- 
suth-díjas, kiváló művész ren
dezte.

Mielőtt a függöny felgör
dült Mécs Károly érdemes 
művész köszöntötte a vasutas
szakszervezet, a vezérigazgató
ság és a színház vezetői névé-

A dicsőséges
Az északi járműjavító tár

sadalmi-gazdasági szervezetei
nek kezdeményezésére a kö
zelmúltban — a Magyar Ta
nácsköztársaság kikiáltásának 
60. évfordulója alkalmából — 
érdekes kutató-gyűjtő munka 
indult a történelmi emlékek 
megmentése érdekében. Az 
egykori küzdelmes, dicsőséges 
napok dokumentumait Gárdái 
Ferencnek, a pártbizottság 
munkatársának irányításával 
lelkes közönség (Molnár Fe
renc. Löké József, Szabó Gyu
la. Németh Tiborné és Karacs 
Zsigmond) több hónap alatt 
gyűjtötte össze.

ben a szocialista brigádtago
kat és hozzátartozóikat.

A  dráma vasárnap délelőtt: 
bemutatója is — a várakozás
nak megfelelően — méltán 
aratott nagy sikert. A  szerző, 
társadalmunk egy rétegének 
morálját, gondolkodását vizs
gálja, állítja reflektorfénybe 
egy mai „úri-muri” kereté
ben, amelyen drámai esemény 
történik. A  vezérigazgató ház- 
szentelőjén résztvevő vendé
gek (a város vezetői) kínos 
helyzetbe kerülnek. Cseleke
deteik mozgatórugóit, lelkiis
mereti konfliktusaikat ismer
hette meg a néző.

K. S.

01011 emlékei
Az üzem Törekvés Művelő

dési Házában húsz tablón és 
tizenkét tárlóban rnutátták be 
az érdeklődőknek : a gyűjtő
munka eredményét, az Északi 
Főműhely munkásmozgalmi 
hagyományait. Fotók; fnégsár- 
gult újságlapok és egyéb do
kumentumok vallanak mind
erről . ■.

Ez a kiállítás képezte a ge
rincét a X. kerületi Pataki 
István Művelődési Otthon
ban március 21-én megnyílt 
Tanácsköztársasági emlékkiál
lításnak is. amelyet az érdek
lődők április 4-ig tekinthettek 
meg.
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Sikerül-e az ismétlés?

Székesfehérváron bíznak *
a MA V  Előre jó  szereplésében

Idézet a Népsport 1978. ápri
lis 23-i labdarúgó tudósótásá- 
ból: „Székesfehérvári M ÁV 
Előre—Csepel 2:1 (2:1). Gól
lövő: Branikovits, Havasi, Su
gár.

Részlet az értékelésből: 
„Amikor Marton játékvezető 
véget vetett a találkozónak, 11 
kék mezes székesfehérvári já
tékos indiántáncot járt. Ez a 
sípszó azt jelentette, hogy jö
vőre is az NB I-ben folytatja 
szereplését a M ÁV Előre.”

★
Jősorsom úgy hozta, hogy 

magam is szemtanúja Voltam 
a mérkőzésnek. Ha azokat az 
elcsépelt kifejezéseket hasz
nálnám, mint „remegő lábak”, 
„sápadt arcok”, úgy érzem 
nem adnám vissza hűen a ta
lálkozó előtti pillanatokat. Va
lami leírhatatlan feszültség 
vibrált a levegőben. Egy drá
ma utolsó 90 percéhez készülő* 
dött az a 11 ember. Happy end 
vagy fővesztés — ez volt a 
kérdés.

Idén is az NB I-ben játsza
nak .. .

— Sokan már az 1977—78-as 
bajnokság kezdete előtt „visz- 
szaminősítettek” bennünket a 
második vonalba —  mondja 
Dévényi Tibor, az egyesület 
fiatal ügyvezető elnöke. — A  
kételkedőknek szerettünk vol
na bizonyítani. Not . meg per
sze rrlagunknak is.

—  A z idén három csapat 
esik ki az első osztályból. 
Újabb bravúrra lesz szükség 
a bentmaradáshoz?

— Remélem nem — vála
szol az elnök határozottan. — 
Bár az utóbbi hetekben válta
kozó sikerrel szerepel a csa
pat. Pedig jól kezdtük a ta
vaszt, hiszen az első forduló
iban pontot „loptunk”  Pécsről, 
majd egy olyan bravúr követ
kezett, amelyre még mi sem 
számítottunk. Legyőztük a Fe
rencvárost!

Aztán pontveszteség hazai 
pályán a Haladás VSE ellen, 
és meglepően nagyarányú ve
reség a Vasastól,

— A  bentmaradás szép aján
dék lenne a 70 éves múlttal 
rendelkező egyesületnek.

—• A z 1908*bán alakult MÁV 
Előre a Déli Vasút és a Loko
motív fúziójából jött létre. Je
lenleg öt szakosztállyal dolgo
zunk. A  labdarúgókon kívül 
atléták, kézilabdázók, íjászok 
és természetbarátok népesítik 
be az egyesületet. 450 igazolt 
sportolónk van. Közülük 190- 
en a kilenc labdarúgócsapatot 
erősítik. A z edzők nagy része, 
Nagy Laci, Pemmer, Karsai, 
aktív játékos korában nálunk 
kergette a labdát. Az első csa
pat edzőjét, Szentmihályi An
talt pedig nem kell különösen 
bemutatni.

Telefon csörgése szakítja 
félbé beszélgetésünket. Dévé
nyi Tibort ezúttal nem sport
ügyben keresik. Az üzemmér
nöki diploma széles látókört 
követel meg tőle. Kollégái 
gyakran keresik meg szakmai 
problémáikkal.

— Nem is tudom melyiket 
szeretem jobban. Hivatásomat 
vagy a társadalmi sportveze
tői tevékenységemet.

Lényeg, hogy mindkettőt 
szeretettél, szakértelemmel 
végzi.

★
A  pályán a játékosok befe

jezték az edzést. Csapzottan 
sétálnak az öltöző felé. A  baj
nokság 24. fordulója után a 
M ÁV Előre 18 ponttal a 16. 
helyen áll.,

Róth Ferenc

A  L A B D A  V A R Á Z S A
Tavaly ötszáz gyereket tanított meg úszni 

a BVSC Szőnyi úti uszodájában
Egy délutáni edzésen vagy 

harminc gyerek vágott neki az 
előírt távnak — fáradhatatla
nul — ötször-hatszor, egymás 
után. Edzőjük — Németh Gá
bor — maga is aktív résztve
vője volt a vízipólónak. Ma az 
úttörő korú utánpótláskeretet 
edzi. Szinte minden estéjét a 
parton tölti. A  hűvöskés, 
márciusi estén, gőzölgő vizű 
medence partján beszélget
tünk.

— Jelenleg harminc fiatal az 
állandó keretem. Korunk ki- 
lenc-tiz vagy éppen tizenegy 
év, de akad olyan is, aki csak 
1971-ben született — mutat rá 
egy fekete hajú lurkóra.

A  BVSC-nek nagyon Jó a 
kapcsolata a kerületi iskolák
kal. Jó együttműködés alakúit 
ki a vezetők, edzők és a test
nevelő tanárok között. Az 
Un'gvár utcai, az Egressy és á 
Kerepesi úti iskolában műkö
dik kifejezetten vízilabda
tagozatos osztály. A z itt tanu
lók különösen szorgalmasak.

—  Tulajdonképpen mi neve
lőegyesület vagyunk. Ezért 
például soha nem küldünk el 
senkit. Ha valaki idejön — 
előlegezzük a bizalmat — 
ugyanúgy foglalkozunk vele, 
mint a régiekkel. De ha van 
sportélőképzése, akkor még a 
tizenhárom évesekkel is foglal

kozunk. Két-három hónap 
múlva azután kiderül, hogy ér
demes-e folytatnia.. .

Persze a vasutas sportiskola 
foglalkozik olyan gyerekekkel 
is, akikből nem válik jó spor
toló, de itt elsajátíthatják az 
úszás alapjait.

—  Tavaly például több mint 
ötszáz gyereket tanítottunk 
meg az úszás alapelemeire. 
Közülük sokan jelenleg is itt 
vagy más egyesületekben spor
tolnak. Még a kerületen kívü
li  iskolából jönnek. A  Szív- 
utcaiakat is szívesen látjuk, 
cserében atlétáink, tenisze
zőink használják a tornater
müket.

Az úszásoktatás, illetve ed
zésprogramok és az OB bajno
ki fordulói összhangban van
nak az iskolai évvel. Ez . alatt 
a kilenc hónap alatt a leiga
zolt gyerekek tizennyolc baj
noki mérkőzést játszanak, és 
emellett természetesen, heten
te ötször edzenek két órát.

—  A  nyári hónapokban — 
június, július, augusztus — 
két-három hetes napközis tur
nusokat rendezünk. Idén is 
szervezünk táborokat, a szoká
sos iskolai év végi — szünidő 
eleji napokban. A  harmincas 
keretben húsz-huszonöt olyan 
fiatal van, aki tehetséges.

Hargitai Szántó György

Sportdélután az SZVSE-pályán
Hazánk felszabadulásának 34. évfordulója tiszteletére az 

SZVSE, a vasutas-szaikszervezet területi bizottsága és a KISZ 
sportbizottsága április 31-én, az SZVSE-pályán futó-kocogó na
pot rendezett A  sportdélután több mint kétszáz részvevőjének 
futva-kocogva kellett megtenni az 1945 méteres távolságot. A  
férfiak hét, a nők három korcsoportban versenyeztek.

Az egyes korcsoportok győztesei: Hódi István, Balogh Jó
zsef, Halász Antal, Sárkány István, Turcsik Mihály, Sipos Jó
zsef, valamint Tóth Gyuláné, Bogdán Tiborné, és Köszler An- 
talné. A  korcsoportok I—III. helyezettjei oklevelet, míg a ver
seny valamennyi részvevője a táv megtételéért igazoló lapot 
kapott.

MHSZ-közgyűlés Szegeden
A  szegedi igazgatóság köz

pontjában működő MHSZ klu
bok a közelmúltban tartották 
közgyűlésüket, amelyen érté
kelték az elmúlt években vég
zett munkát. A  beszámoló 
megállapította, hogy mind a 
tartalékos, mind a lövészklub 
teljesítette a kitűzött felada
tokat.

A  tartalékos klub szervezé
sében 83-an vettek részt utó
képzésben, ezen felül egy fegy
vernemi csoport oktatását is 
megszervezték. Eredményesen 
szerepeltek a tartalékosok hon
védelmi versenyében. Hadi
fegyver lövészetükön 80-an 
vettek részt, a KlSZ-alapszer- 
vezettel közösen pedig novem
ber 7-e tiszteletére 34 fő rész* 
vételével lövészversenyt ren
deztek. Megnyerték a város 
tartalékos klubok többtusa-  
versenyét.

A lövészklub Versenyzői a 
felsőbb MHSZ-szervek által 
előírt valamennyi lövészver
senyen részt vettek. A  Honvé
delmi kupa lövészverseny hat 
fordulójában 603-an, az OHV 
versenyein 524-en és az UHV 
őszi fordulójában 16-an verse
nyeztek. E mellett több váro
si, megyei versenyen is ered
ményesen szerepeltek. Különö
sen az ifjúsági versenyzők ér
tek el jó  eredményeket.

Az igazgatóság két klubja 
jó kapcsolatot alakított ki ál
talános és középiskolákkal, a

szocialista brigádokkal. A  kö
zösen megtartott versenyek 
mindig szép sikert arattak. A  
klubok kapcsolata a gazdasá
gi és tömegszervezetekkel is 
megfelelő. Különösen szoros a 
kapcsolat a vasutas-szakszer
vezet területi bizottságával, 
mely anyagilag is támogatja a 
honvédelmi nevelést, kikép
zést.

A  szegedi vasutasok honvé
delmi munkához való jó hoz
záállását jelzi, hogy az MHSZ 
városi-járási vezetőségének 
legutóbbi értékelésén mindkét 
klub munkájáról elismeréssel 
nyilatkoztak.

Gellért

K ispuská
in vé szve rse n y

A  Szovjet Vörös Hadsereg 
megalakulásának 61. évfordu
lója tiszteletére kispuska lö
vészversenyt rendezett az 
MHSZ miskolci vasúti nagy
üzemi vezetősége a Csokonai 
utcai lőtéren. A  versenyen 
nyolcvanan vettek részt.

Egyéniben a legjobb ered
ményt, a nőknél Budai János
áé, a járműjavító versenyző
je. a férfiaknál Szabó Béla, a 
BFF lövészklubjának verseny
zője érte el. Csapatban a nők
nél első a járműjavító, a fér
fiaknál a BFF lövészklubja.

Fiatal sportolók közös rendezvénye
A Forradalmi Ifjúsági Napok keretében április 2-án ünnepi 

rendezvényre került sor a XIV. kerületi Ingatlankezelő Válla
lat Pétervárad utcai kultúrtermében.

A  BVSC, a Vasas, az M TK -VM  és a Bp. Spartacus KISZ- 
esei által szervezett rendezvényen részt vettek az említett klu
bok sportvezetői és mintegy 300 sportoló. Vadász József, a Va
sas KISZ-titkárának ünepi beszéde után Bródy János adott 
nagy sikerű műsort, majd disco-program következett. A  megje
lent vezetők nagy elismeréssel szóltak arról, hogy ilyen és ha
sonló rendezvények mennyire elősegítik a különböző sportklu
bok és szakosztályok versenyzőinek ismerkedését így a spor
tolók a sportpályákon kívül is találkozhatnak egymással.

Energiatakarékosság

— Egy kis kitartás. Még öt kilométer, aztán jön a váltás.
(Kesztyűs Ferenc rajza)

LAKÁSCSERE
Elcserélném tényleges vasúti dol

gozóval budapesti két szoba kom
fortos MAv-bérlakásomat, három
szobás, Illetve három szoba hallos 
MAv-bérlakásra, vagy hasonló ta
nácsi lakásra Budapest területén 
megegyezéssel. Érdeklődni lehet 18 
óra után: 472—067, üzemi telefo
non 83—68.

Elcserélném két szoba komfor
tos déli fekvésű, kertes, kétbejá- 
ratú, MAV-bérlakásomat, garázs
lehetőséggel, megfelelő, kétszobás, 
budapesti tanácsi lakásra. Lehető
leg lakótelepire. Érdeklődni: Da
rányi, 1155. Budapest, Mozdony- 
fűtő u. 2. fsz. 2.

Elcserélném pestlőrinci másfél 
szobás, 53 négyzetméteres föld
szinti öröklakásomat hasonló mo
dem nagyobbra, megegyezéssel. 
Tanácsi Is érdekel. Érdeklődni le
het 140—023 vagy 28—02 telefon- 
számon.

Elcserélném Dombóváron levő 
kettő és fél szobás, plusz étkező
fülkés MÁV-bérlakásomat hasonló 
budapestire. Ajánlatokat kérem: 
Bánki Tibor, Dombóvár, Béke u.
10. sz. 7200 címre küldjék.

Elcserélném, győri tanácsi, két
szobás, 92 négyzetméteres utcai, '  
komfortos, gázfűtéses, földszinti, 
újonnan festett lakásomat teljes 
berendezéssel, budapesti egy szoba 
komfortos tanácsira. Esetleg Pest 
környéki nyaralóra. Érdeklődni: 
Révész Sándor, 1137 Budapest, Ka
tona József u. 23/a.

Elcserélném kazincbarcikai két 
és fél szobás, n. emeleti, « jó fek
vésű, komfortos tanácsi lakásomat 
miskolci hasonlóra. Garázs is van. 
MÁV bérlakás is érdekel. Cím: 
Ócsal József. 3700 Kazincbairclika. 
Május 1. u. 18. H/7. Érdeklődni: 
du. 16 órától.

Elcserélném Hajdúszoboszlón le
vő szoba, konyhás, komfortos, 
kertes szolgálati lakásomat deb
receni másfél szobásra, vagy an
nál nagyobbra, vasutassal. Minden 
megoldás érdekel. Érdeklődni le
vélben: Papp Sándor. Hajdúszo
boszló MAV-állomás n/2-es lakás.

Elcserélném budapesti egy szo
ba komfortos, 36 négyzetméteres 
tanácsi lakásomat kettőszobás, kü-

lönbejáratú 45—50 négyzetméteres 
komfortos tanácsi vagy M AV-la- 
kásra a  XIV., XV .« kerületben. Ér
deklődni lehet személyesen vagy 
levélben: Gazsi József, Budapest 
XV., Rákospalota, Csillagfürt u 1, 
fsz. 1 sz. 1155.

Elcserélném Kőbánya városköz
pontban levő három szoba össz
komfortos, 67 négyzetméteres ta
nácsi lakásomat rákospalotai ha
sonló méretűre. Régi MAV-lakás, 
vagy kisebb komfortfokozatú is ér
dekel. Cím: Ats József, Budapest, 
Körösi Cs. S. u. 27. II. em. 18. 
1105. Megtekinthető egész nap.'

Elcserélném budapesti három
szobás, összkomfortos, vasúti la
kásomat tanácsi összkomfortos 
garzonra. Érdeklődni: 261—392 te
lefonon 17 óra után.

Elcserélném szolnoki háromszo
bás, új, összkomfortos, szövetke
zeti lakásomat budapesti hason
lóra. Bármilyen megoldás. M Av- 
bérlakás is érdekel. Cím: Szolnok, 
Széchenyi u. 5. I. em. 5. 5000; 
Keresztúri Sándor, üzemi telefon: 
02/16—33.

A  Hivatalos Lapból
A  Hivatalos Lapból a szak- 

szervezeti bizottságok és olva
sóink ügyeimébe ajánljuk a kö
vetkezőket:

9. számból: Pályázati felhívás
a szakmunkások egyetemi-főis
kolai előkészítő tanfolyamára.

11. számból: 1/1967. (XL 22.) MU 
M—EU M—PM a csökkent mun
kaképességű dolgozók helyzeté
nek rendezéséről.

12. számból: 102 508/1979. Az
utazószolgálatot ellátó dolgozók 
teljesítménybérének elszámolása.

13. számból: 103 056/1979. A
szolgálati helyek ..Kiváló” dm  
kitüntetéséért folyó versenyének 
1979. évi célkitűzései.

102 741/1979. A Vasúti Ruházati 
Utasítás egyes pontjainak értel
mezése, illetve módosítása pénz
ügyi szempontból.

— MSZBT-találkozó. A  Nyu
gati pályaudvar MSZBT-tag- 
csoportja április 3-án szovjet 
katonavendégeket látott ven
dégül, hazánk felszabadulásá
nak 34. évfordulója alkalmá
ból. A  vendégek köszöntötték 
a tagcsoport tagjait, közöttük 
a pénztárfőnökség Hámán Ka
tó és Tyereskova szocialista 
brigádok tagjait, akiket meg
hívtak Mátyásföldre, a Lakta
nyamúzeum megtekintésére.

—  Társadalmi munka. A sal
gótarjáni 5-ös számú építésve
zetőség Kossuth szocialista bri-. 
gádja tavaszi nagytakarítást 
végzett a pályaudvaron. Elha
tározták azt is, hogy május 1- 
re játszóteret építenek az ál
taluk patronált Bartók Béla 
általános iskolában.

★
HELYESBÍTÉS. Lapunk áp

rilis 7-én megjelent számában, 
a kitüntetésben részesült szol
gálati helyek felsorolásánál, 
nyomdatechnikai okok miatt 
kimaradt a pécsi vasútigazgá^ 
tóság Vezérigazgatói elisme
résben részesült alábbi három 
szolgálati helye: a pécsi és a 
bátaszéki vasúti csomópont, 
valamint a kaposvári épület* 
és hídfenntartó főnökség.

A  kitüntetett szocialista bri
gádok felsorolásánál hasonló 
ok miatt fordult elő hiba. A 
debreceni vasútigazgatóság te
rületén a felsoroltakon kívül 
a M ÁV Kiváló Brigádja ki
tüntetésben részesült a deb
receni BFF Baross Gábor szo
cialista brigádja, a mátészal
kai pft főnökség brigádjai kö
zül pedig a Petőfi és nem a 
Baross Gábor brigád kapta 
meg a címet.

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 VII.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója.
Csekkszámlaszámunk:

M N B  215 — 11 859 
79—1616 Szikra Lapnyomda 

( Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

FELVESZÜNK!
K IKÉPEZÜN K!

A  MÁV Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

N Ő K ET,  FÉRFIAKAT, J 
L Á N Y O K A T ,  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, 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, pályamunkásokat 
betanított és segédmunkásokat 
állomási és kocsitakaritókaL

KÖTELEZŐ M UNKAIDŐ minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban i 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROKI

JELENTKEZÉS, BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, 
vontatási, pályafenntartási főnökségéin, 
valamint
KÖZPONTI MUNKAERŐ FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest Keleti pu. (Cinkotal kapu).
Telefon: 145-010.

—  Dokumentumkiállítás. A  
hatvani vasúti csomópont gaz
dasági-társadalmi vezetői és a 
Liszt Ferenc Művelődési Ház 
az Ady Endre városi könyv
tárral közösen dokumentum
kiállítást rendezett a Tanács- 
köztársaság 60. évfordulója 
tiszteletére. A  kiállítást már
cius 30-án az állomás fiók- 
könyvtárának kiállítótermében 
Gadanecz Béla, a Vasúti Tu
dományos Kutató Intézet fő
munkatársa nyitotta meg, 
majd előadást tartott „A  hat
vani munkásság szerepe a Ta
nácsköztársaságban” címmel.

—  Discó a gyerekekért.
Szentes állomás klubkönyv

tárában április 1-én Discó a 
gyerekekért címmel jótékony- 
sági nonstop műsort rendezett 
az állomás szakszervezeti bi
zottsága és a Kilián György 
forgalmi KlSZ-alapszervezet. 
A  műsoron; 380 fiatal vett 
részt A  rendezők a teljes be
vételt, a szereplők pedig tisz
teletdíjukat a nemzetközi gyer
mekév szolidaritási alapjára 
fizették be.

—  Kirándulás. A  dombóvári 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának nyugdíjas csoport
ja a közelmúltban Budapestre 
kirándult. Megtekintették töb
bek között a Parlamentet és a 
Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött koronaékszereket.

— Most mutasd meg! Ezzel 
a címmel rendezett nagy sike
rű vetélkedőt a zalaegerszegi 
csomópont közművelődési bi
zottsága, amelyen a szolgálati 
ágak csapatai vettek részt. A  
győztes a forgalmi KlSZ-szer- 
vezet csapata lett.

— Festmények az étterem
ben. A  kaposvári csomópont 
művelődési bizottsága kiállí
tást rendezett az üzemi kony
ha éttermében, Csonka Sándor 
festőművész képeiből. Csonka 
Sándor a dombóvári vontatási 
főnökség dolgozója. Ez alka
lommal harminc olajfestmé
nyét tekinthették meg az ér
deklődők.

— Autóbusszal Pozsonyba. A 
tapolcai Batsányi János Műve
lődési Ház vezetői a vasutas 
nyugdíjasklub tagjai részére 
autóbuszkirándulást szerveztek 
Pozsonyba. A  klub tagjainak 
ez volt az első külföldi társas 
kirándulása..
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A központi vezetőség napirendjén

a M A V munkavédelmi
A SZAKSZERVEZET A KÖZÖSSÉG ÉRDEKÉBEN TÁMOGATJA 

A FEGYELMET MEGKÖVETELŐ GAZDASÁGI VEZETŐKET

A Vasutasok Szakszerveze- csak a fegyelmik számának zépszintű szakszervezeti testű
iének központi vezetősége. áp- növelése és a vezetői szigor letek és az alapszervezeteik is. 
rilis 19-én ülést tartott a MÁV erősítése. Sokat tehetnek , a Jó példája, .ennek többek kö- 
Vezérigazgatóság tanácsiérmé- fegyelemért a szocialista bri- zött a záhonyi átrakókörzet 
ben. Az ülést Gyócsi Jenő el- gádok is, amelyeknek társa- dolgozóinak együttműködése, 
nők nyitotta meg- Emlékeztet- dalmi, munkahelyi tekintélye kapcsolata a szovjet vasuta- 
te a központi vezetőséget ar- meghatározza a közösség hoz- sokkal.
ra, hogy 75 esztendővel ez- zállását. Sajnos, a  tapasztala- Szakszervezetünk — a szó
éi óit — 1904. április 19-én — tok szerint a  vasutasbrigádok cialista országokon kívül — a 
Rákosrendezőn kezdődött az a nem vállalkoznak a fegyelme- fejlett tőkésországok szakszer- 
vasutassztrájk, amely az év- settenkedők nevelésére, rend- vezeteivel is együttműködik, 
század legjelentősebb hazai szabályozására. A japán vasutasok szakszerve-
munkabeszüntetése volt. Tíz- A munkafegyelem helyzete zete például nagy érdeklődést 
ezreket mozgatott meg. Letör- nem ítélhető *meg a számok- tanúsít szociálpolitikai, egész

ből. A tavalyi büntetések ará- ségügyi és oktatási tevékeny- 
nya a vasúton magasabb ségünk iránt. - 
ugyan, mint a „zárt” gyárak- A főtitkár beszámolóját a 
bán általában, de alacsonyabb központi vezetőség elfogadta.

ni csak úgy sikerült, hogy a 
király aláírta a katonaköteles 
vasutasok behívásáról szóló 
parancsot.

Megérni ékezett az .elnök a 
nemrég elhunyt Schram Gé
zából, a MÁV Alkalmazottak 
Első Biztosító é 
sütete volt ügyvezető éirtoké 
ről, a . központi vezetőség tag
járól. Egyperces néma felál
lással, adózott a  testület az el
hunyt emlékének.

Ezután Gulyás János vezér
igazgató-helyettes elemezte a 
munkafegyelem helyzetét a 
MÁV-nál. * Elmondotta többek 
között, hogy tavaly — 1977- 
hez viszonyítva — tiz száza
lékkal emelkedett a fegyelmi 
felelősségre vonások száma. 
Az okok között első helyen az 
ittasság, a rnásgdikon pedig az 
ignzofatlan mulasztás szere- 
mit. Ez a kettő együttesen a 
fegyelmi büntetéseknek csak-

a többi 
nál.

közlekedési ágazaté- Ugyancsak elfogadta a  vas
utas-szakszervezet elmúlt évi 
gazdálkodásáról, a  félszázalé
kos ÖTA tevékenységéről és a 
társadalombiztosítás idei költ
ségvetéséről szóló jelentést.

A központi vezetőség végeze
tül személyi kérdésekben dön
tött. Rétfalvi Tibort, a  szak-

Segéiyegye- A központi vezetőség ‘vitá- 
»tö ¿lrtftké- iából kitűni, hogy sok visz- 

szásság nehezíti a vasút mun
káját* A vezető testületek ha
tározata megerősítette azt a  
korábbi álláspontot, hogy a 
szakszervezet a közösség érde
kében támogatja a fegyelmet szervezet szervezési és káder- 
követelő vezetőket, nem ve- osztályának vezetőjét, saját 
delmezá a  vétkes dolgozókat, kérésére, egészségügyi állapo- 
és a  fegyelmezetlenkedés okai- ta miatt — a központi veze- 
nak, lehetőségeinek megszün- t őségi és elnökségi tagsága 
tetőséért száll síkra. meghagyása és érdemei elis-

Az ülésen Koszorús Ferenc mérésé mellett — felmentette 
főtitkár számolt be a  vasutas- osztályvezetői tisztségéből, és 
szakszervezet tavalyi nemzet- hozzájárult más beosztásba 
közi iriunkájáról; értékelte a 'történő “ helyezéséhez.' Egyide- 
külföldi társszervezetekkel jűteg Tolnai Ildikót, a; szak
fennálló kapcsolatokat és vá- szervezet szervezesd és káder-

nem hatvan százalékára volt az1jdei Q osztályának politikai munka-
Kiemelte többek kozott azt társát a KV tagjai sorába 

a törekvésünket, hogy a nem- kooptálta, majd jóváhagyta 
¡zetközi kapcsolatok fejleSzté- osztályvezetővé történő kinc
sében vegyenek részt a  kö- vezését.

jellemző. A munkafegyelem 
erősítése a  népgazdaság min
den területén fontos, de külö
nösen az a vasútnál, ahol 
egyetlen felelőtlen dolgozó it
tassága emberek századnak 
testi épségét! életét és óriási 
anyagi értéket veszélyeztet. 
Ezért a fegyelmezetlenkedők- 
kel szemben nem szabad en
gedményeket tenni, a gazda
sági és a társadalmi szerveze
tek fokozottabb együttműkö
désére van szükség.

A  vasúti szolgálat végrehaj
tását utasítások szabályozzák. 
Azok figyelmen kívül hagyá
sa súlyos következményekkel 
járhat* Sajnos, az utóbbi idő
ben nem csökkent a  forgalmi 
szabályok megszegése és a 
balesetek miatti büntetések 
száma sem. A jövőben gyako
ribb ellenőrzésekkel, felvilágo
sító, nevelőmunkával keli ele
jét venni a szabálytalanságok
nak. A munkahelyek vezetői, 
mozgalmi szervei sokat tehet
nek a fegyelem megszilárdítá
sa érdekében. Támogatni, se
gíteni kell azokat a vezetőket, 
akik megkövetelik a fegyel
mezett munkát. Nem szabad 
egyetérteni azzal az szemlélet
tel, hogy a munkaerőt min
denáron meg kell tartani, mert 
a fegyelmezetlen ember is 
több a- semminél. A notórius 
fegyelemsértőknek, az iszákos 
vaqy Összeférhetetlen dolgo
zóknak nincs helyük a vas
útnál. hiszen a vasutasok 
többsége ma is hivatását 'sze
rető* fegyelmezett ember.

— Olyan szemlélet kialakí
tására kell törekedni — mu
tatott rá a vezérigazgató-he
lyettes —, hogy ne egyformán 
kezeljék a hanyag, fegyelme
zetlen dolgozókat a kötelessé
güket becsülettel teljesítőkkel. 
Minden vezetőnek tudnia kell 
azt is, hogy a munkafegyelem 
csak akkor követelhető meg. 
ha egyidejűleg • biztosítják a 
betartásához szükséges feltéte
leket is.

Gulyás János szóbeli kiegé
szítője után Kajcsa József, a 
vasutas-szakszervezet titkára 
arról beszélt, hogy a rend és 
a  fegyelem megteremtése több 
követelményt állít. Nem élég

A fővárosban és Verőcemaroson

Júniusban rendezik a budapesti 

szakszervezeti ifjúsági napokat
A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a SZOT 

ifjúsági bizottsága — az ágazati és iparági szakszerveze
tek budapesti bizottságainak, illetve központi vezetősé
gei ifjúsági bizottságainak támogatásával — ebben az 
évben is megrendezi — június 11. és 17. között — a már 
hagyományos budapesti szakszervezeti ifjúsági napo
kat.

A rendezvény célja a főváros fiataljainak mozgósí
tása» érdeklődésük felkeltése a  szakszervezetek munkája 
iránt. Az érdeklődők gazdag politikai, kulturális és sport- 
programokon vehetnek részt. Az ifjúsági napok színhe
lye Budapest és a verőcemarosi expressztábor< lesz.

A vasutas-szakszervezetben

Aláírták a kollektív szerződés módosítását

Szűcs Zoltán és Koszorús Ferenc aláírják

A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége és 
a bizalmi küldöttek együttes ülése április 
12-én, mint arról lapunk előző számában 
beszámoltunk, megtárgyalta és elfogadta a 
MÁV Kollektív Szerződés 1978. évi végrehaj
tásáról szóló vezérigazgatói beszámolót, vala
mint az 1979. évi módosítás-tervezetét.

Az együttes ülésen elhangzottak szerint a 
kollektív szerződés szabályai megfelelően se
gítik a  vasút gazdasági tevékenységét, egy
úttal jól szolgálják a dolgozók érdekeit, 
ezért lényeges változtatásokra nem volt szük
ség. Az 1979. évi módosító rendelkezések 
közül a folyamatos munkakörökben foglal

sz kollektív szerződés 1979. évi módosítását 
(Laczkó Ildikó felvétele)

koztatott dolgozók heti pihenőnapjára vonat
kozó új szabályozás váltotta ki a legélén
kebb érdeklődést. Az együttes ülés részve
vőinek döntő többsége a módosításokkal 
egyetértett és felhatalmazta Koszorús Ferenc 
főtitkárt az 1979. évi módosítás aláírására.

A MÁV Kollektív Szerződés 1979. évi mó
dosítását, amely a MÁV Hivatalos Lap 1979. 
évi 17. számában kerül közzétételre, április 
26-án Szűcs Zoltán, a  MÁV vezérigazgatója 
és Koszorús Ferenc főtitkár ünnepélyes kül
sőségek között írta alá a vasutas-szakszerve
zet Benczúr utcai székházában.

Vasúton olcsóbb, m in t közú ton

A tavalyinál több vagont kér 
a ZÖLDÉRT a MÁV-tól

mindössze nyolc-kilencszáz fo
rint. Előzetes számítások alap
ján az idén 6375 kocsit ké. * 
tünk az igazgatóságtól. A tő-

A zöldség- és gyümölcsfélék 
vasúton történő .szállításáról, 
tanácskoztak április 24-én 
Szolnokon a budapesti igaz
gatóság, a Hungarofruct szak
emberei és az igazgatóság te
rületén levő megyék ZÖL- 
DÉRT-ki rendeltségének veze
tői.

Elsőként László Imre, a  bu
dapesti. ZÖLDKER szállítási és
göngyöieggazdálkodáai osztály- ^ 'h i b á k t ó l  ¿tekintse, 
vezetője számolt

san romló áruk (ribizli, szőlő, 
eper, stb.) azonnali továbbítá
sára fokozottan ügyeljenek. 
Ugyancsak vigyázzanak, hogy

kés és a  szocialista export műtrágyás vagont lehetőleg
számára összesen 2707 fedett, 
illetve hűtőkocsit kell kiállí
tania az igazgatóságnak.

László Imre ezután részlete
sen beszámolt az eddigi 
együttműködésről, amely ki-

za-

ne irányítsanak zöldség, gyü
mölcs szállítására.

Bokor László megígérte, 
hogy az igazgatóság forgalmi 
és kereskedelmi dolgozói min
dent megtesznek annak érde
kében, hogy a megtermelt

b f t  Q 7  1 Ű r t ? ,  * ®

együttmúkö- vartalan* Az osztályvezető — zöldséget, gyümölcsöt időben 
désről, majd ismertette évi számolva az esetleges kocsi— 3. rendeltetési helyere •zállit— 
tervüket, ezen belül részlete- hiányokkal — arra kérte a sák.
sen kitért a  vasútikocsi-igé- MÁV vezetőit, hogy a gyor- 
nyekre is.

— A múlt évben 4389 va
gonban érkezett áru a buda
pesti Nagyvásártelepre. En
nek 40 százalékát a  budapesti 
igazgatóság állította ki. Ebben 
az évben 30 százalékkal sze
retnénk növelni a vasúti szál
lítás arányát. Vasúton ugyan
is gazdaságosabb a szállítás.
Amíg gépkocsival 10 tonna 
áru 100 kilométer távolságra 
való szállítása 1800 forintba 
kerül, ugyanez a mennyiség 
vaéúton, ha az út hossza meg
haladja a 100 kilométert,

S. R.

Tisztségviselők kitüntetése szakszervezetünk székhazában
Molnár György ünnepi beszédét tartja (Tudósítás a  2. oldalon.)

Kitüntetések átadása
Szerte az országban, így a vasútnál is a  május 1. 

előtti napokban adták á t az 1978. évi eredmények alap
ján a  legkiemelkedőbb munkát végzett szolgálati he
lyek kitüntetéseit Mint arról lapunk 7. számában is 
beszámoltunk, a  vasútnál tizenkét szolgálati hely, üzem, 
főnökség és az Utasellátó Vállalat „Kiváló” címet, ket
tő pedig oklevél kitüntetést kapott. A kitüntetéseket 
ünnepélyes külsőségek között adták át:

A dombóvári építési főnökségnek április 20-án Klézl 
Róbert közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes és 
dr. Bórái István, a  társadalombiztosítási osztály ve^tó- 
je; az Utasellátó Vállalatnak április 23-án Pullai Árpád 
közlekedés- és postaügyi miniszter és Koszorús Ferenc, 
a vasutás-szakszervezet főtitkára; a debreceni csomó
pontnak április 24-én Mester Alajos vezérigazgató-he
lyettes és Volosinovszki János, a területi bizottság tit
kára; a  jászkiséri építőgépjavító üzemnek április 26-án 
Gulyás János vezérigazgató-helyettes és Miskolci Sán
dor, az elnökség tagja; a  Budapest-Nyugati csomópont
nak április 26-án Kiss Károly, az igazgatóság vezetője 
és Kajcsa József, a  vasutas-szakszervezet titkára; a 
miskolci csomópontnak április 27-én Szabó Béla vezér*; 
igazgató-helyettes és dr. Szabó Miklós, a  budapesti terü
leti bizottság titkára; a győri csomópontnak április 27-én 
Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi miniszter és 
Molnár György, a  vasutas-szakszervezet titkára; a  ka
posvári csomópontnak Mester Alajos vezérigazgató-he
lyettes és Nagy Lajos, az elnökség tágja; a  veszprémi 
üzemfőnökségnek április 27-én Urbán Lajos közlekedés- 
és postaügyi minisztériumi államtitkár és Molnár 
György titkár; a  székesfehérvári üzemfőnökségnek áp
rilis 27-én Egri István szakosztályvézető és dr. Balázs 
Ákos, a kulturális, agitációs, propaganda- és sport- 
osztály vezetője; a  szombathelyi járműjavító üzemnek 
április 28-án Pullai Árpád közlekedés és postaügyi mi
niszter és Kajcsa József titkár; a  MÁV Hídépítési Fő
nökségnek április 28-án dr. Telek János szakosztály- 
vezető és dr. Gáspár Imréné osztályvezető, az elnökség 
tagja; a  budapesti TBÉF-nek április 28-án Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes és Ürögi József, az elnökség tag
ja; a  kecskeméti csomópontnak április 29-én Klézl Ró
bert közlekedés- és postaügyi. miniszterhelyettes és 
Feleki Pál,, a. vasutas-szakszervezet elnöke; a nyíregy
házi csomópontnak április 29-én Szemők Béla szakosz
tályvezető-helyettes és Koszorús Ferenc főtitkár.'
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Május 1. alkalmából

Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a kitüntet feefeet
(Skoda László felvételei)

Anyák napján 

együtt lesz 

a Varga család
Varga Imrémé 1963 óta 

betanított szabóként dol
gozik a dunakeszi járműja
vítóban. Férje ugyanott la
katos. Hét gyerekük van. A 
legkisebb 12 éves. A négy 
lányból és 3 fiaiból m ár 
csak öten vannak a csalá
di otthonban, a két na
gyobb lány m ár »kirepült” 
a  szülői házból, s az anyák 
napján, ők is az ünnepeltek 
közé számítanak.

— Népes családunkkal 
eleinte albérletben szorong
tunk — mondotta Vargáné. 
— Akkor öt gyerek mellett, 
még a különféle segélyek és 
anyagi támogatás ellenére 
sem gondolhattunk takaré
koskodásra, arra, hogy egy 
lakáaravalót összegyűjt- 
síink. Sőt jö tt újabb két 
gyerek. Szerencsénkre örö
költünk egy romos, 3 szo
bás családi házat. Ezt lak
hatóvá téve beteges férjem, 
s  magam szerény kereseté
ből tartottuk fenn a csalá
dot. Mint általában min
denütt, nálunk is nekem 
kellett betölteni a család 
„pénzügyminiszteri” tisz
tét. őszintén mondom  so
ha nem éltünk nagyidban, 
de a hét gyereket becsüle
tesen neveltük. A  család 
soha sem nélkülözött. A na
gyobbak szakmát tanultak, 
a kisebbek pedig szorgal
masak az iskolában.

Vargáékat nem hagyta 
magára a vasút a gyerekek I 
nevelésében. A szocialista ‘ 
társadalom által biztosított 
családi pótlékon, a  gyereke
kért járó 9 nap pótszabad
ságon kívül, a járműjavító 
segélyekkel, karácsonyi ju
talmakkal, az iskolai tan
szerköltségek átvállalásá
val segíti a népes családod

Vargáné nem kis büsz
keséggel mondja, hogy Im 
re fia a dunakeszi Vasutas 
SE ifjúsági csapatának ka
pusaként is megállja helyét. 
Számára mégis a  legmeg
nyugtatóbb, hogy maguk a 
gyerekek is megelégedve 
nyugtázzák: nem járnak
rosszabb ruhában, mint a 
tehetősebb, kisebb létszámú 
családok gyerekei. Anyák 
napján pedig az ilyen gye
rekvélemények minden 
ajándéknál jobban kifeje
zik  az édesanyák örömét.

(Orosz)

Május elseje, a  nemzetközi 
munkásosztály nagy ünnepe 
alkalmából Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetéseket és 
okleveleket, valamint jubileu
m i emléklapokat adtak át a  
szakszervezeti mozgalomban 
elismerésre méltó munkát vég
ző tisztségviselőknek.

A  SZOT-székházban ápri
lis 27-én rendezett ünnepsé
gen a  szakszervezeti mozga
lom vezető tisztségviselőinek 
Gáspár Sándor, a  SZOT főtit
kára adta á t  a kitüntetéseket

A Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozata kitüntetésben 
részesült Koszorús Ferenc, a 
Vasutasok Szakszervezete fő
titkára.

Szakszervezetünk székhazá
ban két nappal korábban, áp
rilis 25-én adták á t  a  kitünte
téseket a mozgalomban ered
ményesen dolgozó vasutas 
tisztségviselőknek, aktivisták
nak. Az ünnepségen Molnár 
György, a  központi vezetőség 
titkára köszöntötte a résztve
vőket Beszédében megemlé
kezett május elseje jelentősé
géről, majd méltatta a kitün
tetésben részesülők áldozat
kész m unkáját

Beszéde után Koszorús Fe
renc főtitkár 64 tisztségviselő
nek és aktivistának adta á t  a  
Szakszervezeti Munkáért k i
tüntetés arany és ezüst foko
za tá t

★
A SZOT E ln ö k ség e  m á ju s  1., a  

n em ze tk ö z i m u n k áso sz tá ly  ü n n e p e  
a lk a lm áb ó l a

Szakszervezeti Munkáért 
arany fokozat

k itü n te té sb e n  ré sz e s í te t te :
S zik la i Já n o s t,  H a tv an  V ont. Főn . 

k o csi v izsgáló  j á t, az  szb . e ln ö k é t ; 
K om lósi Is tv á n t, B p. N y u g a ti pu . 
k ö n y v tá ro s á t;  E geres! Z sigm ondo t, 
Z áh o n y  P ft. belső  e llen ő ré t, a  
D eb recen i TB. sp o r tfe le lő sé t;
G y ő ri S án d o rt, H a jd ú b ö szö rm én y  
á ll. szóig, fő n ö k é t, a  D eb recen i TB. 
e ln ö k é t ; V incze K á ro ly t, a  M iskol
ci TB. po l. m u n k a tá rs á t ; B ódogh 
M ihály t, a  p écs i TB. szoc. po l. b iz. 
t a g j á t ; G y ü re  G á b o rt, S zeged  á ll. 
m u n k ae rő -g az d á lk o d ó  j á t, a z  szb . 
T T . e ln ö k é t;  K iss Jó zse fe t, C ell- 
d ö m ö lk  É p. fő n . függ . szb . t i tk á 
r á t ;  B o ssán szk y  F e ren ce t, az  ÜGH. 
csop . v eze tő jé t, a  K H IT. T T . biz. 
t a g já t ;  D r. N o v ák  E m ilt, a  MÁV 
K ó rh á z  fő o rv o sá t, a z  szb . k u ltú r 
fe le lő sét, Szem  ő k  B élá t, a  MÁV
V ezérigazgatóság  szak o sz tá ly v eze tő 
h e ly e tte sé t, az  szb . e ln ö k é t; T ó th  
J á n o s t,  a  MÁV V ezérigazgatóság  
osz tá ly v eze tő jé t, a  v a su ta s sz ak sz e r
v e ze t közgazd . o sz tá ly  a k tiv is tá já t ;

D r. G ev icser P á ln é t, a  V SZTO a l-  
oszt. v e z e tő jé t;  D r. P á lm a i Is tv á n  
n y u g d íja s t, a  kv. szám vizsg . biz. 
t a g já t ;  C só ti Is tv á n  n y u g 
d íja s t. a  k v . szám vizsg . biz. 
e ln ö k é t; D r. K e resz te s  Is tv á n t, a  
V a su ta so k  S zakszerv eze te  p én zü g y i 
é s gazd aság i oszt. po l. fő m u n k a 
tá r s á t ,  az  szb. szám vizsg . biz. e l
n ö k é t ; R é tfa lv i T ib o rt, a  V asu ta 
so k  S zak szerv eze te  szervezési és 
k á d e ro sz tá ly  o sz tá ly v ez e tő jé t; V ág- 
v ö lg y i M áty ást, a  B V SC e ln ö k é t.

Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozat

k itü n te té sb e n  ré sz e sü lte k :
L an to s  Jó zse fn é , B p . TB . pol. 

m u n k a tá rs a ; A rad i S á n d o r  n y u g 
d íja s , B p . TB. gazd . e l le n ő re ; M is- 
ko lczi G yu la , E sz te rg o m  áll, v o n a t
v eze tő je , az  szb  e ln ö k e ; Sebők 
G yö rg y , P u sz ta szab o lcs  á ll. k o csi
in téző je , az  szb . tá rs . t i tk á r a ;  
C sapó Já n o s , Szo lnok  V ont. Főn . 
függ . szb. t i t k á r a ; Ju h á sz  F e ren c , 
H a tv an  áll. v o n a tv e z e tő je ; az szb. 
ta g ja ;  M é in h ard t Já n o s , B p. N y u 
g a ti pu . ra k tá rn o k a , az  szb  e ln ö k e ; 
K e rek e s  L ászló, a  H íd ép ítési F ő n , 
függ . szb . t i tk á r a ;  B ékéi Já n o s , 
F e ren cv á ro s  V on t. Főn . u tazó  fe l
v ig y ázó ja , az  szb . e ln ö k e ; G ál 
Já n o s , az  É szak i J J .  szb . po l. m u n 
k a tá rs a  ; D u sn o k i G y u la , D eb recen  
É p. Főn . lak a to sa , m u n k av é d . fe l
ü g yelő  ; Jó n á s  Im rén é , D eb recen  
B FF. b e lső  e llen ő re , az  szb . t a g j a ; 
J á r ó  A n ta l, N y íreg y h áza  P ft. 
an y ag cso p . vés., az  szb  ta g ja ;  Csa
b a  Jó zse f, -P ü sp ö k lad án y  á ll. fo rg . 
te lj e s ítm é n y -k ié r té k e lő  j  e, az szb . 
t a g ja ; B a lo g h  G yu la , D eb recen  J J .  
m űvez., a  szám vizsg . b iz. t a g j a ; 
K áló  K áro ly , M iskolc B F F  
te rv ü g y i e lő ad ó ja , a z  szb . ta g 
j a ;  B esze F e ren c , G yöngyös 
á ll. ta r ta lé k o sa , a  M iskolci TB. 
t a g ja ;  H éd ezv á rl K á ro ly , M is
k o lc  lg . K e resk . O szt. csop . ve
zető je , az  szb . T T . a lb iz . v e z e tő je ; 
Svecz Is tv á n , M isko lc-T iszai p u . 
v o n a tv eze tö je , a  m űhely b iz . ta g 
ja  ; B aczon i B éla . M iskolc V ont. 
Főn . k ocsi v izsgáló  j  a , az  szb . TT.

e ln ö k e ; B a r tu s  Jó zse f, S á to ra lja 
ú jh e ly  K örz . Ü zem iőn . v o n a tv eze 
tő je , az szb . v o lt e ln ö k e ; Jü n g lin g  
Jó zse fn é , K a p o sv á r  á ll. u tán fize tés i 
p én z tá ro sa , a  P é c s i TB . TT. biz. 
ta g ja ;  G y ő ri Is tv á n , a  D u n a ú jv á 
ro s  P f t. Főn . an y ag g azd á lk o d ó j a, 
az  szb . e ln p k e ; K e lem en  F e re n c  
n y u g d íja s , a  P écsi TB. G azd . biz. 
a k tiv is tá ja ; K iss Is tv á n , K ecsk e
m ét á ll. üzem gazdásza, az  szb . tag 
j a ;  M o ln á r Já n o s , B ácsa lm ás á ll. 
r a k tá rn o k a , tá rs . szb . t i t k á r a ; 
S zabó  S á n d o r, S zen tes  á ll. k ö r
zeti k o csiin téző je , tá rs a d a lm i szb . 
t i tk á r ;  G rósz  G yörgy . B ék éscsab a  
KÖrz. ü z e m fő n . veze tő  k é r. h iv a 
ta ln o k a , a z  szb . e ln ö k e , H o rv á th  
B éla , V eszp rém  áll. függ . szb . t i t 
k á r a ;  K ocsis L ajo s. Z alaeg erszeg  
á ll. a n y ag g azd á lk o d ó ja , a z  szb. 
szám vizsg . b iz. e ln ö k e ; Szabó 
M iklós, S zo m b ath e ly  J J .  függ. szb. 
pol. m u n k a tá rs a ; T ó th  P á l, Szom 
b a th e ly  J J .  i ro d a v e z e tő je ; a  m űh. 
biz. t i tk á r a :  K le in in g e r Jó zsef, R ép- 
ceszen tg y ö rg y  MÁV N evelőo tthon  
ta n á ra ,  tá rs . szb. t i tk á r ;  B ú jn a  
K á lm án , a  MÁV T isztképző  In té 
ze t ta n u lm á n y i v eze tő je , szb . el
n ö k ;  F a rk a s  P é te m é , a  P éce li MÁV 
K ó rh áz  fő n ő v ére , ob. t i t k á r ; B o r-  
b á n d i Jó zse fn é , az  U ta se llá tó  
S zo m b ath e ly i 1?. csop . v eze tő je , 
tá rs a d a lm i szb . t i tk á r ;  K e rti L ajo s, 
az  U ta se llá tó  V áll. 18. sz . üzem  
(K eleti) ü z le tv eze tő -h e ly e tte se , az  
szb. e ln ö k e ; K iss M. S án d o r. K a
p u v á r  á ll. tá rs a d a lm i szb . t i t k á r a ; 
D r. K ü rticsa i L ászló , a  V a su ta so k  
S zak szerv eze te  K özgazd. oszt. h e -  
1 vette*  v e z e tő je ; Á cs P é te m é , a 
V a su ta so k  S zak szerv eze te  sze rv e 
zési és k á d e ro sz tá ly  po l. m u n k a 
tá r s a ;  K ó csán  B éláné. a  VSZTO 
csop. v eze tő je , az  szb . t a g ja ; 
A rp a ta k y  M átyás, a  V asu ta so k  
S zak szerv eze te  p én zü g y i é s gazd. 
oszt. po l. m u n k a tá rs a ; P iesk ó  
A lb e rt n y u g d íja s , a  KV. n y u g d íja s  
szakbiz . ta g ja ;  P é te r i  A ttilán é , a  
V a su ta so k  S zak szerv eze te  p én zü g y i 
é s gazd. oszt. po l. m u n k a tá rs a ; 
D r. V irág h  G y ö rg y n é , a  MÁV Ve
zérig . ü g y in téző je , az  ob. nőb iz, 
v eze tő je .

A S zakszerveze ti M u n k á é rt  O k
levé l e lism erésb en  270 tisz tség v ise 
lő , ille tv e  a k tiv is ta  ré sze sü lt. Az 
e lism erő  o k lev e lek e t a  te rü le ti  b i
zo ttság o k , a 1 h iv a ta lo k  és  in tézm é
n y e k  m á ju s  1-i ü n n e p sé g e in  a d tá k  
á t .

S Z E R E T T E  AZ I G A Z S Á G O T

Bizalmi volt
Nem a kalandvágy, hanem 

a szükség kényszerítette arra 
Feke Margitot, hogy a  déva- 
ványai, hattagú kisparaszti csa
ládból kiszakadva Pesten pró
báljon szerencsét, még 1946- 
ban. Nagy rátörő álmok nélkül 
indult, szerény, de biztos ke
nyérre vágyott. Így emlékezik 
vissza:

— Akkor még nem volt 
könnyű megragadni a vasút
nál. A  pálya fenntartásnál fel
vettek ugyan, de csak idény
munkára. Az építőkhöz kerül
tem és télen nem volt szük
ség rám. Háromszor mondtak 
fel, háromszor hívtak vissza. 
Évek teltek el, amíg végleg 
megállapodhattam Ferencvá
rosban. A lányom születése 
után amikor ismét visszajöt
tem a vasúthoz, előrelépést 
jelentett, hogy elkerültem a 
kőművesektől. Takarítónő let
tem, s attól kezdve az voltam, 
kivéve ezt a másfél esztendőt, 
amelyet a 400 fős új munkás- 
szállón töltöttem mostanig, 
csoportvezetőként. Ezért is 
húztam rá egy évét a nyug
díjra: megvártam, amíg a lá
nyok belerázódnak ebbe a 
másfajta, igényesebb takarító 
munkába . . .

— mindenki
Természetesen nem volt az 

véletlen, hogy Nagy Istvánnét, 
Manci nénit kiemelték, ha rö
vid időre is. Elöljárói már ko
rábban értékelték lelkiismere
tességét, megbízhatóságát, 
munkabírását. Majdnem há
rom évtizedes munkássága 
alatt ötször volt Kiváló dol
gozó, és a Miniszteri dicsére
tet is kiérdemelte.

— Egy fizetési nap hajnalán 
sarkig nyitva találtam a pénz
zel teli páncélszekrény ajtaját 
a fizetőtiszt irodájában — foly
tatódik a ‘ m últra emlékezés. 
— Hogy mit álltam én k i! . . .  
Akkor nyugodtam csak meg, 
amikor szóltak: ne izguljak 
tovább, egyezik minden, fil
lérre . . .

De mást is említ: — Hány
szor vásároltam szódát a sa
ját pénzemen ? A hajópadlós 
irodákat ugye súrolni kellett, 
hanem a tisztítószert akkori
ban bizony kidekázták még. 
Vettem hát magamnak. Hiá
ba, sosem szerettem túlmunkát 
végezni. . .

— Mit szeretett?
— Az igazságot, azt nagyon 

szerettem. Nemigen ijedtem 
meg a saját árnyékomtól, a 
számra sem tettem lakatot so-

bizalmából
ha, ha úgy éreztem: „ezt pe
dig most szóvá kell tenni”. Ha 
valakiről, vagy valamiről meg 
kellett mondani akár a jót, 
akár a rosszat, én bizony meg
mondtam. Ha tetszett, ha 
nem . . .  Jól megismertem az 
embereket. A főnököket is, de 
leginkább a magamfajta nehéz 
sorsúakat. Hiszen közöttük él
tem, egyforma cipőben jár
tunk.

— Volt valamilyen társadal
mi megbízatása?

— Szakszervezeti bizalmi 
voltam, tizenöt évig. Ebből öt 
évet főbizalmiként töltöttem  
be. Komolyan vettem, kiáll
tam azokért, akik ennyi időn 
át a bizalmukba fogadtak. 
Hallgattak is rám, fent is, ma
gunk között i s . . .

Súlya volt a szavának. Te
kintélye volt. Olyan, amelyet 
tisztességes kétkezi munkával, 
másokért, a közösségért min
dig tenni kész megnyilvánulá
saival vívott ki magának. A 
csendesebb, bátortalanabb 
munkatársai tudták róla, hogy 
bármikor bizalommal fordul
hatnak hozzá ügyes-bajos dol
gaikkal, sérelmeikkel. De azt 
is tudták: úgy vette nyakába 
mások gondjait, hogy közben 
a sajátjai is erősen nyomták.

Erről így vélekedik:
— Negyedmagammal éltem 

egyetlen, udvarra nyíló szo
bában, így neveltem fel a két 
gyerekemet Két éve sikerült 
csők egy másfél szobás lakóte
lepi lakásba költöznünk. A lá
nyom közben férjhez ment, 
elköltözött, de négyen va
gyunk azért moát is, a fiam 
feleségével. Persze, így mégis
csak könnyebb. . .

Érthető, ha meghatottan, 
könnyes szemmel búcsúztatták 
Nagy Istvánnét a munkatársai. 
S ezért, köszönték meg meleg 
szavakkal sokévi munkálkodá
sát Ferencváros állomás ve
zetői, a tiszteletére rendezett, 
meghitt háziünnepségen. x

Bizalmi volt Manci néni: A 
szó legmélyebb, legteljesebb 
értelmében.

Bagosiné, Székely Mária

Ketykó István!

Anyák napjára
INTELEM, KÖSZÖNTŐ HELYETT

Jól tudjátok mindannyian., 
köszöntőt többé nem irhatok. • • 
fogadjátok hát intelmem  
ti, k ik odaléphettek még 
az édes elé pár szál virággal 
kezetekben:
nyíljon ki a májusi orgona 
szivetekben
•  növekedjen bennetek a szeretőt 
az édesanyák iránt — 
kik egyek voltatok velük 
valamikor miéhükben 
arany-köldökzsinórral összekötve 
hajoljatok porig előttük, 
ha pedig már gyermekké zsugorodtak 
emeljétek őket fel mgatokhoz — 
higgyétek el: a világ általuk szebb 
nélkülük kietlen, holdbéli az életünk 
kisgyermekként félünk 
t  a szél fújta nád hangjára is 
összerezzenünk. •»

Anyu, gyógyulj meg!
Tavaly a nyári szünidő

ben három kislány látogat
ta minden nap a budapes
ti MÁV kórházat, ahol 
édesanyjuk hónapokig sú
lyos betegen feküdt. Erika, 
Mária és Gabi részére ez a 
látogatás jelentette a min
dennapok eseményét. Elő
ször történt velük, hogy az 
otthon falai között, hosz- 
szabb időre egyedül ma
radtak, s m ár az első éjsza
ka után nyomasztó volt a 
reggel. Nem hallották mun
kába induló anyjuk csen
des készülődését és elma
radtak az apróbb anyai 
intelmek is.

Hiányzott a szerető gon
doskodásnak ezernyi meg
szokott jele. Ellátásukról 
maguknak kellett gondos
kod tok , bevásárolni, főz
ni, mosni, ez egyáltalán 
nem volt könnyű. Igaz Eri
ka már 17 éves volt, Ma
rika viszont csak 11 és a 
16 éves Gabi is gondozásra 
szorult betegsége miatt. A 
lányok igyekeztek minden
ben felnőtt módon helytáll
ni, csak akkor lettek is
mét gyerekek, amikor édes
anyjukkal találkoztak. A 
fehér kórházi ágy közelé
ben oldódott bennük a ma
gukra hagyottság nyomasz
tó érzése, az anya súlyos 
betegen is megnyugtató 
biztonságot sugárzott felé
jük.

Aztán végétért a vaká
ció, a  mamától két test
vérnek búcsúznia kellett. 
Erika Békéscsabára indult, 
ahol a tanítás ideje alatt, 
az egészségügyi szakközép- 
iskola kollégiumának lakó
ja lett, Marika pedig a ka
posvári nevelőotthonba tért 
vissza. Ezután m ár csak 
Gabi látogatta szorgalma
san a kórházat. Igaz, ilyen
kor gyakran vitte magával 
a távolból írt leveleket is, 
amelynek sorai között min
dig ott húzódott az aggódó 
kérés: anyu, gyógyulj meg.

József Sándorné nagyon' 
igyekezett, de így is hosz- 
szú időbe telt a gyógyulás. 
Tudta, hogy szükség van 
rá, hiszen lányainak egye
düli támasza. Persze így 
volt ez akkor is, amikor 
férjével együtt élt. Az apa 
durvasága, gorombasága 
elől csak ő jelentett me
nedéket a gyerekek számá
ra.

A válás óta hét év telt el. 
Emlékezetükben lassan el
mosódik a szorongós, félel
mes időszak, a régi otthon 
minden keserve. Tavaly há
romszobás új lakásba köl
töztek és azt a boldogságot 
nem is lehet szavakba for
málni. ’Hetekbe tellett míg 
megértették, el hitték,
hogy nyugalmas, új ottho
nuk van, ahol boldogok le
hetnek.

Csak egy régi szokásukat 
nem tudják elhagyni. Ha-
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m ar és gyakran sírnak. De 
míg korábban a könny a 
bánat kifejezése volt szá
mukra, ma az öröm, a meg
hatottság jele. Az elér- 
zékenyülésre pedig minden 
találkozás, minden búcsú jó 
alkalom. Erika szombato
kon érkezik haza, vasárnap 
indul vissza Békéscsabára. 
Marikát, a „Picit” két
hetenként látogatja az 
édesanyja. A kaposvári 
nevelőotthonban az általá
nos iskola 6. osztályába jár. 
Jól tanuló kislány, a 8. osz
tály elvégzéséig kár lenne 
megbolygatni körülményeit.

József Sándorné a Nyu
gatiban kocsi tisztító, a „Ga- 
garin” szocialista brigád 
tagja. Munkahelyével elé
gedett, s úgy érzi, soha 
nem tudna állást változtat
ni. Ha szóba kerül mindig 
megemlíti, mennyire hálás 
azért, hogy a legnagyobb 
szükség idején felkarolták, 
segítették. Csendes, igyek
vő, fegyelmezetten dolgozó 
asszony. Vezetői azt mond
ják, keze alatt ég a mun
ka, s a szavában bízni le
het.

Problémáiról nem sokat 
beszél. Ha együtt a család, 
lányaival terveket szövö
get, csinosítja, szépíti ott
honukat. Erikát minden 
szombaton kedvenc ételével 
várja és kéthetenként ha
zaival utazik Marikához is.

Életét a gyerekek, s a 
munka tölti ki. Sokat dol
gozik otthon, mellékesként 
mosást vállal, hogy pótolja 
a keresetet, hiszen a lá
nyoknak nem lehet hiá
nyuk semmiben. A  fokozott 
munkatempó persze nem 
tesz jót a szívének, amely 
a hosszú betegség után sem 
nyugodott meg teljesen. Kí
mélnie kellene magát, de 
éppen ezt nem teheti, így 
hát nem figyel a betegsé
gére. Csak akkor jutnak 
eszébe az orvos intelmei, 
amikor a szív rakoncátlan
kodása erősebb fájdalmat, 
rosszul!étet okoz. Ilyenkor 
azonbaif kéznél van az or
vosság, s rövidebb-hosz- 
szabb pihenés után lehet 
dolgozni tovább.

Pálinkás Katalin
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Hetvenöt éve történt

A vasutassztrájk megbénította a közlekedést
Hetvenöt évvel ezelőtt, 1904. április 19-én este 8 óra 

14 perckor Rákosrendezőn« több száz vasutas feltartóztatta 
az Érsekújvárról érkező személyvonatot. Ezzel megkezdő
dött a Magyar Királyi Államvasutak harmincötezer forgal- 

% mi dolgozójának munkabeszüntetése, a világháborút meg
előző évtized nagy osztályküzdelmeinek nyitánya, az első 
országos sztrájk Magyarországon.

A MÁV 15 ezer kilométeres hálózatán megszűnt a for
galom, s közel egy hétig mozdulatlanságba dermedtek a 
száguldáshoz szokott acélparipák. A pályaudvarokat kato
naság szállta meg, a vasutasok pedig a sztrájktanyákon 
gyülekeztek. Utasok ezrei rekedtek a különböző állomáso
kon. Nagy mennyiségű áru vesztegelt az elhagyott vasúti 
kocsikban és raktárakban. A városok közötti postaforgal- 
mat lovaskocsi járatok bonyolították le.

Miért bukott el a 
vasutas-sztrájk?
S Z 0 C ZIA I. P 0  LIT1 K AI T A N U L M A N Y

----------  ir t a  —:— — .

RÁBA SÁNDOR

A MÁV vezetői elszámították magukat
Már az 1890-es években 

megindultak azok a mozgal
mak, amelyek az 1904-es 
sztrájkba torkolltak. A for
galmi dolgozók emlékiratba 
foglalták kívánságaikat, ám a 
fizetésemelést, munkaidő
csökkentést, az előléptetési 
idő megállapítását, a Szolgá
lati Rendtartás módosítását 
szorgalmazó küldöttségeik éve
ken át csak biztató ígéreteket 
kaptak a kereskedelmi mi
nisztertől és a MÁV elnöktől. 
Ahogyan sokasodtak és poro
sodtak az elintézetlen kérvé
nyek, úgy nőtt a vasutasok 
elkeseredése. Joggal, hiszen a 
kereskedelemügyi miniszter, 
Hieronymi Károly, 1904 tava
szán hivatalosan is elismerte, 
hogy 30 év óta változatlan a 
MÁV alkalmazottak illetmé
nye, holott tetemesen drágult 
a megélhetés és á szolgálati 
követelmények is fokozódtak.

A sztrájk a vasutas-szak
szervezet létrehozásáért foly
tatott küzdelem kibontakozá
sának időszakában robbant 
ki. A szociáldemokrata párt 
már megszilárdította befolyá
sát a vasúti javítóműhelyek
ben, s lerakta az alapját a 
vasutasok önálló, iparági szer
vezkedésének. Ezzel megte
remtette a feltételeit annak 
is, hogy a vasutasok osztály
tudatos szervezetébe tömörít
se a vasúti forgalom dolgo
zóit.

A MÁV vezetői a vasúti fő- 
hivatalnokok és tisztviselők 
segítségével továbbra is be
folyásuk a la tt' akarták tartani 
a vasutasok valamennyi ré
tegét, ezért engedélyezték az 
új fizetásrendezési mozgalmat, 
amellyel bizonyítani kívánták, 
hogy a dolgozók sorsának ja- 
vulása nem szervezkedésük és 
harcuk, hanem a MÁV veze
tők „atyai gondoskodásának” 
eredménye- De elszámították 
magukat. A gyorsan radikali-

zálódó mozgalomtól megret
tenő főhivatalnokok és tiszt
viselők csakhamar elvesztet
ték befolyásukat a vasúti 
végrehajtó forgalmi szolgálat 
legsúlyosabb terhét viselő 
mozdonyvezetők, tnozdonyíű- 
tők, vonatfékezők, váltókeze
lők, kocsirendezők, állomási 
és fűtőházi munkások töme
geire.

Március végétől aláírások 
ezrei gyűltek a fogadalmi ive
ken, amelyeken ez állt: 
„Alulírottak becsületszavunk
ra fogadjuk, hogy fizetésren
dezésünk, pragmatikánk és 
Országos egyesületünk kikiíz- 
dése céljából úgy egymás 
között, mint az e célra vá
lasztott vezetőkkel és bizott
ságainkkal teljes szolidari
tást vállalunk. . .  Felelősség- 
revonást, vagy megtorló in
tézkedéseket el nem tű
rünk! . . .  Ezen fogadalmunk 
ellenében megköveteljük, 
hogy vezetőink és bizottsá
gaink . . .  a memorandumok
ban kifejezett szerény igénye
ink eléréséig mindvégig ki
tartsanak . . . ”

Hieronymi április 16-án a 
képviselőház elé terjesztette a 
vasutasok fizetésrendezéséről 
szóló törvényjavaslatot. Ak
kor már ez volt a jelszó: 
„vagy egészen megadják amit 
kívánunk, és úgy adják meg, 
ahogy m i- kívántuk, vagy pe
dig meglesz a sztrájk”. A ja
vaslat azonban a dolgozók 
egyik követelését sem kívánta 
maradéktalanul teljesíteni, 
ezért április 20-ára országos 
tiltakozó nagygyűlést hívtak 
össze Budapestre. A sztrájk 
kirobbanásának közvetlen 
előzményei: a rendőrség meg
tagadta az engedélyt, a MÁV 
Igazgatósága megtiltotta a 
szolgálati helyről való eltávo
zást, és fegyelmi eljárást in
dított a gyűlést bejelentő hi
vatalnokok ellen.

ARA 24 F IL L É R

Kiadja a MAGYAR VASUTAS szerkesztősége 
BUDAPEST. VIF.: kér.. Csömöri - út 28. szAm

helyi Friss Újság szerint: „ha 
ebben a bérharcban a vas
utasok győznek, nemcsak az 
állam tekintélye vész el, ha
nem biztosítva van minden 
sztrájk sikere ebben az or
szágban . . .  a munkaadók így 
jajgatnak: Hogy győzhetnénk 
mi, mikor az állam győzni 
nem tu d .. ”

Azok az ellenzéki polgári 
pártok, amelyek korábban a 
vasutasok fizetésrendezési 
mozgalmánál saját kort^spe- 
csenyéjüket sütögették,' a 
sztrájkot sajnálatos és ' szo
morú eseménynek, nemzeti 
szerencsétlenségnek” minősí
tették. Kezdetben bírálták 
ugyan a kirobbanást előidéző 
intézkedéseket, végső soron 
mégis a vasutasokra hárítot

ták a felelősséget, s a sztrájk 
leszerelésén munkálkodtak.

A király április 22-én alá
írta a katonaköteles vasuta
sok bevonultatásáról szóló 
parancsot, de csak napok 
múlva indultak meg újra a 
vonatok. Az ostromállapot 
pedig még hetekig tartott: a
katonaruhába bújtatott moz
donyvezetők mögött szúró- 
nyos bosnyák katonák álltak, 
s a menetjegyeket ellenőrző 
kalauzt is szuronyos katonák 
kísérték.

1600 vasúti alkalmazott el
len indítottak büntető eljá
rást. A perbe fogottak védel
mét neves ügyvédek vállal
ták: Eötvös Károly, Vázsonyi 
Vilmos és Lengyel Zoltán 
mellett már ott volt a fiatal 
Landler Jenő is.

A harc nem volt hiábavaló
A sztrájkot letörték, de a keltette a vasutasok érdek

harc nem volt hiábavaló. A lődését a Magyarországi Szo-

A megbecsülés jele

Fiatalon felelős tisztségben
Mari Gábor, a  szegedi 

területi bizottság munka
társa korán eljegyezte ma
gát a szakszervezeti moz
galommal. Fiatal kora el
lenére gazdag mozgalm i ta
pasztalatokkal rendelkezik. 
Életéről, munkájáról be
szélgettünk.

— Vasutas családból 
származom — mondja. — 
Édesapám az igazgatóság 
pénzügyi osztályán dolgo
zott, Így érthető, hogy 
érettségi után én is a vas
utat választottam. Segéd
munkásnak vettek fel á 
távközlő és biztosítóberen
dezési fenntartási főnök
ségre. Két hónappal később 
már Pécsre kerültem ipari 
tanulónak, ahonnan távköz
lő- és biztosítóberendezési 
műszerész szakmával tér
tem vissza Szegedre. Ká
belszerelőként jártam az 
igazgatóság területét

Szolgálati vezetői felfi
gyeltek munkájára, jó 
szervező készségére. 1976- 
ban öthónapos pártiskolára 
küldték. Még be sem fejez
te a  tanulást, amikor arra 
kérték, vállalja el á BFF 
szakszervezeti bizottságá
nak titkári teendőit. Így 
lett 1976. július 1-től füg
getlenített 8zb-titkár.

A szakszervezeti munka 
kezdetben kissé szokatlan 
volt számára, de már ak
kor is jól felhasználta az 
ifjúsági mozgalomban (Pé
csett KISZ-titkár volt) 
szerzett tapasztalatait, s 
otthonról, a  családtól is 
kapott támogatást. Szülei 
régi szakszervezeti munká
sok. Édesanyja a szegedi 
ruhagyárban függetlenített 
szakszervezeti titkár volt, 
jelenleg a vszt titkára, 
édesapja pedig nyugdíjazá
sa után is a vasutas-szak
szervezet társadalmi akti
vistája.

Amikor a  BFF-en átvet
te a titkári teendőket, so
kat töprengett azon, hogyan 
lehetne eredményesebbé 
tenni ezt a  munkát. Terü
letük az egész igazgatóság
ra kiterjedt, s ez nehezítet
te a mintegy 560 szakszer
vezeti tag mozgósítását. 
Gyakran járt ki a munka
helyekre, jól kamatoztatta 
az építési munkaterületen 
szerzett emberismeretét. 
Mindenütt ismerősként fo
gadták, szót tudott érteni 
az emberekkel. Egyre több

lelkes aktivistát szerzett a 
mozgalomnak.

— Ebben az időben — 
emlékezik vissza — egyik 
legfontosabb 1 feladatunk a 
bizalmiak jog- és hatáskör 
re bővítésének végrehajtá
sa, a bizalmi tanácskozás 
megszervezése volt. Ehhez 
jó segítőtársakat találtam 
munkatársaimban.

Titkári munkáját a terü
leti bizottságon is nagyra 
értékelték. Amikor meg
üresedett az egyik munka
társi státusz, mindjárt rá 
gondoltak. így került 1978. 
április 1-én a területi bi
zottságra, ahol a  szervezé
si és káderbizottság vezető
je lett. Munkaköréhez tar
tozik többek között a  tag
gyűlések szervezése, a  tiszt
ségviselők oktatása, javas
latok elkészítése.

— Üj munkahelyemen 
sok segítséget kaptam és 
kapok ina is vezetőimtől, 
közvetlen munkatársaimtól 
— mondja. — Támogatá
sukkal hoztuk létre a bé
késcsabai üzemfőnökség új 
szákszervezeti bizottságát. 
Az üzemfőnökségi szb 
szervezeti felépítése, az 
egyes munkafolyamatok ki
alakítása, a választás elő
készítése és lebonyolítása 
sok izgalommal járó mun
ka volt

Méri Gábort munkatár
sai és felettesei jó felké
szültséggel .párosuló, ön
álló véleményéért, az új 
dolgok iránti fogékonysá
gáért, szerény magatartá
sáért is kedvelik. A megbe
csülést jelzi az is, hogy ko
rábban tagja volt a  vasút 
üzemi pártbizottságának, 
kétszer kapta- meg a KISZ 
KB Dicsérő Oklevelét és 
kétszeres kiváló dolgozó.

deliért

Az egész ország üdvözölte a vasutasokat
A vasutassztrájk túlnőtt az 

egyszerű bérmozgalom kere
tein. A MÁV ugyanis nem
csak a legjelentősebb tőkés 
vállalkozása, a legtöbb dolgo
zót foglalkoztató nagyüzeme 
volt az országnak, hanem 
nélkülözhetetlen feltétele a 
modem társadalmi termelés
nek, s fontos eszköze az ural
kodó osztályok gazdasági és 
politikai hatalmának. A mun
kabeszüntetésnek politikai 

Jelleget kölcsönzött az, hogy 
a sztrájkoló vasutasok nem 
egyik vagy másik tőkéssel 
álltak harcban, hanem a kor
mánnyal.

, A dolgozók országszerte 
együttérzéssel fogadták * a 
vasutasok , munkabeszünteté
sét. A gróf Tisza István mi
niszterelnök elleni gyűlölet az 
első napokban ellensúlyozta a 
sztrájk okozta kényelmetlen
ségekét és politikai hőssé 
avatta a sztrájkotokat. Ado
mányok érkeztek mindenfelől. 
A kereskedők, s a budapesti 
piacokra szállító parasztok 
kedvezményesen árusították 
termékeiket a vasutasoknak. 
A Kis Újság április 21 -i ve
zércikke szerint „az egész or
szág üdvözli a vasutasokat, 
mint a kormányzati önkény, 
zsarnokság uralmának meg
döntőit.”

A  vasutassztrájk híre azon

nal eljutott az ország legtá
volabbi zugába is. Az elnyo
mó rend presztízsvesztesége 
volt, s forradaImasítóan ha
tott. A falvak népe úgy érez
te, elmúlik a világ, itt már 
valami nagy dolog készül. 
„Mindenki velünk van”, ma
holnap legyőzzük az urakat, 
egyesülünk, testvér lesz min
denki: iparos, vasutas és pa
raszt. S a híres dal zengett 
a  faluban és a mezőkön min
denfelé: „miénk lesz a jö
vő . . .” — írta Veres Péter. 
Április 24-én Élesden elemi 
erővel robbant ki a román és 
magyar földmunkások, sze
gényparasztok elégedetlensé
ge.

Európa-szerte élénk vissz
hangot váltott ki a munka- 
beszüntetés. A * MÁV for
galmának megbénulásával 
ugyanis megszakadt Nyugat- 
és Közép-Európa vasúti és 
postai összéköttetése a Bal
kán országaival. A cs. és kir. 
belgrádi követ április 23-i 
távirati jelentése szerint „a 
Magyar Államvasutaknak ez 
az összeomlása többet ártott 
annak a tekintélynek, ame
lyet a Monarchia a Balkán
államokban élvezett, mint hi
hető lett volna”. Bécsben a 
magyarországi forradalomról 
szóló hírek keringtek.

Az ostromállapot hetekig tartott
A kormánypárt lapja, az szagot kell \jgvédeni azok 

Újság már április 20-i vezér- ellen, akik a legérzékenyebb 
cikkében statáriumot követelt, szervére hűtlenül rátették 
»A kormánynak most az or- kezüket” — írta. A szombat-

MÁV forgalmi dolgozói 
1904-ben egyenesítették ki 
először derekukat és hirdet
ték nyíltan követeléseiket, a 
kormány pedig a következő 
években — újabb sztrájktól 
tartva — kénytelen volt több
ségüket teljesíteni.

Jelentősen befolyásolta a 
vasutasok mozgalmának fejlő
dését is, mert szemléltető ok
tatást adott a Tisza-kormány

és a MÁV vezetők „atyai 
gondoskodásáról”, feltárta az 
ellenzéki polgári pártok, a li
berális politikusok „vasutas
barátságának” értékét és fel-

ciáldemokrata Párt iránt.
A  szociáldemokrata párt 

együttérző rokonszenvvel kí
sérte a vasutasok küzdelmét.

A vasutasok két év múlva 
kiharcolták első legális mun
kásszövetségük engedélyezé
sét. A közel húszezer tagot 
számláló Vasúti Munkások 
Országos Szövetsége 1906 vé
géi már a szervezett munká
sok több mint egy tizedét tö
mörítetté, taglétszámát te
kintve az ország negyedik 
szakszervezete.

Gadanecz Béla

Díva tbem uta tó ’

a Landler szocialista brigádklubban
A „Gárdos Mariska” szocialista brigád kezdeményezésére 

rendhagyó klübtalálkozóra került sor a Landler szociális ta- 
brigád-klubban. Ezúttal ugyanis kötetlen programot, divatbe
mutatót hirdetett meg a klub vezetősége. A járműjavító kö
zel 300 nődolgozója örömmel fogadta az árusítással egybekö
tött divatbemutatót.

A művelődési ház díszterme zsúfolásig megtelt, amikora 
házigazda szocialista brigád vezetője. Bállá Gyuláné megkö
szönte az OKISZ Labor fiataljainak közreműködését, akik 
nemcsak megtervezték, de be is mutatták a ruhákat. A mo
dellekből a  látogatók több mint 20 ezer forint értékben vá
sároltak.

Ószülő halántékkal az Iskolapadban

Három hét -  egy tanév
Bentlakással, munkaidőben 

elvégezni az általános iskola 
egy-egy osztályát, három hót 
alatt — szinte hihetetlennek 
tűnik.

— Ez a valóság — mondja 
Nagy Miklós, a szombathelyi 
oktatási főnökség vezetője. — 
A hetedikesek február köze
pén kezdtek, és március 10-én 
már vizsgáztak is, majd né
hány hallgatóval kiegészülve 
több mint húszán — a nyolca
dik osztály anyagát tanulták. 
Április elején abból is vizsgát 
tettek a diákok.

A  szombathelyi igazgatóság 
egész területéről, a szakszer
vezeti bizottságok/ segítségével 
verbuválódott osztály az okta
tási főnökség minden kénye
lemmel ellátott, 2—3 ágyas 
szobáiban lakott és tanult a

tanfolyam ideje alatt. Eltávo
zásra csak hétvégeken volt 
mód.

A nyolcadikosok között két 
asszony is képezte magát, 
egyikük — Füstös Andrásné 
— mondta:

— Várpalotán a forgalomnál 
dolgozom. Iskolai tankönyv 
utoljára 1946-ban \volt a ke
zemben. Szívesen jöttem 
Szombathelyre, nem kellett 
sokat agitálni. Ismertem a 
helyet is, mivel a leányom 
1977-ben itt szerezte meg a 
forgalmi szolgálattevői képesí
tését. A kollektíva is akarta, 
hogy tanuljak. A hetediket is 
most végeztem el négyes ered
ménnyel.

A^ osztály legidősebb hall
gatója hat évvel a nyugdíja
zása előtt szánta rá őszülő fe

jét az új ismeretek befogadá
sára:

— Kovács László vagyok, a 
zalaegerszegi pályafenntartás
nál dolgozom vágánygépkeze
lőként. Mivel több mint negy
ven éve jártam iskolába, fél
tem kicsit, de most boldog 
vagyok. Köszönöm mindazok
nak, akik rábeszéltek.

Orsós János mindössze 17 
éves* A pápai pályafenntartás 
dolgozója. Az alig néhány év
vel ezelőtti meggondolatlansá
gát és hanyagságát még idő
ben próbálja helyre hozni:

— Eddig hél osztályt végez
tem, itt kapcsolódtam be a 
nyolcadikba. Sokkal komo
lyabban vettem a tanulást, 
mint gyermekkoromban. Na
gyon jó, hogy a tanulás ideje 
alatt teljes ellátást és átlag-

fizetést kapunk. A tanszereket 
a szakszervezet vette. A  bé
rem 3500 forint, így a vasút
nak csak köszönettel tartozhat 
tok — annak ellenére, hogy 
csupán kilenc hónapja dolgo
zom itt.

Megtudtuk Nagy Miklóstól, 
hogy az intenzív általános is
kolai oktatásban a város Pe
tőfi Sándor utcai dolgozók is
kolájának hat tanára igen so
kat tett, hogy e rövid idő 
alatt teljes értékű ismeretek
hez és bizonyítványhoz jussa
nak a hallgatók. Nagy segít
séget jelentett, hogy esténként 
a szombathelyi tanárképző fő
iskola hallgatói és a főnökség 
KISZ-alapszervezetének a tag
jai korrepetálták, segítették az 
általános iskolásokat. A ta
nulók szorgalmasak voltak, 
többnyire a késő éjszakai 
órákba nyúló tanulással há
lálták meg a bizalmat, hogy 
lehetővé tették számukra az 
általános iskola elvégzését.

Sz. Jakab István
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Kiváló vállalat Kiváló csomópont

Nehéz körülmények között is helytállt 
az Utasellátó Vállalat kollektívája

A debreceniek jő  munkáját 
az elárt eredmények bizonyítják

A múlt évben, amikor az 
égetett szeszesitalok forgalma
zását korlátozó rendelet élet
be lépett, ez a vendéglátóipa. 
ri vállalatok közül az Utasel
látót érintette a  legérzéke
nyebben. Sokan úgy könyvel
ték %el* hogy a vállalat nem 
lesz képes a  forgalomkiesést 
pótolni és az évi tervét telje
síteni. Ez pedig azt jelentené, 
hogy megszakad egy szép si
kersorozat. Az Utasellátó 
ugyanis eddig tízszer részesült 
Kiváló vállalat kitüntetésben.

Nos, a vállalat hat és fél ez
res kollektívájában volt any- 
nyi erő, hogy a megváltozott 
körülmények között is tudott 
újítani és az év végéig elosz
latták a kételyeket A veze
tők irányításával helyes üzlet
politikával, részben vagy tel
jes egészében pótolták a for
galomkiesést Mi több, olyan 
eredményeket értek el, hogy 
tizenegyedszer is kiérdemelték 
H Kiváló vállalat kitüntetést.

Az ünnepséget melyen részt 
vett Pullai Árpád közlekedés
én postaügyi «miniszter és Ko
szorús Ferenc, a vasutasszak
szervezet főtitkára, április 
23-án tartották a Nyugati pá
lyaudvar Utasellátó éttermé
ben. Az elmúlt évben végzett 
munkáról Tóth László, a vál
lalat főigazgatója számolt be. 
Beszéde híven tükrözte erőfe
szítéseiket. Ennek szemlélte
tésére álljon itt néhány adat.

Tavaly a  vállalat üzleteiben, 
büféiben és mozgószolgálatá
nál mintegy 400 millió forint
tal kevesebb szeszesitalt ad
tak el, mint az előző évben. 
Ugyanakkor az egyéb áruk ér
tékesítését sikerült 200 millió
val megemelfUök, ezáltal az 
összforgalom 38 százalékkal 
meghaladta a tervezettet. Nö
velték az ételforgalmat, to
vábbá az üdítőital és az eszp
resszókávé értékesítését is. Az 
utóbbi azért is figyelemre 
méltó, mert az égetett szeszes
italok értékesítésének korláto
zásával nagyon sok olyan ven
déget veszítettek el, aki reg
geli féldecijén kívül büféárut 
és kávét is fogyasztott

A vendéglátói pari üzletág
ban kedvezően alakult a szer
kezeti változás, az étel forga
lom 40 százalékát teszi ki- A 
bruttó devizabevétel pedig 
csaknem 16 százalékkal halad
ta meg a bázisidőszak árbevé
telét

A vállalat vezetőinek az is
mert gondok, nehézségek elle
nére is az a  törekvése — & ezt 
csak üdvözölni lehet —, hogy 
kulturált utasellátást alakítsa
nak ki. Fejlesztési célkitűzé
seiket is ez határozza meg. 
Tervszerűen halad például a 
nagyállomások ¿öntéseinek 
korszerű bisztrókká alakí
tása. A kiszolgálás korsze
rűsítését jelenti a  gépesítés fo
kozása. Tavaly 26 vendéglátó
ipari automatát, 215 hűtőbe
rendezést és 15 peronon áru
sító kocsit szereztek be. '

A főigazgató a nemzetközi 
kapcsolatok alakulásáról is 
tájékoztatta az ünnepség 
résztvevőit. Elmondotta, hogy

Nyugdíjasok az
A Keleti csomópont KISZ- 

bizottsága felajánlotta a szak- 
szervezeti bizottság nyug
díjas csoportjának, hogy a
felvételi épületben lévő ifjú
sági klubot minden hétfőn
— 15 órától 21 óráig — a 
nyugdíjasok rendelkezésére 
bocsátja.

Az első klubnapra április 
23-án került sor, amelyen 
csaknem hetvenen vettek
részt. Kárpáti József, a cso
mópont KlSZ-bizottságának

a szocialista országokban mű
ködő partner vállalatokkal jó 
együttműködést alakítottak ki. 
Ma már hazánk területén nem 
közlekedik olyan nemzetközi 
expresszvonat, amelyben ne 
lenne besorolva étkező- vagy 
bisztrókocsi. Érdekes színfolt
jai az együttműködésnek, a 
nemzetközi gasztronómiai ve
télkedők és a rendszeres ta
pasztalatcserék.

A vállalat főigazgatójának 
beszéde után a Kiváló vállalat 
kitüntetést fém jelző oklevelet 
Pullai Árpád miniszter és Ko
szorús Ferenc főtitkár adta á t  
Ezt követően kitüntetések á t
adására került sor.

V. F.

ifjúsági klubban
titkára üdvözölte az egykori 
mozdonyvezetőket pályamun
kásokat, forgalmistákat és a 
többi nyugdíjast. Már az el
ső napon jól érezték magukat 
a vendégek és szó esett a ter
vekről is. A Keleti pályaud
var környékén lakó, majdnem 
kétezer nyugdíjas vasutas 
ezentúl gyakrabban találkoz
hat egymással és hasznosan 
töltheti szabadidejét.

S. R.

Nem hatott a  meglepetés 
erejével, hogy a debreceni 
vasúti csomópont a múlt év
ben elért eredményeiértk el
nyerte a  „Kiváló Vasúti Cso
mópont** kitüntető címet. 
Egyszerűen azért nem, mert 
a debreceni vasutasok 1972 
óta folyamatosan, évről évre 
méltónak bizonyultak vala
milyen kitüntető címre, elis
merésre. A külső szemlélő 
már könnyen azt is gondol
hatná, hogy szocialista mun
kaversen yünik legjobbjai köny- 
nyen ismétlik meg évről év
re a kiváló teljesítménye
ket . . .

Kétségtelen, hogy a maga
sabb színvonalú munka, ver
senytapasztalat előny, de ne
kik sem könnyű a gondok 
megoldása, a mérce mindig 
magasabbra kerül. így volt 
ez a debreceni csomópont 
dolgozóinál is, akik a Láng 
gépgyári munkásgyűlés felhí
vásához csatlakozva, lelkesen 
vállalták, hogy az 1976. évi 
célkitűzéseket minőségben és 
mennyiségben magasabb fo
kon, határidőre teljesítik.

Ésszerűbb szervezesse!
— Amikor megtettük mun- 

kaverseny-felajánlósainkat — 
mondotta a múlt évi eredmé
nyekről Gara István mérnök- 
főtanácsos, forgalmi állomás- 
| főnök-helyettes —, számot 
vetettünk a várható nehézsé
gekkel, így elsősorban azzal, 
hogy az állomásunkon folyó 
felújítási munkálatok miatt, 
mintegy 50 százalékkal be
szűkült területen kell lebo
nyolítanunk a forgalmat Ez 
jelentős átcsoportosításokat igé
nyelt az elegytovábbításban, 
ésszerűbb szervezést az állo
mási munkában. Igazgatósá
gunk menetirányító szolgála
tával és a debreceni vonta
tási főnökséggel szorosan 
együttműködve sikerült ered
ményesen megoldanunk ezt a 
feladatot

S hogy mennyire eredmé
nyes, sőt kiváló volt ez a 
munka, annak bizonyítására 
álljon itt néhánv szemléltető 
adatHDebrecen állomás 1978 
év« teljesítményeiről.

Szepiélyvonati menetrend- 
szerűségük a célkitűzésnél 
kedvezőbben. 98 6 százalékra 
alakult, s ez azt jelentette, 
hogy 172-vel több vonatjuk

AKTUÁLIS PO R TR É

Ugyan hová mennél? — 
Kérdezhetnék egyszerre százan 
is a MÁV Landler Jenő Jár
műjavító műhelyében Horváth \ 
László géplakatos-csoportveze
tőt (ha hallanák), hiszen most 
jutott el pályája csúcsára az
zal, hogy 1954-től öt kiváló 
dolgozó, majd a kiváló vasu
tas kitüntetés után, a felszaba
dulás 34. évfordulóján a 
Munka Érdemrend arany fo 
kozatát is megkapta.

No, meg egyébként is — 
folytatnák a munkatársak, a 
párttagok, akiknek több mint 
másfél évtizede alapszerveze
ti titkára, és a brigádtagok, 
akikkel együtt többször el
nyerték az aranykoszorús szo
cialista brigádjelvényt, és 
megkapták már a MÁV Ki
váló Brigádja kitüntetést is. 
Mi lesz velünk a te harcos 
kiállásod nélkül?

Horváth László nehezen 
tudna válaszolni a kérdésre, 
különösen azoknak, akikkel 
két-három évtizede együtt 
dolgozik.

Igaz. a nyugdíjkorhatárig 
meg két éve lenne, hanem a 
betegsége: epebántalmak, ér
szűkület, egy kis ólomártalom, 
szóval — ahogy ő mondja — 
Öregségére minden nyavalyát 
összeszed az ember. De nyög
ni, panaszkodni otthon sem 
igen halfák, oedig .most is 
— hosszabb idő óta “— beteg- 
állományban van.

Szépen gondozott rákos-
szentmihályi kertes háza tera
szán üldögélve beszélgetünk.

Ugyan ki emlékszik már ar
ra az időre, amikor a felsza
badulás után az volt a jelszó: 
„Arccal a vasút felél** Hor
váth László, pedig eredeti 
szakmája műszerész — szin
tén az ország háborútól
szaggatott „érhálózatára” te
kintett. Apja, sőt nagyapja is 
a MÁV kenyerét ette, s talán 
— gondolta —, ő is megvethe
ti itt a lábát. Egyelőre azon
ban, több mint három évig — 
a négyes mozgó hídjavító sze
relvényen — dolgozik a ron
csolt vasúti hidak eltávolítá
sánál, illetve újjáépítésénél, 
mint hegesztő és géplakatos. 
Volt úgy, hogy télvíz idején 
nemcsak a biztonsági kötél, 
hanem a fagy js „odafogta’* 
testét a vashoz (aztán csodál
kozik, hogy most már reuma
tikus bántalmak is gyötrik). 
Ebből az időből származik a 
„bokszos” gúnyneve is, ahogy 
a régi harcostársak egy-egy 
vidám összejövetelen ma is 
szólítják. Ugyanis, az inflációs 
időszakban megesett, hogy a 
melós keresetéért két pakli 
gyufát se igen . kapott, de 
Horváth László rájött, hogy 
bokszért (cipőpasztáért) élel
miszert Is adnak a parasztok, 
így, amikor két-három heten
ként megtért vidéki útjáról, 
sikerült a Pestről vitt cipő

pasztáért kis élelmet is hoz
ni a családnak. Humor persze 
még e keserves időszakban • is 
volt, 8 egyszer a társak — ál
mában — bekenték az arcát 
boksszal, s ez bizony évtize
dek múltán se kopott le az 
élelmes géplakatosról.

Ma már ő maga is moso
lyog a baráti csúfolódáson, hi
szen a nehéz évekre őket is 
csak ez emlékezteti. Aztán jött 
a  jó forint, évről évre javult 
a kereset, de Horváth László 
életében problémamentes idő
szak sohasem volt. Amikor 
beválasztották a nagy múltú 
üzem pártbizottságának a ve
zetőségébe, néhányan azt 
mondták a mozdonyosztályon: 
na, most befogták a száját 
Horváth Lacinak. Tévedtek, 
mert ha lehet, harcosabb lett 
mint volt és nem azért, mert 
csoportvezető és alapszerveze
ti párttitkár, hanem mert a 
munkában is elöljárt és nem
csak szemináriumokon szerez
te a politikai képzettségét. 
Külön téma lehetne az a szo
cialista munkaközösség, ame
lyet HdTváth László kovácsolt 
olyanná, amilyen kevés van 
a járműjavítóban. De amikor 
a beszélgetés során idáig 
érünk, a kitüntetett felemeli a 
kezét, s azt mondja:

— Nemcsak én hatottam a 
társaimra, hanem ők is rám.

A brigád nélkül soha nem 
lettem volna többszörös kivá
ló dolgozó, és nem részesül
hettem volna ilyen magas 
kormánykitüntetésben sem. A 
Munka Érdemrend arany fo
kozata nemcsak nekem szól, 
hanem a szocialista brigá
domnak is.

De jó lenne megérni!...
Talán még nem késő a be

teg, fáradt testet regenerálni, 
gyógyítani, de ehhez le kell 
venni vállairól a terhet.

Ez a nagyszerű ember, aki 
három évtizedig javította a 
gőzmozdonyokat, és vajmi ke
vés ideje volt utazásra, hadd 
mehessen el, ahogy ő mond
ja: velük nyugdíjba, de üljön 
fel a villamos- vagy dízelmoz
dony vontatta vonatokra és 
ráérősen nézzen körül abban 
az országban, amelynek újra
építésében egy életen át kima
gaslóan dolgozott.

Dávid József

közlekedett menetrendszerűen, 
mint az előző évben. A múlt 
esztendő folyamán is gondo
san figyelemmel kísérték a 
késett személyvonatokat, s ha 
erre volt lehetőség, visszaállí
tották őket menetrendjükbe. 
Az expressz- és gyorsvonatok 
késését éves szinten 1250 
perccel csökkentették.

Több exportterméket 
továbbítottak

A múlt évi áruszállítási ter
vüket már december 14-én 
teljesítették és az év végére 
103,5 százalékot értek el.

— Gazdasági szempontból 
nagyon kedvezőnek bizonyult, 
hogy a feladásra került áru- 
mennyiségen belül 14 száza- 
léklcal nőtt az exportszállítá
sunk — jegyezte meg ezzel 
kapcsolatban Gara István. — 
így az export az összes áru- 
szállításunk- 35,4 százalékát 
tette ki. Ezzel és az egy ide
gen. kocsira jutó tartózkodási 
idő 5 órás csökkentésével 
igyekeztünk hozzájárulni nép
gazdaságunk devizamérlegé
nek kedvezőbbé tételéhez.

Hatékony koca i gazda lkodás 
segítette Debrecen állomás 
áruszállítási teljesítményeinek 
növelését. Az előrelátó kocsi
gazdálkodás és a fuvarozta- 
tóklcail kialakított jó kapcso
lataik elmélyítése lehetővé 
tette a kocsikihasználási cél
kitűzés 107,97 százalékos tel
jesítését. A kocsinkénti, * átla
gosan egy tonnás többletbera
kással 1678 kocsi megtakarí
tását érték el, illetve közel 
ennyivel több kocsit tudtak 
a fuvaroztató vállalatok ren
delkezésére bocsátani. Kocsi
tartózkodásban pedig az előző 
évi kimagasló eredménynél 
is jobb. 92,05 százalékos tel
jesítést produkált az állomás. 
A feladási kocsiknál 0,32 órá
val, a leadásiaknál 0,36 órá
val csökkentették a tartózko
dási időt — egy kocsira szá
mítva — bár az összforga
lom 1211 kocsival növeke
dett.

Gyorsabb elegyfeldolgozá- 
suk, a kocsitartózkodási idő 
csökkentése eredményezte, 
hogy az előző évinél is keve
sebb volt a vonatf eltartás, 
feloszlatás. A vonóerő-ellátott
ság javításához járultak hozzá 
azzal, hogy a vonali mozdo
nyok állomási forduló idejé
nek 98 százalékos célkitűzé
sét 98.87 százalékra teljesítet
ték. A szükséglethez rugal
masan igazodó, gazdaságos 
mozdonyfelhasználásúk több 
mint 1,8 millió »forint megta
karítást eredményezett.

Mozdonyjavítás 
két műszakban

A debreceni vontatási fő
nökség ugyancsak maradékta
lanul teljesítette valamennyi 
célkitűzését. ,

— Tovább növeltük a múlt 
évben a korszerű 'pontatójár- 
müveink teljesítményének 
arányát, míg 4,6 százalékról 
3.4-re csökkent a gőzvonta
tásunk teljesítménye — 
mondja Ledeczi László mér- 
nök-főintéző, vontatási főnök-

helyettes. — Miközben a ta* 
valyi esztendőben 4,7 száza* 
lókkal fokoztuk szállítási tel« 
jesítésünket, az üzemeltetés 
költségeinek csökkentése 8,6 
millió forint megtakarítás 
eredményezett.

A karbantartási munkák 
gondos szervezésével, jó elő
készítésével elérték, hogy to
vább javuljon az M 44-es és 
M 62-es mozdonyaik üzem
készsége. Külön előkészítő 
brigád gondoskodott a mű
helyükben arról, hogy pél
dául kifogástalan hengerfejek, 
dugattyúk és megcsiszolt sze
lepek várják a D 3-as Javí
tásra beérkező gépeket. A 
hétműszakos javítás beveze
tése hasznos intézkedésnél 
bizonyult, mert a korábbinál' 
a felére, vagyis öt napit 
csökkentették a D 3-as Javí
tások átfutási idejét

— Műszaki kocsiszolgála
tunk jelentősen javította 
munkája minőségét a vonat- 
vizsgálatok színvonalát — 
folytatta Lédeczi László. — 
Igyekeztünk jobban odafi
gyelni a kerékhibás kocsikra 
is. Van egy padlóalatti esz
tergánk, amellyel a  kerékpár 
kiszerelése nélkül elvégezzük 
az abroncsszabályozást £ 
hálózati munka elősegítése 
érdekében, arra törekedtünk 
hogy minél kevesebb kocsit 
kelljen a püspökladányi vagy 
a fény esi ifikéi műhelybe kül
denünk. Amit lehetett, igye
keztünk helyben kijavítani.

A vontatásiak szervezett 
fegyelmezett és mind jobb 
minőségű munkája nyomán 
tovább csökkent a géprevárás 
és javult az állomási tolató
mozdonyok üzemkészsége is.

Javult a készletnorma
A debreceni szertárfőnek.-' 

ség ugyancsak kiváló munká
val járult hozzá a csomópont 
eredményeihez. Az elfekvő 
készletek folyamatos felszá- 
mr*1 á&ával, a kézi beszerzések 
ésszerű alkalmazásával 3,3 
százalékkal növelték a rak
tári készletek forgási sebessé
gét. A  társszolgálati ágak za
vartalan anyagellátása érde
kében a tervezett 80 százalék 
helyett 85,6 százalékra telje
sítették igazgatósági osztószer
tári tevékenységüket

Körültekintő készletgazdál
kodással 27 százalékos csök
kenést értek el a készletnor
ma értékében. Ez a tevékeny
ségük 11,6 millió forint meg
takarítást eredményezett Az 
anyag- és energiatakarékossá
got jelzi az önköltség 7,2 szá
zalékos csökkenése.

A debreceni csomóponton 
106 szocialista brigád 885 
főnyi tagságával vállalta a 
feladatok minőségileg jobb. 
gazdaságosabb megoldását, a 
szocialista brigád mozgalom
hármas jelszavának valóra 
váltását. Döntő részük volt 8 
fenti eredmények elérésében 
s  azokon felül — többek kö
zött — 7650 óra társadalm- 
munkát teljesítettek, amely
nek értéke meghaladta a 16P 
ezer forintot. Helytől lásüka* 
az elért eredményeik bizonyí
tották.

Lőrincz János

Megkezdik a Cegléd—félegyházi 
vasúlvonal villamosítását

Miközben a felsővezeték 
építők még a budapest-kele- 
biai vasútvonal villamosításá
nak utolsó, a Kiskunhalas— 
Kelebia közötti szakaszán dol
goznak, május 9-án a Cegléd— 
Kiskunfélegyháza közötti vo
nalszakaszon is megkezdik a 
fékvezeték oszlopainak állítá
sát.

A nagy forgalmú fővonal 
villamosítási munkálataival 
kapcsolatos előkészületeket az 
eredeti terv szerint Cegléden, 
illetve Kiskunfélegyházán már 
hetekkel előbb megkezdték. 
Tekintettel arra, hogy egy vg- 
gányú pályáról van szó, a sze

gedi vasútigazgatósággal már 
jó előre részletes forgalomkor-, 
látozási tervet dolgoztak^ ki.

A munkálatokat szakaszosan 
végzik. Az első részben Ceg
léd—Nyársapát között készí
tik el, majd onnan továbbha-. 
ladva Kecskeméten át Kis
kunfélegyházáig a jövő év 
május végére készülnek el. a 
munkával. Ezt követően Ceg
léd—Kiskunfélegyháza között 
megindul a villamos vonta
tás. A Cegléd—Kiskunfélegy
háza—Kiskunhalas közötti vo
nal teljes hosszának villamosí* 
tását 1980. december 31-re fe
jezik be.
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Nem a feladat kipipálósa a lényeg
Közművelődés a dunakeszi ¡árműiavítóban

r /
Evente ezernyolcszázon

Vasutasbérlettel az Erkel Színházban
As MSZMP Központi Bizott

sága 1974 márciusában hozott 
határozatot a közművelődésről, 
majd az Országos Közművelő
dési Tanács és a SZOT együt
tes határozata alapján a Vas
utasok Szakszervezete is hoz
zálátott a párthatározat • gya
korlati megvalósításához. Az* 
óta egymás után alakultak meg 
az üzemi közművelődési bi
zottságok.

A  dunakeszi Járműjavítóban 
1978 február elejétől a szak- 
szervezeti, gazdasági, párt- és 
KISZ-vezetés részvételével 
működik a 12 tagú közművelő, 
dési bizottság. Munkatervük 
teljesítéséről a  közelmúltban 
számoltak be az üzemi szak- 
szervezeti bizottságnak és a 
városi társadalmi szervezetek 
vezetőinek.

SZOCIALISTA

SZERZŐDÉSSEL...
A járműjavító dolgozói más 

vasúti csomópontokhoz képest 
kedvező helyzetben vannak, 
hiszen több mint félévszázados 
múltra visszatekintő, jól fel
szerelt, igényes művelődési ház, 
könyvtár áll rendelkezésükre. 
A kulturális intézmény közel
ségét kihasználva, az üzem 
szocialista brigádjai közül 59 
kollektíva- kötött szocialista 
szerződést a könyvtárral. A 
József Attila Művelődési Köz
pont könyvtára mellett az üze
mi letéti könyvtárakban is je
lentős mennyiségű könyvállo
mány szolgálja a dolgozók mű
velődésének ügyét.

Az elmúlt évben a műve
lődési központtal közösen a 
műszaki könyvnapok, az ünne
pi könyvhét és a politikai 
könyvnapok alkalmából kiállí
tást rendeztek az üzemi ebéd
lőben. A „Mai magyar líra”, 
„A II. világháború utáni ma
gyar irodalom” című előadá
sok nagy sikert arattak az 
üzem dolgozói körében. Ezzel 
szemben a dunakeszi művésze
ti na%>ok rendezvényein a jár
műjavító "dolgozóinak aktivi
tása messze elmaradt a  lehető
ségektől.

Sikeresen szerepeltek a du- 
nakesziek a „KeZZ a jó könyv” 
című olvasópályázaton, ahol 12 
egyéni versenyző és két szocia
lista brigád a Pest megyei dön
tőig jutott el.

A járműjavító szakszerve
zeti bizottsága és a József At
tila Művelődési Központ kö
zötti együttműködés alapján az 
üzem „Szocialista kultúráért” 
jelvénnyel kitüntetett vasutas 
férfikara és fúvószenekara igé
nyes zenei programokkal szol
gálja a közművelődési célok 
megvalósítását.

sének, a szakszervezeti és a 
közművelődési bizottságnak 
közérdeklődésre számottartó 
programot kell biztosítani, s a 
művelődési háznak is nagyobb 
figyelmet kell fordítani a 
klubmozgalomra. Ugyanezek 
mondhatók el a munkásszálló
val kapcsolatban is, ahol a ki
helyezett szerény könyvtár, a 
kedvezményes mozi- és szín
házbérlet akció ellenére sem 
sikerült a közművelődési tevé
kenységet javítani.

A világnézeti nevelés érde
kében koordinálják a járműja
vító párt-, KISZ- és szakszer
vezeti politikai oktatását, mely
nek színvonalén is sok javítani 
való akad. Az ezirányú tévé-; 
kenység javítására jó összeté
telű előadói gárdát alakítottak 
ki, ami biztosítani látszik a 
politikai oktatás színvonalá
nak emelését.

Kedvezően Ítélhető meg az 
üzemi közönségszervezők tevé
kenysége, akik a fővárosi szín
házak mellett a művelődési 
központ rendezvényeire is 
mozgósítják a dolgozókat.

A dunakeszi járműjavító dol
gozói közül 1977-ben 158-an, 
egy évvel később 90-en nem 
rendelkeztek általános iskolai 
végzettséggel. Az elmúlt év
ben csupán 4-en végezték el a

nyolc általánost, s az idén ja
nuárban, jól összehangolt szer
vező munka nyomán, újabb 21 
munkás ült az iskolapadokba.

VEZETŐI KÖTELESSÉG
A legnagyobb sikert a szak

másító és továbbképző tanfo
lyamok jelentik. A targonca- 
és tolópadvézető, csörlő- és 
darukezelő tanfolyamokon kö
zéi száz dolgozó vett részt, s 
ezzel könnyítette a munkaerő 
átcsoportosításokat. Húsz dol
gozó tett felnőtt fejjel szak
munkásvizsgál, míg a műszaki 
dolgozók továbbképzését is kü
lönböző tanfolyamokon bizto
sítják.

Az üzemi közművelődési bi
zottság münkáját két esetben 
ellenőrizték a megyei és vá
rosi szervek, de a vizsgálat 
eredményéről semmilyen visz- 
szajelzés nem érkezett, pedig 
az a további munkát segítette 
volna.

A közművelődés javítása ér
dekében Dunakeszin jól Össze
hangolt, közös munkára van 
szükség. Arra, hogy a jármű
javítóban is a vezetéssel járó 
kötelezettségek közé tartozzék 
a dolgozók művelődésének se
gítése.

O. K.

Nyugdíjas találkozó Szom bathelyen
Szombathelyen, március 27-én a Pelikán étteremben talál

koztak az állomás 1977-ben és tavaly nyugdíjba vonult dol
gozód. A találkozóra szinte mindenki eljött, hiszen közel ká- 
lencvenen hallgatták meg Mütter László állomási önök tájé
koztatóját volt munkahelyük Jelenlegi helyzetéről. A gazda
sági és társadalmi szervek által összehívott hangulatos dél
utánon több nyugdíjas vasutas — megismerve az állomás Lét- 
számproblémáát —, jelezte, hogy szívesen segít a  gondokon 
és visszajön dolgozni.

Gyerm ekrajzpályázat
A Landler művelődési ház a nemzetközi gyermekév al

kalmából gyermekrajz pályázatot hirdetett az üzem dolgozói
nak felsőtagozatos általános iskolás gyermeked részére „Fan
táziarajzok a Tanácsköztársaságról”, az alsótagozatosok részé
re ,+A tél örömei” címmel és üzemi óvodások részére kötetlen 
témakörben. ,

A pályázatra több mint 50 gyermek küldte be rajzait, 
melyeket kiállítás keretében mutattak be az üzem dolgozói
nak.

A díjakat, a gyermekjátékot, mesekönyvet és természete
sen az elmaradhatatlan mogyorós csokoládét a kiállítás meg
nyitásán adták á t az alkotóknak.

Húsvét vasárnap nem a leg
alkalmasabb időpont arra, 
hogy bérleti előadást rendez
zenek. Aggódva figyeltem, 
megtelnek-e az Erkel Színház 
nézőterének széksorai? Az ut
cákon alig lehetett emberek
kel találkozni. A szomszédos 
presszóban azon kesergett a  
személyzet, hogy nincs forga
lom. Ám 11 előtt megbolydult 
a  környék. A vasutas bérlet 
18. évadjának utolsó előadá
sára került sor. Nem tértek el 
a  szervezők a megszokott- idő
ponttól. 18 éve úgy hirdetik a  
bérletet, hogy október, novem
ber, február, március és ápri
lis hónap harmadik vasárnap
ján van az előadás és most az 
áprilisi bemutató éppen hús- 
vétra esett. A vasutas bérlet
tulajdonosok mégis megtöltöt
ték a nézőteret. Hozta őket 
az ország különböző tájairól a 
muzsika szeretete.

K itűnő  előadások
A színházi élményt ezúftal 

az „André Chénier” adta. El
sötétült a  nézőtér, a magasba 
lendült Oberfrank Géza ve- 
zénylőpálcája és a dallamok 
szárnyán a francia forradalom 
eseményzuhatagába kerültek a 
nézők. A címszereplő ugyanis 
történelmi személy, aki tisz
tán látta, hogy az önmagát 
túlélt bűnös régi rendnek 
pusztulnia kell.

A szünetben régi bérlettu
lajdonosokkal beszélgettem. 
Olyanokkal, akik 5, 10 éve 
vagy ennél régebben látogat
ják rendszeresen az előadáso
kat

Balogh Imréné a budapesti 
igazgatóság, pénzügyi osztá
lyán dolgozik. Mióta a vasutas 
bérlet létezik, rendszeres láto
gatója az előadásoknak. Kora 
ifjúságétól zenebarát de a ki
tűnően válogatott program 
még közelebb hozta a zenéhez. 
A legnagyobb élménye a 
Norma bemutatójához * fűzi. 
Ekkor láthatta először színpa
don kedvenc énekesnőjét. Sass 
Szilviát. Az. idény első előadá
sa volt a Norma és mindjárt 
meghozta a várva várt talál
kozást.

Szilágyi Jánosné művészeti- 
propaganda-vezető Miskolcon. 
Elmondta, hogy korábban 
gondot okozott a bérletek el
adása. Most is gondjai van
nak, de azért mert sokkal

A vasutasok nyelvtanára
BESZÉLGETÉS DR. VÖLGYI KÁLMÁN FŐISKOLAI DOCENSSEL

• Nem megnyugtató azonban 
a művelődési központ és a 
járműjavító közművelődési bi
zottsága, társadalmi szerveze
tei által működtetett klubok 
helyzete. Az ifjúsági klub több
szöri személycsere ellenére sem 
töltötte be hivatását. Szegé
nyesek a műsorai, ezenkívül 
a tagság passzív hozzáállása is 
gátolta a.közös munkát. No
vembertől az üzemi közműve- 
’ődési és. a KISZ-bizottság irá
nyításával új vezetőség került 
a klub élére. AZóta várospoli
tikai célkitűzésekről, szovjet- 
unióbeli úti élményekről, oárt- 
határozatokról, a magánélet és 
a közerkölcs kapcsolatáról 
-endeztek kielégítő látogatott- 
tággal beszámolót és vitaestet 
\z  üzem két fiatal amatőr mű- 
'észének kompozícióiból sike- 
?s kiállítást rendeztek, s nem 
’ányzott programjukból a ze- 
•és, táncos szórakozás sem.

VILÁGNÉZETI NEVELÉS
A közművelődési bizottság 

?4lisan értékelte a szociális - 
t brigádklub munkáját. ' A 
igádklubban megtartott TIT- 

’ 'adássorozat látogatottsága 
ám volt elfogadható, egész év-, 
sn néhány helyben lakó szo
f i s ta  brigádtag. kivételével 
Ug voltak láthatók új arcok, 
gaz. hogy a járműjavító dol- 
ozóinak többsége nanonta in
ázik munkahelyére, mégsem 
ahet belenyugodni a kudar
cokba El kell érni. hogy a szo
cialista brloádok ne csak nap
lójukban rögzítsék vállalásai
kat. han°m eleget is tegyenek 
azoknak Ehhez a klub vezeté-

A MÁV-nál dolgozó, állam
vizsgával rendelkező, idegen 
nyelvet beszélők között aligha 
van olyan ember, aki előtt dr. 
Völgyi Kálmán főiskolai do
cens neve ismeretlen lenne. 
Nem csoda, hiszen az idős 
nyelvtanár —- kisebb-nagyobb 
megszakításokkal — idestova 
40 esztendeje foglalkozik a 
vasutasok nyelvoktatásával. 
Emellett tagja az Országos 
Nyelvvizsgáztató Bizottságnak 
is.

A MÁV Tisztképző Intézet 
Hársfa utcai nyelvi tanszékén 
egy franciaóra után arra kér
tük, hogy beszéljen pályafutá
sáról, tapasztalatairól*

— A MÁV vezérigazgatóság 
nemzetközi pénzügyi osztályán 
kezdtem a vasútnál — emlé
kezik vissza. — Akkor már 
tanári és doktori diplomával 
rendelkeztem: olasz, francia,
latin és német szakos voltam, 
de jól beszéltem oroszul is. A 
felszabadulás után a vasúti 
főosztályon orosz tolmácsként 
tevékenykedtem, és á fordító- 
csoportot vezettem. Mivel az 
orosz nyelvet jól beszéltem, 
1949-ben beiratkoztam a Le
nin Intézetbe, ahol 5 évvel ké
sőbb orosz nyelv és irodalom
ból középiskolai tanári diplo
mát szereztem.

A felszabadulás után az 
európai vasúti forgalomban 
igen megnőtt a Szovjetunió 
szerepe, következésképpen hi
vatalossá vált az orosz nyelv 
a nemzetköri tárgyalásokon is. 
Márpedig ilyen, fórumokon 
nem elég, ha az ember egy
szerűen niegérti, illetve meg 
érteti magát a partnerrel, A

nyelvet irodalmi szinten kell 
beszélni. Nem is szólva arról, 
hogy én az oroszt is tanítani 
akartam.
. Dr. Völgyi Kálmán közel a 
hetvenhez, még ma is hetente 

« több mint 20 órát oktat. Mód
szere sajátos: a hallgatókhoz 
nem szigorú, de ez korántsem 
azt jelenti, hogy nem követeli 
meg az anyagot.

— A nyelvtanulásnál na
gyon fontos a folyamatosság 
— magyarázza. — A gondolat
menetet nem szabad megsza
kítani• Tudom, négy órán ke
resztül egyfolytában nem le
het intenzíven figyelni, ezért 
én a hallgatóra bízom min
dig, hogy mikor a  legalkal
masabb neki egy kiesőt lazí
tani. Persze, ha látom, hogy 
fáradnak, pihentetésül egy kis 
szabad beszélgetést kezdemé
nyezek.

— Vasutas témával is fog
lalkozik a tankönyv?

— Kimondottan nem, én 
ezeket külön tanítom, mert 
nyilvánvalóan akik idejárnák, 
tudásukat elsősorban a MÁV- 
nál szeretnék majd kamatoz
tatni. No, és természetesen 
számomra még a nyugdíj után 
sem közömbös a vasút, hi
szen rajtam kívül; testvérbá
tyám is itt dolgozott főmoz- 
donyyezetőkérit.

— Ügy hallottam, sokat uta
zik, olykor hónapokat tölt el 
külföldön. Ezeknek az utak
nak mi a célja?

— Bizonyára sokan tapasz
talják. hogy a tanult nyelvet 
ha valaki nem használja, las
san elfelejti. Én anyanyelvi 
szinten beszélem a franciát. az 
olaszt és a németet; mégis

amikor kint tartózkodom, min
dig találok valami új kifeje
zést. Ezenkívül természetesen 
a külföldi vasutak is érdekel
nek. Járiamban - keltemben
megfigyelem az utazószolgála
tot, elbeszélgetek az állomás
főnökökkel, és vasutas szak
anyagot kérek tőlük, amit az
után az oktatásban hasznosí
tok.

— Mit tanácsol a  nyelvet 
tanulóknak?

— Ha valaki el akar sajá
títani egy nyelvet (tehetségtől 
függően), 3—4 év intenzív ta
nulás feltétlenül szükséges 
hozzá. Ez alatt azt értem, hogy 
legalább hetenként 8 órát 
töltsön tanfolyamon, s ugyan
annyi időt tanuljon odahaza.

— Pedagógiai módszerének 
ml a lényege?

— A hallgatót, ha szüksé
ges, felelés közben is kijaví
tom, mert ezzel is tanul. Vég
tére is azt tartom; a diákot 
könnyű megbuktatni, de meg
tanítani annál nehezebb.

A mi nemzetközi vállat
jainkon, sajnos, elenyészően 
kevés az idegen nyelvet be
szélő jegyvizsgáló. Márpedig 
ha valakinek, nekünk, magya
roknak elengedhetetlenül 
szükséges valamilyen idegen 
nyelvet beszélni. Nyilván egy- 
egy kalauzt nem lehet arra 
kényszeríteni, hogy több vi
lágnyelvet megtanuljon, de 
ha csak alapfokon egyét is 
beszél, illetve megért, köny- 
nyebben végezné munkáját, és 
a MÁV tekintélyét is emelné* 
Szükség van tehát arra, hogy 
minél több vasutas beszéljen | 
idegen nyelvet.

Séra Sándor 1

többen szeretnének jönni az 
előadásokra, mint ahány bér
letet kapnak.

K ellem est a hasznossal
Nedvig Tivadarnénak igen

csak korán kell kelni, hogy 
felérjen Budapestre az elő
adásokra. O anyaggazdálkodó 
á zalaegerszegi vontatási fő
nökségen. A család is vele jár 
az előadásokra. A lánya any- 
nyira megszerette a  zenét, 
hogy a népművelést választot
ta élethivatásul. A kedvenc 
művésze Radnai György volt, 
a jelenlegiek közül pedig 
Nagy János, ötvös Csaba és 
Kelen Péter. Utóbbit a Sze,- 
relmi bájital előadásán látta 
és hallotta.

A békéscsabaiak, mint Gyá
raiéi Sándorné mondotta, ha 
Pestre jönnek, halmozzák az 
élvezeteket. Legutóbb például 
délelőtt megnézték a Szerelmi 
bájitalt, majd átmentek a Vi
dám Színpad előadására. 
Mindkettő nagy élmény volt 
a  csabai színházkedvelő vas
utasok számára. Most azt ter
vezik. hogy a nyáron Szeged
re látogatnak, hogy a szabad
téri játékok keretében meg
nézzék a János vitézt.

A kisújszállási Tóth Imre 
régi szerelmese a művészet
nek. A Pft. főnökség szak- 
szervezeti bizottságának tit
kára számára a Porgy és Bess

Jelentette a legnagyobb él
ményt. Ezt az előadást két
szer is látta. A kedvencei kö
zé tartozik Begányi Ferenc és 
Moldován Stefánia, ö t  több
ször hallotta Kisújszálláson is 
énekelni. Ha operaest van a 
városban, Tóth Imre és csa
ládja nem hiányozhat a  néző
térről. Lányára! volt most az 
előadáson, de a fia is opera- 
rajongót csellózik és felvételt 
nyert a debreceni zaoei szak- 
középiskolába.

Jövő re  fo ly tatódik
A vasutasok közül eddig 18 

ezren látogatták a  bérleti elő
adásokat Egy-egy alkalommal 
1800 vasutas, illetve hozzátar
tozója ül vonatra, hogy dél
után egy szép zenei élmény 
birtokában utazhasson haza.

A következő évadban ismét 
öt előadást láthatnak majd a 
bérlettulajdonosok. Bemuta
tásra kerül a Háry János, a  
Tosca és a Lammermori Lu
cia. Az Erkel Színház a fel- 
szabadulás után most újítja 
fel az Ernanit, Verdi operáját 
Ezt is megtekinthetik majd a 
vasutasok. A balettbemutatók 
sorozata ezúttal Delibes Cop- 
péliájávál folytatódik.

Az új évad előadásaira ez
úttal is a területi bizottságok 
osztják a bérleteket. Jelent
kezni június 1-től július 31-ig 
lehet. Kőhíd! László

Tájak, korok, múzeumok

K ovács M a rg it keramikusművész 

gyűjtem ényes kiállítása Szentendrén
A tájak, korok, múzeumok 

elnevezésű mozgalom résztve
vői a pontszerzési lehetőség 
mellett értékes látnivalókkal 
gyarapodhatnak, ha Szentend
rén megtekintik Kovács Mar
git gyűjteményét 

A világviszonylatban is el
ismert, nemrég elhunyt kera
mikus művészt szoros szálak 
kötötték a szentendrei mű
vésztelephez, amely ma is hí
ven őrzi emlékét így vallott 
munkásságáról: „Az anyag
mindennapi kenyerem, örö
möm, bánatom. Már első érin
tésekor életem elemévé vált és 
azóta ez az elem belekerült 
vérem áramába. . .”

Művei a  biblikus témáktól 
kezdve a modem figurákig 
egyesítik magukban a biztos 
kézzel megformált kerámiák 
elemeit A bemutatott tár
gyak a 20-as évektől kezdve 
idézik munkásságát Ádám- 
Éva kompozíciójába, mesebeli 
figuráiba vagy akár színes 
csempéibe lehel élétet. Talá
lunk itt evangélista szimbólu
mokat de ugyanakkor emberi

szereplőket is ̂ alkotott. A Kis- 
inas című műve a múltat idé
zi. Az ifjú egész lényéből a 
lemondás, a  hajdani kiszolgál
tatottság, meggyötörtség tör 
fel.

Láthatunk fantáziadús vá
zákat korsókat mozgékony 
állatfigurákat. Leheletfinom 
munkáin ott Van a tavasz va
rázslata, pasztell színei derű
sek. A népi tartalmú, nagy
méretű csempékből vidámság 
árad. A tartalom és forma 
egysége bravúros teljességgel 
él bennük. Minden vonása je
lentőségteljes^

A „Lakodalmas kályha” 
csempedíszeiben is az álom és 
a valóság találkozik finom 
színharmóniában. Ember ala
kú kompozíciói az élet meg
annyi történését (örömet bá
natot) szimbolizálnak, már 
modern, kissé elnyújtott for
mában (Négyfigurás sirató, 
Bor-vitéz).

Kovács Margit minden sze
replője — akár létrehozójuk 
— a szeretet dalnoka.

Bányai Tamara

R E F L E K T O R F É N Y B E N

A vetélkedőkön győztes 
ifjúsági szocialista brigád

A szocialista brigádok több
sége mindennapi munkájával 
Vívja ki mások elismerését 
Vannak azonban olyan bri
gádok is. amelyek a munka 
mellett Különleges cselekede
tükért kerülnek az érdeklő
dés középpontjába. Ilyen bri
gád Szegeden, az Épület és 
Hídfenntartő Főnökség ifjúsá
gi szocialista brigádja, ameiy 
az elmúlt években n^egtartoit 
vetélkedőkön ért el eredmé
nyeket.

A főnökség tervező cso
portjának 12 fiatalja 1975- 
ben alakította meg az Ifjú
ság szocialista brigádot. Első 
sikerüket két éve érték el, 
amikor a munka H művelt
ség vetélkedő Csongrád me
gyei győztesei lettek. Pedig 
nem volt könnyű dolguk: 83 
■vállalat 662 brigádja indult, 
s a vetélkedő mércéje — kü
lönösen a döntőben — igen 
magas volt

Idén újabb nagyszerű ered
ményt értek el. Szeged város 
újjáépítésének 100. évforduló
ja alkalmából a múlt év őszén 
meghirdetett „Száz év Szeged

történetéből” című vetélke
dőben több mint száz munka
helyi, iskolai csapat közül 
ismét győztesen kerültek ki. 
A januárban és februárban 
megtartott selejtezők után hat 
négytagú csapat került a dön
tőbe, ahol 19 kérdéscsoport 
mintegy 200 kérdésére kellett 
választ adni. A közel ötórás. 
maratoni küzdelem során a 
négy vasutas fiatal nagyszerű 
felkészültségről és tudásról 
adott számot. A többi között 
Szeged múltjával, a Tiszával, 
a város emlékezetes esemé
nyeivel, továbbá építészettel, 
a város- és iparfejlesztéssel 
kapcsolatos kérdésekre kellet* 
válaszolni, irodalmi és zenei 
rejtvényt kellett megfejteni, 
képzeletbeli idegenvezetést 
vállaltak, s nem utolsósorban 
feleltek az árvízvédelmi vil
lámkérdésekre úgy, nogy aa 
még a szakembereké is meg
lepte.

A brigád' tagjai elhatároz
ták. hogy beneveznek a vas
utas szocialista brigádok II, 
országos vetélkedőjére is.

Gellért
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K özös összefogással é rté k  el

Szolnokon közügy a honvédelmi nevelés

Az üzem lövészei ez év februárjában szovjet katonákkal kö
zösen vettek részt lóversenyen

Két MHSZ klub tevékeny
kedik a szolnoki járműjavító
ban: egy tartalékos és egy „B” 
típusú lövészklub. Munkájuk
ról évek .óta elismeréssel szól
nak az üzem vezetői, társa
dalmi szervezetei, sőt a Tisza- 
menti nagyváros tanácsi veze
tői is.

— A  tartalékosok többsége 
helyben kap kiképzést, de so
kan dolgoznak közülük a vá
ros különböző szakosított 
klubjaiban is. Együttműködési 
szerződésünk van a Kilián 
György Repülőtiszti Műszaki 
Főiskolával, s az ottani taná
rok gyakran tartanak előadá
sokat a korszerű rakétafegy- 
vérekről, katonapolitikai is
meretekről. Szívesen eljönnek 
hozzánk a szervezeten kívüli 
üzemi dolgozók is. Volt rá 
példa a télen, hogy székházunk 
kicsinek bizonyult, s a vasutas 
kultúrotthon segítségét kellett 
kérni. Elméleti foglalkozásain
kat lövészettel, tereptani gya
korlatokkal egészítjük ki — 
tájékoztat Csák Sándor az 
MHSZ titkára.

Minden kiképzési évet lö
vészettel zárunk. Ez egyben 
az egészséges versengési vágy 
felkeltését is szolgálja, más
részt ezek a legjobb alkalmak 
a kollektíva teljes összefogá
sára. Legutóbb 101 résztvevő
vel tartottuk meg lövészetün
ket, melyen Tóth János lö
vészklub titkár, Major Sándor 
minőségellenőr és Csontos 
Sándor dízellakatos volt a leg
eredményesebb. Ambrus Já
nos igazgató és Szabó Károly, 
a szakszervezeti bizottság tit
kára is rendszeresen részt 
vesz a munkában, ami egyik 
záloga sikereinkffiek.

A közös összefogás révén 
közügy lett a honvédelmi ne
velés a járműjavítóban, s en
nek nem kis szerepe van ab
ban, hogy a város termelő 
üzemei között az MHSZ mun
ka alapján a 2. helyre rang
sorolták a kis közösséget. Te
vékenységük összehangolására, 
a kiképzési munka javítására 
együttműködési szerződést kö
töttek a munkásőrökkel, a 
KISZ-szervezettel és az Ifjú 
Gárda szakasszal. Ennek ered
ményeként a dízel-villamos 
műhely 46 fiataljával tartottak 
jubileumi lövészkupa versenyt 
az ifjúsági mozgalom évfor
dulója tiszteletére. Az utóbbi 
évek szervező munkája nyo
mán örvendetesen nőtt a lá
nyok, asszonyok részvétele a 
honvédelmi munkában. A 
tartalékos klub évente kétszer 
kirándulást rendez a családta
gok bevonásával. Legutóbb 
Isaszegre látogattak az 1848-as 
magyar forradalom éd szabad
ságharc hőseinek-emlékművé
hez, de voltak már közösen 
Szilvásváradon is. A tanács
adó testületben egyre több 
fiatalt aktivizálnak.

V ÍZSZIN TES: 1. A k o rsz e rű  b e 
teg e llá tá s t szo lg á lják . 14. H asonló , 
egyező. 15. K is zo n g o ra . 16. E lő
fizet, b é re l (fran c ia ). 18. Idősebb  
tan ácsad ó , p á rtfo g ó . 19. P in ceszag . 
20. L ak o m a. 22. R itk a  nő i név . 23.. 
J á ru n k  ra j ta .  25. A z ég b o lto za t le 
n é t ilyen . 27. É te lízesítő . 28. A d
na-e , a  vég én . 30. H ig a n y ta r ta lm ú  
gyógyszer. 31. A z e g y ik  m egyénk . 
32. Fo lyó  a  S zo v je tu n ió b an . 34. Ez

Függetlenített klubtitkár 
irányítja a járműjavító, „B” 
típusú lövészklubjának mun
káját, melynek fő feladata a 
minőségi sportolók utánpótlá
sának biztosítása. Kiss Sándor 
irányítja a közösséget, s a tö
megesítés és válogatási lehető
ség biztosítására jó kapcsola
tot tart fenn a helyi általános 
és középiskolával.

— Évente 6 ezer körül van 
a lövészeteken aktivizált fia
talok száma. A Szolnoki MÁV 
sporttelepe melletti lőterün- 
kön a tehetségesebbek közül 
választjuk ki azokat, akik jó 
célzó érzékkel rendelkeznek. 
A tagság többsége üzemi dol
gozó vagy azok gyerekei, akik 
közül megyei, sőt országos 
válogatott aranyjelvényes lö
vész sportoló is kikerült már. 
Sok segítséget kapunk a vas
utas-szakszervezettől is. Leg
utóbb anyagi támogatásukból 
oktató diafilmeket, légfegyve
reket, lőlapokat vásároltunk a 
lövészklub számára — mond
ja Csák Sándor.

Igaz, hogy az 1929-ben épült 
vasutas lőtér már elavult, de 
a járműjavító dolgozói mégis 
jól felkészülten álltak starthoz 
a Járműjavítók Országos 
MHSZ Sport Spartakiádjának 
döntőin. A Dunakeszin rende
zett első döntőn a második 
hely jutott a szolnokiaknak, 
az elmúlt évben, a Landler 
járműjavítóban pedig még

is  a  S zo v je tu n ió  fo ly ó ja . 35. Ho
m o k siv a tag  M ongóliában . 36. A  13 
v é r ta n ú  Jelzője. 38. Vízi n ö v én y 
szövedék . 39. Ü v eg g y ártó  he ly . 41. 
H a lk an  közö l v a la m it. 43. L atin  
ten g e r . 44. L eso d o r, de  c sa k  ré sz 
ben . 45. M ó ricz-reg én y  c ím e. 47. 
K an k a lin  vége. 48. L áz  szelei. ?0. 
R om án  v á ro s . 52. j u t t a t .  52. A m ai 
n a p o t. 55. N á l-n é l, n ém etü l. 5fí. B e
c éze tt an g o l fé rf in é v . 58. A -v a l a

nyerték a nyolc vasúti nagy
üzem versenyét. Ebben jelen
tős szerepe volt a Téglás 
Gáborné, Kun Júlia, Papp Ro
zália, Zombori Istvánné össze
tételű női és a Telek József, 
Bánki Sándor, Sülé István, 
Pályi Ferenc összetételű ÖHV 
csapatnak, valamint a Koma
rov, a Kiss János, a Kossuth 
és a Vörös Csillag szocialista 
brigádoknak.

Az idei döntő házigazdája a 
szolnoki üzem kollektívája 
lesz. Éppen ez is egyik oka 
annak, hogy a kupa védőiként 
minden korábbinál jobban ké
szülnek a júniusi döntőre.

' A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIC) megbí
zásából, április első hetében, 
a lengyelországi Oswiecimben 
került megrendezésre a 7. 
Nemzetközi vasutas női úszó
bajnokság.

A résztvevő országok — 
Bulgária, Csehszlovákia, Fran
ciaország, Hollandia, Lengyel- 
ország, Magyarország, Német 
Demokratikus Köztársaság és 
a Szovjetunió — nemzeti lo
bogóival feldíszített*, kitűnően 
előkészített 50 méteres fedett 
uszoda várta a versenyzőket

A versenyt megelőző napon 
a csapatok vezetői sajtótájé
koztatón vettek részt Az 
esélylatolgatás után egyöntetű 
volt a vélemény, hogy a ver
seny első három helyének sor
sa a nemzeti bajnokokat és 
olimpiai reménységeket fel
vonultató szovjet, NDK és 
lengyel csapatok között dől 
majd eL

v ég én  a  v irág re n d ez és  m űvésze te . 
61. V eszel ik e rsza v a . 63. K ijav ít, 
ren d b eh o z . 65. L ak a to s  sze rszám a. 
66. S zem élyes név m ás.

FÜ G G Ő LEG ES: 2. T a k a rm á n y -
g ab o n a . 3. K a tó d  e llen té te . 4. L aza 
szö v e tű  z s in ó r. 5. C sa lád n év . 6. A 
d ú r-sk á la  ö tö d ik  h a n g ja . 7. H a tá r 
ra g . 8. O pus. 9. V issza : k é rdőszó . 
10. R égi k ín a i p én zeg y ség . 11. P i
ro s  b e tű s  n a p . 12. NŐI n év . 13. T e
n o r  közepe. 16. A c sö k k e n t m u n k a 
k ép esség ű  do lg o zó k a t seg íti. 17. 
B án y ász te lep ü lé s  a  D u n án tú lo n . 20. 
F e lg y ü lem lik . 21. Szeszes ita l. 24. 
V ilág h írű  m a g y a r  g y á r  (fo n .). 25. 
F őze lék féle . 26. H eg  a  te s te n . 27. 
S z o m b ath e ly  rég i n e v e  (fo n .). 29. 
A sze re lem  g ö rö g  m ú zsá ja . 31. 
E gyenes. 33. Ju g o sz lá v  h e ly ség  a 
D u n a  m elle tt. 35. S z a rv asfa jta . 37. 
Az Ú jp e sti D ózsa  la b d a rú g ó ja , 40. 
R ág ó szerv ü n k . 41. íz le te s  é te l. 42. 
c so m ó p o n t. 46, D u n á n tú li heg y . 
49, D úsgazdag . 51. U yén n ö vény  
is  v an . 53. E g y ip tom i h itü g y n ö k 
ség. 54. R ó zsa fa jta . 56. Nézi. 57. 
Z am aia . 59. L óbetegség . 60. Rag. 
61, I ly e n  h a lo t t  is  a k a d .. 62. U tó  
e llen té te . 64, R ó tnai 51. 65. T e te 
jé re .

B e k ü ld e n d ő : v ízsz in tes  1. é s 16. 
függőleges. ...

B ek ü ld ési h a tá r id ő t  1979. m á ju s  
25.

A z e lőző k e re sz tre jtv é n y  he lyes 
m eg fe jté se : A  do lgozók  növekvő  
a k tiv itá sa  és a  h e ly e s  v eze tő i szem 
léle t.

E g y -eg y  k ö n y v e t n y e r te k  la p u n k  
7. szám áb an  m eg je le n t k e re sz tre j t
v é n y  h e ly es m e g fe jté sé é r t:  S zilasy  
S án d o r, D ebrecen , F a isk o la  ú t  2. 
sz. 4032; K ovács L ászló . H alim ba, 
B án y ász  u . 17. sz. 8452; Szöllősi 
Szilvia. H a jm á sk é r, V asú tá llom ás. 
8192; T ó th  S án d o r, N yíregyháza, 
T K . K ollég ium . Sóstó i ú t  33. sz. 
4401; K á d á r  A n d rás, Z áh o n y , J ó 
zsef A. U. 2. SZ. 4625.

Asztalitenisz 
egyéni verseny

Március 28-án délután a 
szombathelyi oktatási főnök
ség tornacsarnokában asztali- 
tenisz egyéni versenyt rende
zett az állomás szakszerveze
ti bizottsága és a csomópon
ti KISZ-bizottság. A verse
nyen 33 férfi és tizennégy 
leány mérte össze tudását.

A női mezőnyben a szertár
főnökség leányai remekeltek. 
Az első három helyet Tóth 
Edit, Németh Edit és Verrosz- 
tó Mária szerezték meg. A 
férfiaknál Pálóczy István, 
BFF dolgozója lett az első, 
Horváth László és Spitz Zol
tán előtt. Az előbbi az ÉHF, 
a harmadik helyezett az állo
más dolgozó ja-

Sz. Jakab

MHSZ Kiváló Munkáért 

kitüntetés

A Magyar Honvédelmi Szö
vetség főtitkára, Kiss Lajos 
vezérőrnagy, április 4-e, ha
zánk felszabadulásának 34. 
évfordulója alkalmából kitün
tette az MHSZ MÁV Model
lező Klubot.

A klub az évfordulón vette 
át az MHSZ Kiváló Munkáért 
érem arany fokozatát. E ma
gas kitüntetést a klub a mo
dellezés területén közel 35 
éven át végzett kiemelkedő 
munkájáért ‘ érdemelte ki.

Az előfutamok során még 
úgy alakultak a helyezések, 
ahogy a közvélemény elkép
zelte.

Április 6-án, délután, a csa
patok felvonulásával és a 
résztvevők köszöntésével, ün
nepélyes külsőségek között, 
zsúfolt nézőtér előtt, kezdőd
tek a döntő küzdelmei.

A Szovjetunió és az NDK 
lányai külön osztályt képvi
seltek ezen a versenyen. Va
lamennyi versenyszámban csak 
ők álltak a dobogó mindhá
rom fokára. Ezt az egyhan
gúságot legnagyobb örömünk
re csak a magyar lányoknak 
sikerült megtörni. A harmadik 
helyért vívott küzdelemben 
egyre magabiztosabb verseny
zéssel a magyar csapat kere
kedett felül és végül elnyer
te az USIC bronzplakettjét, 
valamint a vele járó kupát.

E red m é n y e k : 400  m  v e g y es :
1. U te  G ew en ig e r (NDK) 2. 

M ik ló sfa lv i É va. 100 m  g y o rs :  1. 
In e s  D ie rs  (NDK) . . .  7. H iba
D alm a. 200  m  m e ll:  1. M arin a  
T ih o m iro v a  (SZU) . . .  8. V ass
T ü n d e . 100 m  h á t :  1* D ag m er 
B e y e r  (NDK) . . .  5 . N ém eth  L í
v ia  . . .  8 . K a ra p  Ju d it .  4 X 100  m  
v e g y es  v á ltó :  1 N é m e t D em o k ra 
t ik u s  K ö z tá r s a s á g . . .  3. M ag y a r-  
o rsz ág  (N ém eth  L ív ia , V ass T ü n 
de , M ik lósfa lv i É va, R iba  D a lm a). 
200  m  g y o rs :  1. G á b rie lé  Ma* 
y e r  (NDK) . . .  5. K ó kai Ild ik ó
. . .  7 . R ib a  D a lm a. 100 m  p il

lan g ó : 1. M ik lósfa lv i É va. 4X 100 
m  g y o rsv á ltó : 1. N ém et D em ok
r a tik u s  K ö z tá r s a s á g . . .  3 . M a
g y a ro rszá g  (Z áborsZ ky  Ild ik ó , 
H o rv á th  M á ria , N é m eth  L ív ia , 
K ó k a i Ild ik ó ).
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U SIC-BAJ N O K SÁG

A vasutas női úszóvá lógatott 
bronzérmes lett Lengyelországban

— A gyermekekért. A ta
polcai vasúti csomópont dol
gozói — a városi pártbizottság 
felhívására — egy napi mun
kabérüket ajánlották fel 
gyermekintézmények létesíté
sére. összesen 81 ezer forint
tal járultak hozzá ily módon a 
gyermekek elhelyezéséhez.

— Taggyűlés* nyugdíjasok
nak. Kisterenye és Salgótar
ján szakszervezeti bizottságai
nak nyugdíjas csoportjai a kö
zelmúltban tartották első fél
évi beszámoló taggyűlésüket, 
amelyen értékelték az eddig 
végzett munka eredményeit és 
meghatározták a feladatokat.

— író—olvasó találkozó. 
Hatvan állomás fiókkönyvtá
rában a közelmúltban író—ol
vasó találkozót rendeztek. A 
vasutasok vendége ezúttal 
Soós Zoltán SZOT-díjas költő 
volt.

Forrófejű főnök

.— Az osztály kollektívája ne
vében köszönöm, hogy meg

főzte a kávénkat
(Kesztyűs Ferenc rajza)

—- Politikai oktatás. Vámós- 
györk csomóponton eredmé
nyesen fejeződött be a szak- 
szervezeti politikai oktatás, 
amelyen tizenegy csoportban 
kilencven dolgozó képezte 
magát. A szocialista brigádve
zetők és a szakszervezeti tiszt
ségviselők részére is rendez
tek továbbképzést, ezen ösz- 
szesen hatvanan vettek részt.

— Vándorkupa. A szombat- 
helyi biztosítóberendezési 
fenntartási főnökség Celldö- 
mölkön rendezi meg az első 
nagyszabású szellemi és 
sportvetélkedőt. A hat szolgá
lati hely dolgozóinak részvé
telével zajló versenyeken a 
győztes csapat elnyerheti a 
vándorkupót, amelyet egy évig 
őrizhetnek.

— Fórum. Szombathelyen, a
közelmúltban a vasútüzem 
KISZ-szervezete közéleti fóru
mot rendezett a szertárfőnök
ség tanácstermében. Simon 
János, a csomópont pártbizott
ságának titkára válaszolt a 
fiatalok bel- és külpolitikai 
jellegű kérdéseire. /

Az utóbbi időben több
ször előfordult, hogy a 
Magyar Vasutas a címzés 
elvesztése miatt nem ju
tott el az előfizetőkhöz. 
Kérjük szakszervezeti bi
zottságainkat; ilyen eset
ben értesítsék szerkesz
tőségünket, hogy a hiány
zó lapokat pótlólag el- , 
küldhessük.

— tJj orvosi rendelő. Az 
Utasellátó Vállalat központja-; 
bán a közelmúltban megnyílt 
az új, a réginél lényegesei 
tágasabb és korszerűbb üzem
orvosi* rendelő. A jól felsze
relt rendelő mellett orvosi pi
henőszoba is van.

—  Műsoros est. A ferencvá
rosi csomópont szakszervezeti 
bizottságának nyugdíjas-cso
portja április 5-én, a tag
gyűlés után műsoros estet tar
tott. Medgyesi Mária, Tajnai 
Miargit és Pere János éneke
sek szórakoztatták a  megje
lenteket.

— Találkozás. Szabó Magda 
írónőt látta vendégül a közel
múltban a debreceni vasutas 
klubkönyvtáfr. Százhetven vas
utas jelent meg a  találkozón 
és hallgatta meg az írónő be
számolóját életéről, pályafutá
sának fontosabb állomásairól.

— öreg mozdony. Egy 1885- 
ben, Bácsújhelyen gyártott 
gőzmozdonyt újítottak fel a 
közelmúltban a debreceni jár
műjavítóban. A mozdony a 
Győr—-Sopron—Ébenfurti vas
útvonalon idegenforgalmi fel
adatokat lát el: a turistákkal 
zakatol majd a Nyugat-Du
nántúlon.

— Szakmai kirándulás. A 
pécsi vasúti . csomópont ] Há- 
mán Kató KÍSZ-alapszerreae- 
te szakmai kirándulást rendé* 
zett az Üttörőház vasútmodel- 
lező szakkörének tagjai részé
re. A fiatalod megnézték 
Aljaliget állomás biztosító be
rendezéseit, a pálya- és alag- 
útépítést, majd a KlSZ-szer- 
vezet által gondozott turista
házat.

— Hangverseny a szanató
riumban. A MÁV Szimfoniku
sok fúvós ötöse és vonós né
gyese április 26-án Haydn, 
Borogyin és Farkas Ferenc 
műveiből hangversenyt adott 
Hévízen, a MÁ V-Szanatórium- 
ban. A sikerre való tekintet
tel az intézet vezetői elhatá
rozták, hogy a jövőben két- 
három havonként rendeznek 
hasonló hangversenyeket.

— Külpolitikai tájékoztató. 
Április 20-án Pálfy József, a 
Magyarország főszerkesztője; 
tartott külpolitikai, tájékozta
tót Debrecen állomás nagy 
oktatótermében. A rendezvé
nyen megjelent több mint 250 
vasutas harminc kérdést inté
zett az, előadóhoz.
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Nagykanizsán 
megalakult 

az újítók klubja
A nagykanizsai vasúti cso

móponton a gazdasági és a to- 
megszervezetek vezetői, vala
mint az újítók kezdeményezé
sére újító és feltaláló klub 
alakult. A csomóponton már 
hagyományai vannak az újító- 
mozgalomnak, ezért határoz
tak úgy, hogy ezentúl szerve
zett keretek között, klubba 
tömörülve dolgoznak az újí
tók.

Az alakuld ülésen több mint 
ötvenen vettek részt. Ismer
tették a klub szervezeti sza
bályzatát, majd Végvári 
György, a szakszervezeti bi
zottság tagja beszélt a mozga
lom gazdaságpolitikai jelentő
ségéről és a tervekről. A 
résztvevők ezután 14 tagú 
klubtanácsot választottak, 
amelynek élén hattagú veze
tőség álL i

Műszakiak
továbbképzése
A vasúti járművek gyártá

lában és javításában érdekelt 
műszaki szakemberek részére 
elöadásorozatot rendezett sl 
Gépipari Tudományos Egyesü
let az Északi járműjavító ok
tatási központjában.

A MÁV különböző szolgálati 
helyeiről érkezett műszakiak
nak egyetemi tanárok tartot
tak előadást a vasúti jármű
vek karbantartási és javítási 
rendszereiről, a meghibásodá
sok okairól és megelőzésük le
hetőségeiről. A hallgatók meg
ismerkedhettek a vasúti köz
lekedés biztonságát szolgáló 
legújabb kutatási eredmények
kel is.
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KIVÁLÓ CSOMÓPONT

Tervszerű gazdálkodás jellem ezte  
a  miskolci vasutasok munkáját

Elkészült a kocsimosó, tisztábbak a személyszállító vonatok

A
pont

miskolci vasúti csomó- 
1978. évi munkájáért 

Kiváló csomópont kitüntetés
ben részesült és elnyerte a MÁV 
vezérigazgatója és a Vasuta
sok Szakszervezete Elnökségé
nek Vörös Vándorzászlaját.

A vasúti csomópont és a 
hozzátartozó szolgálati helyek 
kivétel nélkül túlteljesítették 
áruszállítási tervüket. Diós
győr—Vasgyár állomáson az 
elmúlt esztendőben 300 ezer 
tonna exportárut adtak fel és 
ez összehangolt munkát ki-

Új menetrend
Az idén május 27-én 0 órától lép életbe az új me

netrend. A menetrendváltozás sokrétű, figyelmes és 
gondos szervezést, irányítást és végrehajtást kíván. Sok 
vonat jellege, viszonylata tér- és időeleme változik, 
melyek megismerése első lépés a további munkához.

A menetrendváltozás egyúttal a nyári forgalom pre
mierje is. Ettől a pillanattól számítják a vasúton azt a 
jelentős forgalmat»-amelynek főidénye június, július és 
augusztus hónapokra esik. Ez alatt az idő alatt megvál
tozik az utazások szerkezete. A rövidtávú utazásokkal 
szemben a hosszabb távú; az egyéniekkel szemben a 
családi utazások száma emelkedik. Az iskolai szünet, az 
évi szabadságok megkezdése, az ifjúsági építőtáborok, a 
gyermeküdültetés, a KlSZ-táborozások egyaránt növelik 
a felnőttek és a fiatalkorúak mozgásigényét. Az ötnapos 
munkahét pedig társadalmi méretekben ösztönzi a váro
sok lakóit, hogy a házak rengetegéből meneküljenek a 
természethez.

Az előző nyári forgalom elemzése, a következtetések 
levonása egyúttal a következőnek az alapjait is képezik. 
Elkészültek a menetrendek, gondoskodtak a személyko
csipark megfelelő elosztásáról, meghatározták a kocsi
gazdálkodás főbb elveit.

A vasútigazgatóságok is gondoskodtak a személypénz
tárosi, a málházói, az információs és a takarítói létszám 
feltöltéséről. Elkészítették a vontató járművek fordulóit, 
meghatározták a mozdonyvezetők és vonatkísérők me
netfordulóit, és tervet készítettek az állomások kocsijai
nak kis és nagytisztítására, vízzel való feltöltésére és 
egészségügyi ,^kiszerelésére”.

Ez azonban egymagában még nem elegendő: a percre 
és fél percre kidolgozott menetrendek a végrehajtó szol
gálat dolgozóitól pontosságot követelnek. A vágány út - 
beállítási idők, a vonatindítások, a  menetidők megtartása, 
a tartózkodási idők túllépésének elkerülése, az utazókö
zönség felkészítése az érkező vonatoknál, része a nyári 
forgalmi feladatoknak. Mindez egybehangolt, összeszo
kott és fegyelmezett munkát kíván minden vasutastól.

Évek gyakorlata igazolja, hogy a hétvégi napokon 
még nyáron is vannak csúcsok. A tömeges elutazás Bu- 
dapesrtről és vidékről már péntek délután megkezdődik 
és vasárnap reggelig tart. A visszautazás ezzel szemben 
vasárnap délután történik. Emiatt gyors forgalomszer
vezésre van szüikség.

A visszainduló balatoni vonatoknál Tapolca és Nagy
kanizsa körzeti üzemfőnökségeire hárul a feladat, hogy 
azok megfelelő erősítéséről — többletkocsik vonatba 
sorozásával — segítsenek. Noha a megfelelő műszakfej
lesztés mind jobban érezteti hatását, a vonatok nagy 
sűrűségű közlekedésének középpontjában továbbra is a 
vasutas dolgozó áll, aki alkotó kezdeményezésével, kész
ségével és képességével szervezi, irányítja és végrehajtja 
a munka által támasztott követelményt.

Legyen a nyári forgalom legfőbb célkitűzése — mint 
mindig — ezúttal is a biztonságos és balesetmentes 
közlekedési Feleljenek meg a vasutas dolgozók áldozatos 
munkájukkal a bizalomnak és várakozásnak. Segítsenek 
a gyermekeknek, az öregeknek, a mozgássérülteknek, a 
kismamáknak a fel- és leszállásnál. Legyenek készsé
gesek az információadáskor. Ajánljanak a vonat kevésbé 
kihasznált részein ülőhelyet azoknak, akik más kocsik
ban állni kényszerültek.

Versenytárssá lépett elő a  személyi használatú gép
kocsi. Életszínvonal-politikánk eredményeképpen egyre 
jelentősebbé válik az autós turizmus. E szükségszerű 
folyamat kimutathatóan von el utasokat a vonatokról, 
amellyel mind jobban számolni kell. De az utak telített
sége, a vasút kényszerpálya jellege, a komfortos kénye
lem igaza mellett adni kell azt a szolgáltatói magatartást 
is, amely mindenkor jellemezte a vasutat, és visszaté
résre készteti az utasokat.

A május 27-i menetrendváltozást kövesse tehát a fe
gyelmezett, megbízható munka.

V. Szabó Béla

vánt az állomás és a kocsi
szolgálat dolgozóitól.

A csomópont szolgálati he
lyeinek munkáját a tervszerű 
gazdálkodás jellemezte. Jó 
üzem- és munkaszervezéssel 
elérték, hogy Felsőzsolca és 
Diósgyőr—Vasgyár állomás 46 
—46 ezer forintos anyag- és 
energiamegtakarítást ért el. A 
Tiszai pályaudvar dolgozód — 
a kiadott tervhez viszonyítva 
— 25,4 százalékos Önköltség 
megtakarítással fejezték be az 
1978-as évet. A vontatási fő
nökségen a tervhez viszonyí
tott önköltségmegtakarítás 1 
millió forint volt.

Javult a személyszállító vo
natok menetrend szerinti in
dítása, annak ellenére, hogy 
Miskolc—-Tiszai pályaudvaron 
az elmúlt évben vágányátépí
tési munkálatokat végeztek. 
Befejezték a személykocsik 
külső tisztítását végző kocsi
mosó berendezés rekonstruk
cióját. A személyszállító ko
csik belső tisztántartása is 
szervezettebb, mént korábban 
volt. Üzembe helyezték az 
akkumulátor javító bázist, így 
fűtési és világítási hibák miatt 
kevesebb kocsit kellett kivon
ni a forgalomból.

Az elmúlt évben növelték 
a csak mozdonyvezetővel köz
lekedtetett vonatok számát. 
Csökkent a vonatgépek állo
mási fordulásához szükséges 
idő, mivel Miskolc—Rendező 
pályaudvaron üzembe helyez
ték a rádióirányítású fékpró
ba berendezést. Ezzel felgyor
sult a vonatgépek fordulása, 
egyenletesebbé vált a kocsi
vizsgálók leterheltsége, javult 
a fékpróbák technológiai fe
gyelme.

Hatékonyabb lett a mun
kavédelem, csökkent a bal
esetek száma. Miskolc—Ti
szai pályaudvaron 19-cél, 
a vontatási főnökségen 13-mal 
kevesebb személyi sérü
lés volt, mint az elő
ző évben. A tárgyi balesetek 
száma is kevesebb volt a bá
zisnál.

A miskolci igazgatóság újí
tási tevékenységében megha
tározó szerep jut a  csomó
ponton kibontakozott újítási 
versenynek. Az elmúlt évben 
a Tiszai pályaudvar és a von
tatási főnökség dolgozói kö
zül 362-en 400 újítási javas
latot nyújtották be.

A jó eredmények annak is 
köszönhetők, hogy sokat fej
lődött és tartalmilag erősö
dött a szocialista brigádmoz
galom. A Tiszai pályaudvaron 
103 brigádban 917, míg a 
vontatási főnökségen 85 bri
gádban 859 vasutas tett vál
lalást. A brigádok a napi 
munkafeladatok elvégzése 
mellett kommunista műszakot 
is tartottak és részt vállal
tak munkahelyi környezetük 
csinosításából.

A csomópont dolgozói min
dig szívesen alkalmazzák az 
új technológiát és a műszaki 
újdonságokat. Rövidesen meg
valósul az elegyirányíiás gé
pi feldolgozása, miután a ren- 
dezőpáXyaudvaron üzembe lép 
a számítógép, amely az irá
nyító és operatív-tervező dol
gozók munkáját teszi köny- 
nyebbé.

A MÁV Miskolci Biztosító- 
berendezési és Fenntartási Fő
nökség hat művezetői egység
gel járult hozzá a biztonsá
gos üzemviteli munka mű
szaki feltételeinek megvalósí
tásához. Eredményesen segí
tette a csomópont munkáját 
az osztószertár-főnökség is. 
A készletgazdálkodás tervsze
rűsége mellett is biztosította
— az igényeknek megfelelően
— a felhasználó helyek ellá
tását.

A kiváló cím elnyerésében 
a felsoroltakon kívül nagy 
szerepe van annak is, hogy 
Miskolcon a gazdasági veze
tők és a  mozgalmi szer
vek jó egyetértésben dolgoz
nak. Ez és az üzemi demok
rácia fórumainak eredményes 
működtetése az idén is alap
ja lehet a tervek teljesítésé
nek.

Kőhidd László

BÉKÉSCSABA

Átadták az új kollégiumot 
a MÁV nevelőotthon diákjainak

Mint arról lapunk 9. szá
mában rövid hírben beszá
moltunk, április 24-én ünne
pélyes külsőségek között ad
ták át Békéscsabán a MÁV 
nevelőotthon új kollégiumát. 
Lovász Lázár, a szegedi igaz
gatóság vezetője üdvözölte az 
ünnepség résztvevőit, majd je
lentette, hogy elkészült az 
1948 őszétől működő békéscsa
bai MÁV nevelőotthon új 
épülete, amely a jövőben 120 
növendéknek nyújt otthont.

Ezután Gulyás János vezér
igazgató-helyettes mondott 
megnyitó beszédet. Rövid át
tekintést adott a nevelőott
honok létrehozásának történe
téről, majd hangsúlyozta, hogy 
a most átadott, 30 millió 365 
ezer forintba került három- 
szintes létesítményt további 
hat millió forintos beruházás 
követi, amelyet a nevelőott
hon régi épületének és az in
tézmény konyhájának felújí
tására fordítanak. Előrelátha

tóan 1980-ra fejeződnek be 
ezek a munkák.

Gulyás János végül megkö
szönte a tervezőknek, a  kivi
telezőknek a munkáját, vala
mint a  békéscsabai vasúti 
csomópont, &z Északi Jármű
javító szocialista brigádjainak, 
valamint a nevelőotthon dol
gozóinak és diákjainak a lel
kes társadalmi munkát, ame
lyet az új létesítmény mie
lőbbi átadásáért folytattak. A 
házigazdák nevében Kovács 
Gyula, a nevelőotthon igazga
tója köszönte meg a korszerű, 
minden igényt kielégítő új 
épületet.

Ezután a nevelőotthon kó
rusa és néptánccsoportja mű
sorral szórakoztatta az ünnep
ség résztvevőit, majd a ven
dégek megtekintették az új 
kollégiumot, amelyben minden 
szinten könyvtár, társalgó, 
négyágyas szobák és korszerű 
kiegészítő helyiségek biztosít
ják a nyugodt, otthonosabb 
életkörülményeket.

Híradás Murakereszturrol

A határállomás asszonyai leányai 

a közéletben is megállják a helyüket
Muráheresztúr a „határka

pu” szerepét tölti be a Ju
goszláviába, Olaszországba, a 
közel-keleti államokba irá
nyuló és onnan érkező külde
mények továbbításakor. Ál-

A Benczúr utcai óvodában minden gyermek talál kedvére való játékot.
(Riportunk a 3. oldalon) (Skoda László fölvétel )

tömésünkön háromszázan dol
goznak, köztük mintegy száz 
nő. A létszánv'egyharmada 30 
éven aluli.

Évek óta szocialista mun
kaversenyben vagyunk a 
szomszédos jugoszláv határál
lomás — Koftoriba —, dolgo
zóival. Az 1978. évi munka- 
versenyt minimális különb
séggel szomszédaink nyerték 
meg, a vándorzászlót 1979. 
április 2l-én adta át a MÁV 
Pécsi Igazgatósáé képviselője 
Kotoriba állomás főnökének.

Asszonyaink, leányaink 
nemcsak a munkában állják 
meg helyüket, hanem rendkí
vüli kézügyességgel is ren
delkeznek. Állomásunkon az 
elmúlt évben, a művelődési 
bizottság megalakítása óta, a 
kulturális és képzőművészeti 
munka fellendült. A művelő
dési bizottság, a szakszerve
zet, a nőtanács közös prog
ramjaként a Nemzetközi Nő
nap alkalmából kiállítást ren
deztünk a nőd vasutas dolgo
zók kézimunkáiból. Csodála
tos színű és mintájú kalocsai, 
buzsóki, matyó hímzésű térí
tők, párnák, valamint Vida 
Istvánná buzsáki mintájú fes
tett tányérjai a legkényesebb 
ízlést is kielégítették. A kiál
lítás anyagának egy része je
lenleg a nagykanizsai Kodály 
Zoltán MÁV Művelődési Ház- • 
bán látható, s a vasutasnap 
alkalmából Pécsett a MÁV 
Művelődési házban is bemu
tatják. Az anyagot Bállá Pé- 
terné és Vida Istvánné gyűj
tötte.

Nász János
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KITÜNTETETT GŐCKÖNYVTÁROS

A könyvek hűséges barátja
— A z ajtót kicsit mindig 

nyitva hagyom, hogy az erre 
járók érezzék, várom ókét — 
mondja Komlósi István, a 
Nyugati pályaudvar góc
könyvtárosa. — Aztán, ha már 
ajtón belül kerülnek a látoga
tók, addig beszélgetek velük, 
míg sikerül az érdeklődésü
ket egy-egy könyvre felhív
nom.

Nem ragaszkodik mereven 
a kölcsönzési órákhoz, ha a 
könyvtárban tartózkodik, bár
mikor szívesen fogadja az ol
vasókat. Ezért is fo-dul elő 
nem egyszer, hogy nagyobb 
forgalmat bonyolít le  hivata
los időn túl, mint a könyvtá
ri órák alatt.

Nagy ambícióval
Kerek húsz esztendő telt el 

azóta, hogy Komlósi István 
munkakört változtatott ' Igaz, 
mindössze két évig volt sarus 
és kocsirendező Ferencváros
ban, a vasúti kocsik, sínek 
világából, mégsem a kony-  
nyebb munka kedvéért költö
zött a könyvek birodalmába. 
Miután az írott szavak vará
zsa erősen vonzotta, minden 
új iránt fogékony érdeklődés
sel, nagy ambícióval kezdte 
könyvtárosi munkáját, ö t  évig 
volt a ferencvárosi művelődé
si ház könyvtárosa, tizenöt 
éve pedig, jelenlegi munka
helyén dolgozik.

Húsz év  sok ismerettel, ta
pasztalattal gazdagította. Ki
alakultak, megszilárdultak 
emberi kapcsolatai, munka- 
módszerei. A könyvtár több 
ezres látogatója közül sok a 
személyes jóbarát, akikben 
szerény, segítőkész egyénisé
gével bizalmat ébreszt. Meg
győződéssel vallja, hogy a 
könyvtáros csak akkor tudja 
ellátni jól a feladatát, ha ál
landó, közvetlen kapcsolatot 
tart fenn az olvasókkal, s ha 
időt áldoz az emberekkel való 
beszélgetésre.

Munkaterülete nem korláto
zódik a könyvtárra. Naponta 
néhány órát a  brigádok kö
zött tölt, hogy gondolkodás- 
módjukat, igényeiket, problé
máikat megismerje, ízlésük 
fejlődését segítse. A  kölcsön

zési szünnapokon, vidéki 
szolgálati helyeket látogat, s 
ilyenkor mindig felhívja a fi
gyelmet az újonnan m egjele
nő, hasznos könyvekre. Azt 
mondja, azért is  járja a terü
letet, mert ha az emberek 
meglátják, hamarabb eszükbe 
jut, hogy a könyvtárba men
jenek.

Szem léltető módszerek
Amikor a  góckönyvtárban 

tartózkodik, a szóbeli ismer
tetésen túl, szemléltető mód
szert is alkalmaz. Kiválogat
ja s  az asztalra helyezi azokat 
a könyveket, amelyek idősze
rűek, aktuális társadalmi té
mát dolgoznak fel. Ezek lé
nyegét, jelentőségét a beszél
getések folyamán olyan 
meggyőző módon, érdeklődés 
felkeltéssel ismerteti a láto
gatókkal, hogy rendszerint 
minden könyv gazdára talál.

— A könyvtárosnak nem  
mindegy, hogy m it olvasnak 
olvasói — tartja, s  bár az 
új .módszerek keresése mindig 
többlet munkával jár számára 

is, ném sajnálja az igényfej
lesztésre fordított hosszabb 
időt.

Ajánlásai, útmutatásai per
sze, csak úgy követhetik a

Könyvajánlat tisztségviselőknek

Szakszervezeti Kislexikon
A Szakszervezeti Kislexikon 

előszavában a többi között, 
ezt olvashatjuk: „Több száz
ezer hazánkban azoknak a 
szakszervezeti mozgalomban 
— a bérből és fizetésből élő 
dolgozók érdekeinek képvise
letéért és védelméért — tevé
kenykedő tisztségviselőknek 
és aktivistáknak a száma, 
akik a szakszervezetek meg
növekedett feladata, a fejlett 
szocializmust építő társadal
munkban betöltött mind je
lentősebb szerepe következté
ben kénytelenek olyan átfogó 
ismeretekkel rendelkezni, 
amelyek túlnőnek a szorosan 
vett szervezési, „mozgósítási” 
tudnivalókon» Ha a termelő- 
munkát kívánja elősegíteni a 
szakszervezeti tisztségviselő, 
naponta szembetalálja magát 
a különféle megbeszéléseken, 
tanácskozásokon, gazdasági 
vezetőkkel való konzultáció
kon egy sor közgazdasági fo
galommal — sőt, kénytelen 
használni s értelmezni is 
ilyen fogalmakat —, melyek
ről világosan kell tudnia, 
hogy azokon pontosan mi ér
tendő . . .  olykor filozófiai, pe
dagógiai, nevelési, nemkülön
ben politikai és szakszervezeti 
mozgalomtörténeti kifejezés
sel, fogalommal van dolga, 
ezeket szintúgy világosan kell 
értelmeznie^”

A bizalmiak jog- és hatás
körének kibővítésével meg
sokszorozódott a fenti körbe 
tartozó tisztségviselők száma. 
A tanfolyamon tanultak, az 
ismeretszerzések során tisztá
zott fogalmak idővel elhalvá
nyulnak a tudatunkban; sok 
a megtanulni, értelmezni, tud
nivaló. A z  élet minden terü
letén, így a szakszervezeti 
mozgalomban is, nélkülözhe
tetlen az olyan segédeszköz, 
amely tudományos színvona
lon, de mégis közérthetően 
magyarázza az elnevezéseket, 
kifejezéseket, fogalmakat.

A Szakszervezeti Kislexikon 
annak idején, több évi munka 
eredményeként, 15 009 pél
dányban jelent meg. Túlnyo
mórészt el is került azokhoz 
a tisztségviselőkhöz, aktivis
tákhoz, akik haszonnal for
gatják.

Időközben azonban cseré
lődtek a tisztségviselők, új 
aktivisták álltak munkába, 
és még ma is találunk szák
szervezeti bizottságot és 
könyvtárat, amelynek könyv- 
állományában a Szakszerve
zeti Kislexikon nem szerepel. 
Korlátozott számban pótlólag 
megrendelhető a Táncsics 
Könyvkiadónál a 340 oldalas 
lexikon, 66 forintos áron 
(1553 Budapest XIII., Váci út 
69—79).

Pihenőpark Dunakeszin
A dunakeszi járműjavító brigádjainak közreműködésével 

a nemzetközi gyermekévben újabb játszótérrel, pihenőparkkal 
gazdagodik a fiatal város. A Hazafias Népfront városi bizott
ságának irányításával, a vasutas lakótelep központjában gyer
mekjátszóteret, nyugdíjas és kismama pihenőparkot építenek. 
A parkosított területen a brigádok már felállították a hintá
kat, padokat és a mászókákat. Az akcióban több mint négy
száz vasutas vett részt.

mindennapi élet gyors válto
zásait, hogy önképzését sem 
hanyagolja el. Sokirányú tár
sadalmi elfoglaltsága mellett, 
idén felsőfokú könyvtárosi 
végzettség megszerzésére ké
szül, amelynek sikere érdeké
ben, kitartó, elmélyült tanu
lásra van szükség.

Szerződés brigádokkal
A Nyugati orvosi rendelő- 

helyiségei szomszédságában 
jól megfér a góckönyvtár. 
Könyvállománya csaknem ti
zenhatezer kötet, rendszeres 
olvasóinak száma ezer körül 
van. Tizennégy letéti könyv
tárat lát el folyamatosan, leg
szorgalmasabb olvasói szocia
lista brigádtagok. A góc
könyvtárral hetven szocialista 
brigád kötött szerződést, köl
csönösségi alapon. A szerző
dés értelmében, a könyvtár 
biztosítja a tanuláshoz, szak
köri foglalkozáshoz szükséges 
irodalmat, a szocialista brigá
dok pedig, a rendszeres olva
sás mellett, részt vesznek a 
könyvtár rendezvényein , is. 
Bár a művelődési fettételek 
megteremtése4 és azok igény- 
bevétele, a szerződés nélkül is 
kölcsönös érdeket szolgál, az 
írásos egyezség mégis hatá
rozottabban kötelez mindkét 
részről a művelődési feladatok 
végrehajtására.

A kölcsönös munkában, 
Komlósi István fáradhatatlan, 
kitartó aktivitással vesz részt. 
Mint a területi bizottság mű
vészetpropaganda bizottságá
nak vezetője, s az alapszerve
zeti kulturbizottság tagja, jól 
egyezteti idejét sokrétű elfog
laltságában. Széles látóköre, 
állandó önképzése segíti ab
ban is,, hogy saját területén 
mindig helyesen ítélje meg a 
közművelődési tennivalókat

Örömteljes esemény
Kapcsolata a vasutasokkal, 

szocialista brigádokkal, töb
bet jelent a ' művelődési 
feltételek biztosításánál. Az 
emberekkel való gyakori ta
lálkozások, baráti beszélgeté
sek azt eredményezik, hogy 
megismeri, s  ha tudja segíti 
legbensőbb problémáik meg
oldását is.

Komlósi István számára az 
idei május, örömteljes ese
ménnyel kezdődött A közmű
velődés szolgálatában eltöltött 
húsz év eredményes munká
jáért — korábbi számos e l
ismerés után — a Szakszer
vezeti Munkáért — arany fo
kozat kitüntetésben részesült

Pálinkás Katalin

Művelődő vasiak
Gazdag programot kínál a Haladás Művelődési Ház

A múlt év végén újjáala
kult Szombathelyen, a vas
utasok Haladás Művelődési 
Házában, a járműjavító üzem 
ismeretterjesztő csoportja. A 
tizennyolc tagú kollektíva 
tagja az igazgató, a főmérnök 
és az MSZMP üzemi bizott
ságának a titkára is. A helyi 
előadók csoportjában először 
szerepel az üzemorvos és a 
fogorvos.

A fotósok létszáma 1979 
elején megháromszorozódott; 
tíz foglalkozás keretében sa
játíthatják el a fényképezés 
elméletét és gyakorlatát. Kü
lön előadássorozat indul az 
idén a 110 szakmunkástanuló 
részére. Havonta egy alka
lommal, az üzem tanműhelyé
ben, egyebek között politikai, 
társadalmi, zenei, egészség- 
ügyi — és természetesen 
szakmai — témákról tájéko
zódhatnak.

Az ifjúsági klub több — fő
leg műszaki témájú — elő
adást közösen tart meg a szo
cialista brigádklubbal. Egye
bek között értékelik a nem
zetközi helyzetet, megismer
hetik az elektronikus adatfel
dolgozás módszerét, és rész
letesebb áttekintést kapnak 
az ifjúsági törvényről. Az if
júsági klubban a fiatalok ke-

rekasztal-beszélgetésen /talál
kozhatnak az üzem Vezetői
vel. A klub rendezvényein a 
járműjavító 9 KlSZ-alapszer- 
vezete közül minden alkalom
mal más a házigazda. Az ő 
feladatuk az előkészítés, a . 
szervezés az egyes progra
mokra. Az egészségügyi és 
egészségvédelmi előadásokat 
az üzemi vöröskereszt patro
nálja. Olyan tájékoztatásokat 
is tartanak, amelyekre csak 
nőket várnak.

A járműjavító 107 szocia
lista brigádja részére 16 
programot állítottak össze. 
Ezek között szerepelt a nem
rég befejezett nagyszabású 
tanácsköztársaság! vetélkedő. 
Hallhatnak előadást a DH- 
mozgalom üzemi jelentőségé
ről, a hétvégi telkeken végez
hető kiskerti munkákról, az 
otthoni barkácsolásról, vala
mint az autó- és motorszere
lésről és karbantartásáról. 
Bizonyára sok brigádtagot 
vonz majd a földgázról szóló 
előadás. (A közelmúltban ál
lították át a megyeszékhelyen 
a városi gázszolgáltatást föld- 
gázüzeműre.) A rendezvények 
a munkaidő befejezése után 
tíz perccel kezdődnek.

Sz. Jakab István

Tanulni sohasem késő
Dolgozók Iskolája a miskolci 

Vörösmarty művelődési házban

Fiatalok, idősebbek együtt a 
tanulóasztalok m ellett A Dol
gozók Iskolája V., VI. osztá
lyos tanulói, vasutasok a me
gye minden területéről, akik 
munkaeszközeiket hetenként 
kétszer írósze?számra, tan
könyvre cserélik fel. Reggel 
7-kor kezdődik az oktatás a 
miskolci Vörösmarty Művelő
dési Ház előadó termében, a 
dolgozók iskolája ott megnyílt 
osztályában. .

A város 12. számú Kun Béla 
úti általános iskolája és a Vö
rösmarty Művelődési Ház 
szerződést kötött a  tanulni vá
gyók kölcsönös segítéséről.

Könnyíti az oktatómunkát a 
művelődési ház 17 ezer köte
tes könyvtára. Egy-egy új 
anyagrésznél szemléletes ki
egészítő irodalommal, képes 
lexikonokkal, útleírásokkal 
bővíthetik tudáukat az érdek- 
dődők. Marozsán Imre — aki 
napi 100 km-t utazik és em el
lett tanul — örömmel mondja:

— Kivettem  Arany János 
Toldiját. Szeretem  a jó  köny

vet, sokat olvasok, m ert itt 
sem akarok lemaradni.

Bizony a tankönyv — ami a 
rövidített tanfolyamok számá
ra eléggé leszűkített — kiegé
szítésre szorul. A tanmehet
nek megfelelően hangosfilme
ket is biztosít a művelődési 
ház, amelyeket a pedagógussal 
előre megbeszélve hozatnak ki 
a Megyei Filmtárból. A per
gő filmkockák távoli tájakra, 
történelmi események színhe
lyére kalauzolnak; hazánk leg
fontosabb nevezetességeivel 
ismerkedhetnek meg a hallga
tók.
* — Nem hittem  volna, hogy 
ilyen csodálatos a mi főváro
sunk — jegyzi meg Godó 
László, egy másik „öregdiák”.
. őseink története, életmódja, 

szerszámaik, fegyvereik, a pa
pírlapok után a Múzeumban 
elevenednek fel, s válnak ért
hetővé — ahol is szemtől- 
szemben tanulmányozhatják a 
múlt em lékeit

Schollné Bátonyi Ilona 
pedagógus

A B E S Z Á M O L Ó B A N  IS E L H A N G Z O T T :

A  vezetők ne általában bíráljanak
Tallózás egy szakszervezeti taggyűlés jegyzőkönyvéből

„Fél tízkor el kell mennem, delemről is. Többek között ja- kozásra fordítható összeg 25 
ülj ide a helyemre, de hanem, vította a közhangulatot az a forintról 35-re em elkedett Az 
akkor is elmegyek * — mon— határozat amely a  Vasutasok utazószemélyzet körében ked— 
dotta Győr állomás egyik dől- Szakszervezete központi veze- vezg hangulatot váltott ki 
gozója egy alkalommal köz- tőségének 1978. december 28-1 h egyenruha kihordási
vetlen felettesének. Az idézett ülésén született, miszerint , . , , „ ,
mondat abban a beszámolóban minden szolgálati főnökségen ez ianuar 1"to1 néSy
is helyet kapott amelyet K ed- biztosítani kell, hogy 1979. évről háromra módosították. 
vés Ferencné, a szakszerveze- március 31-e után legalább a Az 1979. évi feladatok meg- 
ti bizottság titkára a közel- bértáblázat alsó határának határozásánál Győrben to- 
múltban ismertetett az elmúlt megfelelő bért kapjon minden vábbra elsődleges a terme- 
évi munkát értékelő és az idei vasutas dolgozó. A bizalmi
feladatokat meghatározó be- csoportokban kialakított véle- se£ito tevékenység és a 
számoló taggyűlésen. mény alapján került a beszá- nevelés.

A taggyűlés is úgy foglalt mólóba az a megjegyzés, hogy j 
állást, hogy az ilyen  — és eh- ez örömteli dolog, bár számöl
hez hasonló — magatartás el- ni kell azzal, hogy ez az in- 
Ítélendő. Szó esett arról is, tézkedés újabb feszültségek 
hogy előrelépésre csak akkor forrása is lehet, mert főleg a 
lehet számítani, ha a közvet- termelésirányítói munkakör
ien vezetők többet tesznek ben — különösen az első idő
környezetük, a dolgozók gon- ben — nem érvényesülhet a 
dolkodásmódjának alakító- differenciálás az idősebb és a 
sáért, formálásáért A szak- * fiatalabb dolgozók bérében, 
szervezeti bizottság ezért kéz- __,

Sok múlik a jó szón. a  bá- b*leset forrasa lehet- Re2[ 
torításon is. Ez növeli a dől- kérdés az is, hogy a személy- 
gozók önbizalmát elősegíti a pénztári ablakokat lássák el 
kezdeményezőkészség kibonta- mikrofonnal és forgótányérok- 
kozását és mindez pozitívan kai. 
hat a szállítási feladatok meg- __ , ,
oldására. Megelégedéssel nyugtáztak

A taggyűléséen szó esett a taggyűlés résztvevői, hogy a 
szociálpolitikáról és munkavé- ^beteglátogatás címén ajándé-

(Kőhidi)

PORTRÉVÁZLAT

Egy életen át 
a közösségért

— Szakács Jenőről kel* 
lene írni javasolja An
tal András, Szombathely 
állomás szb-titkára, — A 
közelm últban nyugdíjba vo
nult példam utató vasutas 
becsületes m unkája és meg
annyi m ás társadalm i meg
bízatása m ellett tizenhat 
esztendeig volt az állomás 
sajtófelelőse. Neki köszön
hető,^ hogy a  pályaudvar 
dolgozóinak csaknem a  fe
le rendszeres olvasója a 
Magyar Vasutasnak.

— Ó rabéres fékezőként
alkalm aztak 1940-ben —
kezdi a  beszélgetést Szakács 
Jenő. — Ennek előfeltétele 
volt, hogy „lem ondjak” a 
nehéz körülm ények köze
pette szerzett négy polgá
ri iskolámról, am elyet öt
gyermekes vasutas szülök 
fiaként végeztem eL Na
gyon igyekeztem, és 1941 
végére m inden vizsgámat 
letettem , am i az utazáshoz 
kellett. A tanuláshoz nem 
volt kedvező beosztás, 
munkaidő-kedvezmény; a 
felkészülés a havi 350—400 
órás szolgálatok után tör
tént.

A felszabadulást köve
tően hol fékező, hol jegy
vizsgáló; ha kellett, kira
kó vagy kezelő, 1965-től á l
landó fordás vonatvezető
ként u tazo tt Jegy vizsgáló
ként is felkeltette a szak
vezetés érdeklődését A 
Vasutas Népművelő 1952.1 
június 29-i 13. számában
megjelent hosszú méltatás
ból idézünk: „ ...S z a k á c s  
Jenő, Szombathely állomás 
létszámába tartozó jegy
vizsgáló, népművelő, aki a 
felügyeletére bízott kocsik
ban nemcsak az utasok kí
vánságára, de kérés nélkül 
is állandóan tájéxoztatja az 
utasokat a  tartózkodások
ról, várakozási időkről egy- 
egy csatlakozó állom á
son ..

Közvetlenül a  felszabadu
lás után lett népművelő, 
m ajd szakszervezeti bizal
mi. Bérfelelősként több 
évig a  bérek közötti arány
talanságok kiegyenlítésén 
m unkálkodott. 1962-tól a 
Magyar Vasutas terjesztő
je.

— Részt vállaltam  a  b ri
gádmozgalomból is — foly
tatja. — 1962-től 1974-ig
m int brigádvezető, számta
lan kitüntetést érdem elt ki 
kis kollektívánk. 1970-ben 
aranykoszorús brigádjel
vényt kaptunk. Brigádveze
tői m unkám  jutalm ául 
ugyanebben az évben tíz
napos Moszkva—Len ing rád 
utazáson vehettem  részt.

— H atártalan örömömre 
szolgál, hogv kislányom is 
nyomdokaimba lépett. El
végezte a MÁV-tisztképzőt 
és a  nyár óta Szombathe
lyen dolgozik. A vasút szá
m ára is hivatás.

Sz. Jakab

S zázé vese k
köszöntése

Hagyomány már, hogy a vasutas-szakszervezet tár
sadalombiztosítási osztálya, a MÁV Nyugdíj Hivatal 
és a területi bizottságok képviselői minden év tavaszán 
köszöntik azokat a vasutas nyugdíjasokat, akik betöl
tötték 100. életévüket. Az idén heten ünnepelték szüle
tésük 100., vagy ennél is több évfordulóját, ö zv . Greisz 
Mihályné például szeptember 26-án lesz 106 éves.

Az idén özv. Greisz Mihálynét. özv. Schmeitzl Jó
zsefnél, özv. Sinogli Istvánnét, özv. Boda Antalnét. özv. 
Rácz Istvánnét, özv Dudás Jánosnét és özv. Németh 
Károlynét köszöntötték a társadalmi szervezetek kép
viselői és valamennyiüknek ezer forint rendkívüli se
gélyt adtak át.
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SZEMÜNK FÉNYEI

(Kesztyűs Ferenc rajza)

Ahol minden a gyermekekért van

Közeleg a vakáció

Segítsük a gyerekek 
biztonságos közlekedését

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy nemcsak a nyári 
vakáció, hanem az iskolai időszak alatt is gyakran elő
fordulnak közúti gyermekbalesetek.

Mindannyian ismerjük azokat az erőfeszítéseket, me
lyeket az állami és a társadalmi szervek közös összefo
gással tesznek a gyermekbalesetek megelőzéséért, csök
kentéséért. Az egyre hatékonyabban kibontakozó társa
dalmi akciók azonban csak akkor járhatnak eredmény
nyel, ha mindenki hozzájárul e nemes célkitűzések meg
valósításához.

Hogy mit értünk ez alatt? Azt, amit a közvélemény is 
joggal elvár, hogy ne csak az iskola, hanem a szülők is 
oktassák, neveljék gyermekeiket a szabályos, a biztonsá
gos és udvarias közlekedésre.

Köztudott, hogy hazánkban minden harmadik család
ban rendelkezik valaki járművezetői engedéllyel, akik 
ssakkép^ett közlekedők • és többnyire alapos KRESZ- 
elméleti és; gyakorlati tudásuk, van. De nemcsak a jár
művezetők oktathatják szűkebb családi körben a hozzá
tartozóikat, hiszen ma már a legalapvetőbb közlekedési 
szabályok ismerete az általános műveltség nélkülözhe
tetlen feltétele.

A szabályok ismeretén kívül nagyon lényeges azok 
alkalmazása. Érthető, hiszen a gyermekeknél különösen 
nagy hangsúlyt kap a felnőttek példamutató magatar
tása. Sajnos, gyakori látvány, hogy a kisgyermekét ko
csiban toló édesanya a forgalomirányító jelzőlámpa tilos 
(piros) jelzésénél halad át az úttesten. Felháborító, ami
kor felnőtt ember gyermeke kezét fogva felelőtlenül, a 
kilátást akadályozó tárgy mögül lép le az úttestre. És 
még sorolhatnánk a súlyos szabálysértéseket.

•Nyáron, a vakáció alatt a gyerekek nemcsak a tere
ken, hanem a kevésbé forgalmas utcákban is gyakran 
hódolnak kedvenc játékuknak, a focinak. Ki tudná meg
mondani, hogy az úttestre gurult labda hányszor okozott 
már tragédiát.

A szünidő alatt a gyermekek többsége olyan útvona
lakon közlekedik, ahol az iskolaidényben nem járt. 
Ilyenkor az új útvonalon jelentkező közlekedési veszély- 
forrásokra mindig hívjuk fel figyelmüket. Az autóvezető 
felnőttek is legyenek figyelmesek, hogy minél kevesebb 
gyermeket érjen közúti baleset.

Száznyolcvanhat apróság második otthona 
a MÁV Benczúr utcai napköziotthonos óvodája

Az idén lesz 25 éve, hogy 
elkezdte működését a MÁV 
legnagyobb budapesti gyer
mekintézménye, a Benczúr ut
cai napközis óvoda. Akik ne
gyedszázaddal ezelőtt pici 
gyermekként tipegtek be a 
hajdani kertes ^villába, közü
lük ma már többen gyerme
keiket hozzák ide — vagy vi
szik innen —, naponta.

Jelenleg 186 apróság él, vi
rul, növekszik testben és lé
lekben, 13 kitűnő óvónő, va
lamint a daduskák védő szár
nyai /alatt.

Ezerféle játék
Kriskó Mihály né, a vezető 

óvónő helyettese — a gyere
kek szeretett Márta nénije —, 
kalauzol a mesés birodalom
ban, ahol minden berendezési 
tárgy, használati eszköz, ezer 
féle játék bizonyítja, hogy itt

Pedig az életnek vannak 
árnyoldalai is.

— Az övék még csupa nap
fény — magyarázza Márta 
néni -— és ez természetes tük
re gondtalan játékos életük
nek. És, hogy az itt eltöltött 
három év milyen elevenen él 
majd felnőtt korukban is, ar
ra legszebb bizonyíték, hogy 
az innen elkerültek sokan 
még egyetemista korukban is 
felkeresik régi óvodájukat.

A foglalkozási termek tága
sak, világosak. Van itt az ég
világon minden, ami a gyer
mekeket boldogítja. A  külön
böző játékokból talán túl sok 
is, így ezek egy részét az óvó
nők elteszik, hogy a gyerekek 
meg ne unják. De van itt más 
is. Az ötletes, szemléltetőesz
közökön túl megannyi kéz
ügyességet, értelmi kombiná-

A legnépszerűbb játéktér: a homokozó

a ' vasutas ' szülőív gyerekei ott
honosan és jól érzik íriá^ukat.'

—- Nem tudunk olyant kér
ni, bármibe kerüljön is — 
mondja Kriskóné —, am it a 
MÁV vezetői ne teljesítené
nek. így  anyagilag előnyösebb 
helyzetben vágyunk, mint a 
tanácsi óvodák. Ez minket 
nevelőket még odaadóbb mun
kára sarkall. Ezekben a na
pokban az a nyáknapi köszön
tés lázában élünk. Jöjjön néz
ze meg a nagycsoportosok öl
tözőjében a gyerekek portré 
kiállítását.

A falakon rajzlapokra fes
tett anyukák és néhány nagy
mama. Nem tudom, hogy az 
ákom-bákom vonalakból ösz- 
szeállt portrék mennyire ha
sonlítanak az édesanyákra, de 
az meglepő, hogy valamennyi 
anyuka mosolyog, tehát a gye
rekeikben úgy é l az édesanya 
képe, mint aki mindig vidám.

ciót elsősegítő és a testkultú
ra fejlesztéséhez szükséges 
eszköeök.

Kirándulás 
a Városligetbe

Nagy szerencséje az óvodá
nak, hogy közel van a  Város
liget, ahová szinte naponta 
kisétálhatnak a gyerekekkel. 
De lehetőség van arra is, hogy 
hetente három csoportot na
gyobb távolságba is elvigye
nek az óvónők, a vasutas óvo
dák szolgálatára rendszeresí
tett autóbuszon. fgy a  gyere
kek megismerkednek a fővá
ros nevezetességeivel, kirán
dulhatnak a Budai-hegyekbe, 
megnézhetnek egy-egy terme
lő üzemet, sőt még termelő- 
szövetkezetbe is eljuthatnak. 
A pesti gyermek számára ez 
utóbbi a legizgalmasabb — 
mesélik az óvónők —, hiszen

az Állatkerten kívül itt talál
koznak élő, eleven állatokkal, 
a növényvilág számos jelensé
gével. Akadt olyan gyerek 
például, nem is egy, aki a Sa- 
sadi TSZ látogatása során lá
tott életében először fákon 
csüngő gyümölcsöt.

— Milyen az ellátás? Mi
ből áll egy napi menü?

— Tegnap reggelire kúrá
m éi vajaskenyérrel, ebédre 
zellerkrém leves, mariiapör- 
költ sósburgonyával, fejessa
látával, uzsonnára lekvároske
nyér. — sorolja az óvónő, 
majd hozzáteszi: — gyakran 
van főzelék, gyümölcs és sü
temény. Mindezt a Gyermek
élelmezési Vállalattól kapjuk, 
amdt Juci néni — a gyerekek 
kedvelt mamija adagol. Per
sze jobban szeretnénk, ̂ ha sa
ját konyhánk lenne, de eny- 
nyi gyerek számára ebben az 
épületben ez sajnos megold
hatatlan.

Az óvónénik munkaasztalán 
tenyérnyi kis színes terítő, 
anyáknapi ajándék a gyere
kektől. A szövetre tusitollal 
rajzolták a virágmintákat. Ha
sonlók készültek az anyukák
nak. És hogy az apukák is 
érezzék a gyermekszeretet 
megnyilvánul ás át az ő szá
mukra gyurmáiból formáltak ki 
figurákat.

— Gondolom, hogy a kis 
emberkéknek ez nem volt 
könnyű teljesítmény.

— Nem baj — mosolyog 
Márta néni —, legalább tuda
tosul a gyerekben, hogy neki 
is nyújtani kell valamit azért 
a sok-sok mindenért, amit 
szüleitől, nevelőitől kap.

Társadalmi
munkában

— Ügy tudom, hogy az óvó-, 
nők itt az oktatáson/ neveié-? 
sen, gondozáson túl mint szo
cialista brigádtagok jelentős 
társadalmi munkát is végez
nek.

— Patronálunk egy szociá
lis otthont. A z elm últ évben 
1738 társadalmi munkaórát 
végeztünk. Főként az óvodánk 
szépítésével kapcsolatosan, de 
dolgoztunk egy napot a MÁV 
balatonkenesei üdülőjéhez ve
zető út építésénél is. Brigá
dunk ¿nyerte a bronz foko
zatot. Néhány fiatalabb kolle- 
ginát kivéve 15—20 éve va
gyunk együtt. Én magam kez
dettől, tehát 25 éve itt  tevé
kenykedtek.

— És megbecsülik-e Önö
ket?

— A szülőkkel igen jó a 
kapcsolatunk. Felettes szer-

Ebéd előtti kézmosás

vünktől is m egkapunk m in
den erkölcsi elism erést. . .  — 
mondja Kriskóné, de az anya
gi elism erésről szerényen 
hallgat. Én azonban tudom, 
hogy e tekintetben hátrányo
sabb helyzetben vannak , m int 
a tanácsi óvodák nevelői. A  
vasutas-szakszervezet éppen 
most vizsgálja az ezzel kap
csolatos sérelmeiket, s a  MÁV 
illetékeseinél minden bízony- 
nyal találnak m ajd valami 
megoldást a rra , hogy vala
mennyien. olyan elismerésben 
részesüljenek, m int a  tanácsi 
óvodák dolgozói.

A legnagyobb 
elismerés

A legnagyobb és a  legőszin
tébb elism erést a  MÁV Ben
czúr utcai óvodájában dolgozó 
óvónők és a  kisegítő személy
zet a  gyerekektől kapja. Mert 
nincs annál nagyobb öröm, 
boldogság, m int am ikor egy- 
egy csapat gyerek kapaszko
dik  az  óvónéni, vagy a  dadus 
szoknyájába és símogatást, 
puszit kínál azért a  sok szív
báli jóságért, am it az oviban 
érez.

— Bizonyára ebből az óvo
dából- kikerült gyerekek közül 
sokan választják m ajd ké
sőbb életpályájuknak a  vas
utat.

— Nem többen, m int bár
mely m ás óvodában nevelke
d e tt gyerekek. — válaszol 
M árta néni —. Ugyanis szo
cialista társadalm unk ezernyi 
m ás lehetőséget is kínál, am i
veti a szülők, gyerekek élnek 
is. Az azonban igaz — és ezt 
a kis elfogultságunkat talán 
senki nem  róhatja  fel nekünk 
—, hogy igyekszünk m ár a 
játékokon keresztül is vonzó
vá, érdekessé tenni a vas
utat. Daliát igazi vasutas m ajd 
csak abból a  felnőttből lesz 
— ahogy Moldova György ír
ja: „Akit a mozdony füstje 
megcsapott.”.

Dávid József

m gesztenyefák kim ozdít- 
/M  hatatlanul, szinte örök

érvényűen álltak az 
állomás épülete előtt. A falu
ba érkező látogató elsőként 
velük találkozott. Mi, gyere
kek csak hasznát láttuk je 
lenlétüknek. Odvaik jószeré
vel még búvóhelyül is szol
gáltak rabló-pandúros já té
kunk közben. Az árnyék pe
dig, am elyet májustól ve
tettek az állomás ütött-kopott, 
háborúkat látott épületére, 
egyenesen áldásos volt. Mi
lyen jókat hűsöltünk a besö
tétíte tt szobában. A roló 
vásznán az elfáradni soha 
nem akaró falevelek járták  
rezgő táncukat.

Az első vonat fél öt előtt 
néhány perccel zötyögött be. 
A gőzös nagyokat fújtatva  
állt meg az állomás épülete 
e lő tt Gyakran felébredtem  és 
ilyenkor az ablakhoz oson
tam, hogy láthassam a haj
nali utasokat. Látványuk kü
lönösebb változatosságot nem  
jelentett, m ert mindennap 
ugyanazok az arcok szűrőd
tek át a mozdony „tejfehér 
füstjén”, Napégette, borotvá- 
latlan arcok, csákányt, lapátot 
cipelő izmos-eres karok tűn
tek fel. Meg néhány sokszok-

Gyermekkorom állomása
nyás, nagyszatyrú, piacra 
igyekvő parásztasszony.

Utána visszabújtam a pap
lan alá, és aludtam tovább, 
egészen addig, míg a vonat 
m zg nem tette útját a közeli 
végállomásig, és vissza nem 
tért a „mi” falunkba. Akkor 
ismét az ablak elé álltam és 
bámultam kifelé.

Utólag szinte már megma
gyarázhatatlan, hogy m iért je 
lentett számomra eseményt 
az ablakban izgatottan várva 
a „félhatost”. Helyesebben a 
félhatosokat. Az volt ám az 
igazi! Amikor a két ellenvo
nat az állomás épülete előtt 
találkozott.

Rokonokat váró helybéliek, 
munkából hazatérő aktatás
kásr, bakancsos munkások, 
hónuk alatt indító tárcsát ci
pelő forgalmisták. Az a tíz 
perc mindig egy pillanatnak 
tűnt. De nem bántam, hiszen 
tudtam , hogy másnap megis
métlődik a „szertartás”.

Volt egy ember az állomá
son, akit nagyon szerettem. 
Az állomásfőnök, ö  volt az 
én nagyapám.

Hajnali négykor kelt, s ami
kor borotválkozott, nemhogy 
beszélni, de még nagyon rá
nézni sem volt szabad. A pa
macs, a hab, a pengék olyan 
szabályos mértani pontosság
gal feküdtek egymás mellett, 
mint egy épülő új városrész 
makettje. Nyalka legény! —• 
mondhatták volna nagyapám
ra a falubéli lányok — per
sze lehet, hogy mondták is — 
amikor vasutas egyenruhájá
ban, sapkájában végigsétált a 
peronon.

Nyolc óra felé — az utolsó 
reggeli szem ély- és az érkező 
tehervonat között — jö tt reg
gelizni. Kigombolta zubbo
nyát, és várta míg nagy
anyám tejet tölt bögréjébe, 
ételt rak tányérjára. De vala
hogy akkor sem volt közöt
tünk. Szeme mindig a vágd-, 
nyokat kémlelte. Keze pedig 
egy külön tanulmány lehetett 
volna egy szobrász számára. 
Hosszú ujjai egy pillanatra 
sem pihentek. Morzéztak. 
Biztos voltam, és vagyok ma 
is abban,  hogy minden szó,

ami az asztalnál elhangzott, 
azt ő ujjaival kopogta. A  fo
nott szék könyöklőjén mor- 
zzzta  az elhangzottakat. Rót
ta, rótta számolatlanul a sza
vakat.

Ha ilyenkor a forgalmiból 
keresték, m int akit áram 
ütött, felpattant, begombolta 
zubbonyát, fejére igazította 
vasutassapkáját, s ment, hogy 
életet vigyen a sötét, hajó- 
padlás irodába.

A  legszebb, a legizgalma
sabb napok mindig az augusz
tusiak voltak, amikor a diny- 
nyét szállították. O tt sündö
rögtünk az Istenként tisztelt 
„dinnyések” körül. Kérés nél
kül ugrottunk fel a teher
autó platójára, hogy csatár
láncot alkotva átrakjuk az 
édes gyümölcsöt a szalmával 
bélelt vagonokba. Munka 
közben egy-egy mélyen kongó 
„görögdinnyét” szándékosan 
ejtettünk a földre, hogy meg
repedjen és ne „utazzon” a 
többivel. Ezek és a mun
káért kapott többi dinnye el
fogyasztása, a vakvágányra 
tolt veszteglő vagonok árnyé
kában, még ma is nosztalgiát 
ébresztenek bennem az állo
máson eltöltött nyarak után.

Róth Ferenc

A délelőtti napsütésben sétára indulnak a gyermekek

(Skoda László felvételei)

A GYERMEKNAPRA KÉSZÜLNEK
A gyermeknap alkalmából május 27-én egésznapos ren

dezvénysorozatra kerül sor a Ferencvárosi Művelődési Ház
ban. A Fővárosi Nagycirkusz mintegy 30 fiatal művésze két
órás műsorával szórakoztatja majd a kicsiket és szüleiket. 
Ezután lehetőség nyílik sportolásra és játékra is.

Június 25-től július 5-ig 2 hetes művészeti tábort szer
veznek a hátrányos helyzetben élő fizikai dolgozók 9—12 éves 
gyermeked részére Zebegényben.

F. E.
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Virágok között...
Évente körülbelül hárommillió forint értékű virágot, disz- 

növényt termeszt a  Kőbánya-Felső állomás területén működő 
vasúti kertészet. Termékeikkel ellátják az állomásokat, a 
Vezérigazgatóság és a budapesti igazgatóság hivatali helyisé
geit. A  rendezvényekhez szükséges élővirág-dekorációt is a 
kőbányaiak készítik.

Az üvegházban szépen fejlődnek a cserepes virágok. Z&rándi 
Lajosné csoportvezető szeretettel gondozza valamennyit

Bene Erzsi, Druzik Anna és Kernács Fér énen é a szabadban 
dolgoznak. Így együtt könnyebb a munka i s . . .

Dudás Lajosné huszonöt esztendeje dolgozik a kertészetben. 
A virágcsokorkötés legügyesebb szakértője

(Purt Gusztáv képriportja)

A kulturált
Szentes állomáson a „Kul

turált utazásért” mozgalom 
legyében, illetve Lenin szüle
tésének évfordulójára április 
28-án kommunista műszakot 
szerveztünk. A munkában 
a Kilián György KlSZ-alap- 
gzervezet 70 százaléka vett 
részt és segített a Dózsa 
György, a Petőfi, a Hámán 
Kató, a Törekvés, és a Landler 
Jenő ifjúsági szocialista bri
gád is.

A kommunista műszak alatt 
6 négytengelyes, és 3 kéttenge
lyes szernél ygépkocsá nagytisz-

utazásért
títását végeztük el. Ezután az 
állomás területén a vágányza- 
tot továbbá a várótermek ab
lakait és a kultúrház nagy ab
lakait is megtisztítottuk, ösz- 
szesen 144 óra társadalmi 
munkát végeztünk. Egyben el
végeztük az állomás május 
1-ére történő dekorálását is. 
A kommunista műszakért járó 
munkabért a gyermekév 
Csongrád megyei . rendezvé
nyeire fizetjük be.

Rostás Klára 
KISZ-titkár

Ötszörös Kiváló üzem

A Szombathelyi sikerek titka, 
a szervezett, fegyelmezett munka

A társüzemek igazgatói is 
kíváncsiak voltak hogyan csi
nálják a szombathelyiek, hogy 
megszakítás nélkül immáron 
ötödször nyerték el a Kiváló 
üzem címet és másodszor a 
vörös vándorzászlót. S amikor 
nemrégen Keszthelyen tartat
ták országos értekezletüket, 
„átugrottak” a vasi városba 
személyes tapasztalatokat sze
rezni. A látottak, a tapasztal
tak meggyőzték őket a cím 
odaítélésnek helyességéről.

A szombathelyi járműjaví
tó kétezres kollektívája, a 
múlt évi kimagasló munká
jáért április 28-án vette át a 
„Kiváló vasúti üzem” kitün
tetést, valamint a MÁV ve
zérigazgatója és a vasutasok 
szakszervezete elnökségének 
vörös vándorzászlaját. A ki
tüntetést Pullai Árpád közle
kedés- és postaügyi miniszter 
és Kajcsa József, a vasutas
szakszervezet titkára adta át.

Bevált a hálóterves 
javítási technológia

Bárki megkérdezhetné: mi a 
sikersorozat „titka”? Nem más 
mint a pontos, fegyelmezett 
munka, a meglevő tartalékok 
feltárása és kiaknázása. Az 
üzem éves tervét 105,9 száza
lékra teljesítette. Az átfutási 
idő llnről 10 napra csökkent. 
Az elmúlt évben 5450 teher
kocsi fővizsgáját végezték el. 
Változatlan munkaterületen 
nőtt a termelés, fokozódott az 
álláshely-kihasználás, amit az 
átfutási idő 17,2 százalékos 
csökkentésével értek el. Dízel- 
mozdonyból 211-et javítottak 
meg. A pácsonyi üzemegység 
kiemelt feladata a Nyugati 
oályaudvar tetőszerkezetének 
legyártása, amely , .menet
rend” szerint, ütemesen fo
lyik, s a nyáron, készen lesz
nek a nagy munkával.

A több mint száz éves Üzem 
néhány évvel ezelőtt megfia
talodott: új javítócsarnokok, 
korszerű darurendszer épült,

több modem gép, berendezés 
segíti a nehéz fikizai munkát. 
Ám nemcsak a munkakörül
mények változtak — s ez a 
szombathelyiek sikerének 
egyik alapja, hanem magát a 
munka menetét is módosítot
ták. Bevezették a hálóterves 
javítási technológiát, amely 
teljesen új alapokra helyezte 
az üzem munkáját.

E korszerű, s hazánkban 
ilyen komplexen és tartósan 
csak itt alkalmazott javítási 
szervezet lényege, hogy ki
dolgozták — s ami fontos, be 
is tartják! — az egyes mun
kafázisok befejezési időpont
ját és a következő munkame
net kezdésének idejét. Ebből 
következik, hogyha a munka
helyen nem rendelkezik a 
csoport a kijavított kerékpár
ral, vagy nincs kéznél a ru
gó, vagy ütköző, akkor az al
vázjavítás eleve akadályokba 
ütközik. Ezért nagy alapos
sággal meghatározták az egyes 
segédfolyamatok kapcsolódási 
pontjait és kialakítottak egy 
olyan javítási átlagszintet, 
mely biztosítja a főfolyamat, 
azaz az alváz javítás rendsze
res ellátottságát. Ezzel egyidő- 
ben olyan rakodólaptartó áll
ványokat készítettek, melyek 
a felemelt kocsi munkás tk
jában „kézreadják” a beépí
tendő darabokat; továbbá 
olyan emelőberendezést szer
kesztettek, amely nagyobb 
emelési magasságkülönbség 
nélkül képes rövid úton a 
szükséges alkatrészt megemel
ni és az alvázszereléshez to
vábbítaná.

Mindenki ismeri 
a napi feladatát

Egy brigád — nevezetesen 
a kocsiosztály Petőfi alvázia- 
vító’ szocialista brigádja—,na
pi munkatükrébén • rnihdéz a 
következőképoem néz ki: 13 
tagú, egy műszakban dolgozó 
kollektíva naponta 3 fedett

tehervagon alvázmunkáit vég
zi. Munkakezdésre a brigád 
munkahelyén áll a három 
kocsi. Minden brigádtag pon
tosan tudja a feladatát. Ki
lenc órára kikötik a kocsit, le
szerelik a cserejavításra ke
rülő alkatrészeket. Ezután 
megemelik a kocsit, majd 
szállítóikosarakba rakják a le
szerelt alkatrészeket, amelyek 
a mosóba mennek, a kerék
párokat pedig elviszik a ke
rékjavító műhelybe. 9-től 12 
óráig — amíg a „kifőzés” és 
az alkatrészek javítása tart 
—, a brigád elvégzi a kocsin 
az egyen getése két, szegecselé
seket, a vonó készülék fővizs
gálatát, a törések előkészíté
sét a hegesztéshez. Délben 
visszaérkeznek a kijavított al
katrészek — fékszerkezet, üt
köző készülékek, hordrugók, 
felfüggesztő szerkezetek, ke
rékpárok —, s megkezdik 
azok visszaszerelését S a 
munkaidő végére kész a  há
rom kocsi.

A hálóterves javítást első
sorban a minőség szigorúbb 
megkövetelésével realizálják. 
Ennek érdekében kidolgoztak 
egy olyan értékelési rendszert, 
amellyel a napi kocsiátadások 
és a munkahelyi munkaátvé-  
t 'Inéi bevezetett pontozásos 
rendszer alapján meg tudják 
ítélni a brigádok, a művezető 
részlegek minőségi munkáját, 
s magát a vezetői tevékenysé
get is. E rendszer továbbfej
lesztésével elérték, hogy az 
itt szerzett információkat egy- 
időben felhasználják a brigá
dok, a kiváló művezető és fő
művezetői verseny ’és az osz
tályok közötti verseny érté
kelésénél is. Minőségi bérezést 
és premizálást is bevezette.*.

Végeredményben a hálMer- 
ves technológiával az ab’áz- 
javítás átlagos ideje másfél
ből egy műszakra zsugorodott, 
a teherkocsi fővizsga átlagos 
műhelyi átfutási Ideje 10,5 
napról 8,9-re csökkent. így 
érték el 1978-ban. hogy 11 700 
nappal többet futhattak a ko

csik a tervezettnél. Hasonló 
sikerek születtek a dízel osz
tályon is.

Az üzem éves termelési fel
adatát 98,4 százalékos mun
kás létszámmal oldotta meg. 
Az 1978-tól bevezetett új tel
jesítményarányos bérgazdál
kodás adta lehetőségeket is 
jól használták fel a termelé
kenység növelése érdekében. 
Javult a munkaidő kihaszná
lása, szervezettebbé vélt a 
munka, ami a munkaintenzi
tás növekedését eredményezte. 
Folyamatossá tették a nor
makarbantartást, s így tavaly 
67 990 órát kitevő normaórát 
takarítottak meg.

Helytállnak a munkában, 
aktívak a közéletben

Számottevően javultak a 
munkakörülmények. Emelke
dett a technikai szint, kor
szerűbb lett a szállítás és a 
tárolás, a nehéz fizikai mun
kákat kisgépek könnyítik. A 
teherkocsikat javítás előtt kí- 
vül-belül megmossák. Köz
ponti bontó is létesült.

Az üzemben a munkaver
seny jól segítette a kiváló cím 
ismételt elnyerését. Az üzem 
105 szocialista és 2 munka- 
brigádjának helytállása a si
keres tervteljesítésen túl a 
társadalmi munkában is meg
nyilvánult. Az önként vállait 
munka 11 százalékkal több 
volt tavaly, mint 1977-ben.

A szocialista brigádok élen
járnak a közéleti aktivitásban, 
a munkahelyi légkör kedvező 
formálásában. Amilyen mér
tékben bevonták a dolgozókat 
a vezetésbe, úgy növekedett 
aktivitásuk az üzemi felada
tok végrehajtásában, úgy erő
södtek a munka szocialista 
vonásai. Szombathelyen a ve
zetők tudják, hogy eredmé
nyeket csak akkor érnek el, 
ha a munkát a jövőben is jő 
egyetértésben végzik a dolgo
zókkal.

Szelei Teréz

KIVÁLÓ CSOMÓPONT

A jó  munkának m egérett
Több igazgatói, vezérigazga

tói elismerés után jutott el a 
kaposvári vasúti csomópont 
oda, hogy az 1978-ban vég
zett munkával elnyerte a «Ki
váló Csomópont” kitüntető cí
met. Kitüntetésük, amit május 
elseje alkalmából vehettek át, 
az egyenletes fejlődés, a tar
tósan produkált magasabb 
színvonalú munka eredménye 
volt.

Export -  soron kívül
Kaposvár állomás a feladá

si árutonna tervét, amely 2000 
tonnával volt magasabb az 
előző évinél, további 4864 ton
nával túlteljesítette. Népgaz
daságunk érdekeit szem előtt 
tartva, teljes egészében kielé
gítették az export szállítások 
kocsiigényeit. Terven felül is 
gonkoskodtak a búza és a ku
korica exportjához szükséges 
többletkocsikról, s a Kapos
vári cukorgyár kocsiigényeit 
ugyancsak maradéktalanul 
elégítették ki.

— Nálunk a leadási forga
lom számottevően meghalad
ja a feladásokat. Ezért a múlt 
évben is nagy figyelmet for
dítottunk iparvágányaink ru
galmas kiszolgálására — mon
dotta Mayer József üzemmér
nök, aki megbízott állomás- 
főnök-helyettes Kaposvár ál
lomáson. — Az építőipari vál
lalatoknál és a cukorgyáriak - 
ti ál igyekeztünk nem tartani 
a grafikonos ütemezést, ha 
irányvonat érkezett a részük
re és soron kívül teljesítettük 

i kihúzási, fordítási igényeiket 
1 is. Olyan munkamódszert ala
kítottunk ki, amely lehetővé 
tette a folyamkavicsot V8«ty 
követ hozó „Vörös Nyíl” sze
relvények gr ■ esi tett, gyors ki
rakását és haladéktalan to
vábbítását. Elmondhatjuk,

hogy ebben valóban cselekvő 
együttműködést valósítottunk 
meg a partner vállalatokkal.

Nem a véletlen műve volt, 
hogy a kaposváriak első he
lyezést értek el a MÁV-Vo- 
lán komplexbrigádok verse
nyében. Kézdi László keres
kedelmi állocnásfőnök-helyet- 
tes — aki most nyugdíjba vo
nult — lelkes szervezője, irá
nyítója volt ennek a brigád
nak. Utódja, Molnár Pál, eb
ben is átvette tőle a „staféta
botot”.

— Nehéz feladat áll előt
tünk — jegyezte meg Molnár 
Pál —, mert kiváló elődeink 
valóban magas színvonalat ér
tek el a szocialista munka
versenyben. Ennél többet, 
jobbat elérni igazán szép fel
adat . . .

Késik a rekonstrukció
— Munkaversenyünkben is 

minőségi fejlődést hozott az 
1978-as esztendő — mondotta 
Horváth Istvánná felügyelő, 
az üzemgazdász, aki 28 éve 
teljesít szolgálatot Kaposvár 
állomáson és a középvezeteke; 
tömörítő, „ ezüstjelvényes 
Törzsgárda szocialista brigád 
vezetője. — Akiket nem csu
pán a jutalom reménye, de a 
közösségi munka szeretete ho
zott a brigád mozgalomba, azok 
a múlt évben is fejlődtek, 
helytálltak.

Ide sorolható a brigádtagok 
túlnyomó többsége. A legjobb 
eredményt a MÁV Kiváló 
Brigádja címmel már kitünte
tett, kilenctagú Latinka vo
natkísérő szocialista brigád 
érte eL A nehéz feladatok 
mellett a brigád kitűnt a tár
sadalmi munkában és két tag
juk tanul a vasút forgalmi 
szakközépiskolában.

Három állomási brigád ka-

a gyümölcse
pott ezüstjelvényt. Az egyik 
a már említett Törzsgárda 
brigád, a másik Zrínyi forgal
mi szocialista brigád, amely 
Schiszler László forgalmi szol
gálattevő vezetésével ért el a 
múlt évben is kiváló eredmé
nyeket. A harmadik a Fuva
rosok nevet viseli és Bem- 
hardt Rezsőné kereskedelmi 
hivatalnok vezetésével ér el 
immár 1961 óta jobbnál jobb 
eredményeket.

A vontatási főnökség dolgo
zói is munkájuk minőségének 
javítását vállalták, s adott 
szavukat valóra váltva értek 
el kiváló eredményeket. Jól 
mérhető fejlődést produkáltak 
a műhelyi javítómunka minő
ségében. Jellemző adat erről, 
hogy vontatójárműveiknél az 
előző évi 82-ről 53 esetre 
csökkent a szolgálatképtelen
ségek száma, s ez 35 százaié* 
kos javulást jelentett.

Minőségi fejlődés
—- A helytállás értékét, amit 

dolgozóink, műhelyi szocialis
ta brigádjaink ebben a mun
kában tanúsítottak, csak nö
veli, hogy évek óta várunk 
csomópontunk teljes rekonst
rukciójára — mondotta Som- 
lyai Endre vontatási műhely
főnök, a főnökség vezetőjé
nek mb. helyettese. — Ez a 
várakozás gyakorlatilag saj
nos azt jelenti, hogy kisebb 
fejlesztésekre, például egy új 
szerelőakna elkészítésére sem 
kapunk pénzt. . .  Így azután 
csak a meglévő adottságaink
ra, dolgozóink szorgalmára, 
szaktudására számíthatunk.

S ez azért nem rossz alap? 
Erre építve értek el ¡a múlt 
évben mintegy 1,5 millió fo
rint értékű üzemanyag meg
takarítást, a személykocsi 
í ószlegvizsgáknál pedig 111,86

százalékos teljesítményt. A 
kocsi javításoknál — a minő
ségi követelmények betartása 
mellett — összesen hétezer 
normaóra megtakarítást értek ' 
el a  múlt év folyamán.

A vontatójárművek gondos 
karbantartása eredményezte, 
hogy gyakorlatilag megszűn
tek a tartalékokkal kapcsola
tos nehézségek, a  géprevárás 
pedig — bár nagyon szűkös a  . 
mozdonyparkjuk, nincs tarta
lék-kapacitás — a  minimum
ra csökkent. A kaposváriak
nál régi, jól bevált módszer,, 
hogy csak a teosztott sze
mélyzetet vezénylik az egyes 
gépekre. Tapasztalták: a „sa
ját” géppel utazók jobban vi
gyáznak jármüvükre, s ez is 
elősegíti a nyugodt, baleset- 
mentes munkavégzést. Kedve
zően hatott ez a  teljesítmé
nyekre is: a 100 etkm tervet 
116, a járműkilométer tervet 
114 százalékra teljesítették. fe

Első helyezés
Az újítómozgalomban is el

sőrangú eredményeket é lt el 
a  csomópont. A dolgozód ál
tal benyújtott 158 javaslatból 
104-et valósított meg a  múlt 
évben. Kaposvári brigád nyer
te meg a pécsi vasúugazgató- 
ság területén a szocialista bri
gádok részére meghirdetett 
újítási versenyt, s az ezzel já
ró 8000 forintos jutalmat.

A vontatás! szocialista bri
gádok közül a Sigvári Endre 
"őzmozcony-lakatos szocialis
ta brigád, amelyne' M^nyar 
József a vezetője, elnyerte a 
„MÁV Kiváló Brigádja” ki
tüntetést. A Poór ^yula  által 
vezetett motorműhelyi szocia
lista brigádot, a Vörös Zászló 
kollektívái : aranyjelvénnyel
jutalmazták.

S végül — de nem utolsó 
sorban — arról is meg kell 
emlékeznünk, hogy a szertár 
dolgozói takarékos készletgaz
dálkodás mellett tervszerűen 
gondolkodtak a csomópont 
eredményes munkáját biztosí
tó anyagéi lát'1 •»•ól

Lőrincz János
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Anyák napján
Nagycsaládos édesanyák köszöntése

Május első vasárnapján az 
édesanyákat köszöntjük. Egy- 
egy szál virágot nyújtunk át 
azoknak, akiknek életünket 
köszönhetjük, akik vigyázó 
tekintettel figyelték első lépé
seinket, akik egyengették 
utunkat, segítettek abban, 
hogy megtaláljuk az élet iga
zi értelmét.

Hazánkban a munkaképes 
korú nők több mint három
negyed része dolgozik, a töb
bi tanul, és mintegy 400 ez
ren a háztartásban tevékeny
kednek. Lényegében teljes a 
nők foglalkoztatása, mindenki 
dolgozhat, aki akar. Ez ad 
ma gazdasági függetlenséget 
és biztonságérzetet a nőknek, 
az édesanyáknak.

A vasútnál is szép számban 
dolgoznak édesanyák, köztük 
olyanok is, akik egyedül ne
velik népes családjukat. 
Anyák napján hagyomány 
már, hogy szakszervezetünk 
elnöksége sokgyermekes édes
anyákat lát vendégül.

Az idén május 3-án, a 
szakszervezet Benczúr utcai

székházában került sor azok
nak az édesanyáknak a kö
szöntésére, akik egyedül vál
lalták több kisgyermek neve
lését. A bensőséges ünnepsé
gen Nagy Istvánné, szakszer
vezetünk alelnöke köszöntötte 
a vasutas édesanyákat. Beszé
dében hangsúlyozta, hogy 
több kiskorú gyermeket ne
velnek, és még így is becsük 
lettel helytállnak a munká
ban, sőt a közéletben is. Meg
különböztetett tisztelet illeti 
Gombos Istvánné sátoraljaúj
helyi kocsitakarítót, aki egye
dül neveli 12 gyermekét, öz
vegy Balogh , Józsefnét, Deb
recen állomás takarítóját, aki 
9 gyermeket nevel. Tíz gyer
meke van Janik Imrénének, 
Szolnok állomás váltótisztító
jának. A záhonyi váltótisztító, 
Balogh Béláné 9 gyermek 
édesanyja.

Rövid köszöntője után Nagy 
Istvánné, az elnökség nevében 
pénzjutalmat adott át a 25 
sokgyermekes édesanyának, 
akiknek összesen 159 gyerme
kük van.

Nagy Istvánné átadja a pénzjutalmakat

Huszonévesek brigádja
A székesfehérvári vontató-* 

si főnökség Vezetői, a szocia
lista brigódmozgalom fellen
dítésére, összehangolt intéz- * 
kédési tervet dolgoztak ki. 
Szükség volt erre, rpert a het
venes évek első felének len
dülete, a hármas jelszó jegyé
ben tevékenykedő kollektí
váknál alábbhagyott.

A dízelmozdonyok villa
mos berendezéseinek javítását 
végző Dinamó brigád is sok 
kezdeményezésével öregbítette 
a vontatás hírnevét. 1974-ben 
a MÁV Kiváló Brigádja cí
met is megkapta, de az el
múlt években a régi tagság 
más területre irányítása miatt 
megszakadt a sikersorozat. 
Csupán hárman maradtak a 
kitüntetett, brigádból.

A szakszervezeti bizottság, 
valamint az üzemiőnök- 
ség KISZ-bizottságának kez
deményezésére Rejha Mihály 
vezetésével újjáalakították a 
brigádot. Tizenhét taggal tet
tek vállalást az idén.

A brigádvezető is fiatal, 
néhány hete töltötte be a hu
szadik életévét. Átlagéletko
ruk nem éri el a 25 évet, 
ezért is vállalták el az üzem-

rípnöksé^-felhív-ását, hogy- if
júsági szocialista brigádként 
kössék meg a szerződést. Ta
valy .váltakozó eredményeket 
értek el, viszont javult a fe
gyelem. Ez nemcsak az ita
lozás visszaszorításában, ha
nem a. minőségibb munkában 
is megmutatkozott. Kevesebb 
mozdony maradt fekve.

A Dinamó ifjúsági szocia
lista brigád tagjai társadalmi 
munkában helyezték üzembe 
a mozdonyok terheléspróbá
jának vízellenállásos berende
zését. Művelődési vállalá
saiknak megfelelően, ketten 
járnak szakközépiskolába és 
hatan a vasúti szaktanfo
lyamra. Nagy Béla és Forgó 
András az éberség! berende
zések próbájához újítást dol
gozott ki. Most próbálkoznak 
a gyermekév célkitűzéseinek 
megfelelően kapcsolatot ki
építeni iskolásokkal. A 
Schönherz Zoltán Általános 
Iskolával megkötött szocialis
ta szerződés alapján ők épí
tik ki az iskolarádiót. (Egyéb
ként ez a brigád KlSZ-fiatal- 
jainak egyéni vállalása is.)

Orosz Károly

Elnyírt fodrászat
Békéscsaba állomáson több 

mint 40 évig működött a fod
rászat. Most, amikor összevon
ták az állomás és a vontatási 
főnökséget* úgy döntöttek: a 
hely más célra kell. Május 
1-re át kellett adni a fodrász
műhelyt.

Az ország minden nagy ál
lomásán van fordász. Vártuk, 
hogy rendbe tegyék a csabai 
állomást, a kijáró csarnokot — 
ahol a fodrászat működik — 
vártuk, de nem így! Több száz 
vasutas veszi igénybe hetente, 
de az utasok, Békéscsaba dol
gozói közül is sokan jártak 
ide hajat vágatni. Hát akkor 
miért éppen ezt a helyiséget 
kellett elvenni, amikor a kö
zelben borbély nincs?

Boldizsár Gyula

Nyugdíjasok
Ba'atonkenesén

Szakszervezetünk balaton
kenesei oktatási központ
jában május 3-tól, 9-ig tan
folyamot rendeztek a  vasutas 
nyugdíjas aktivisták részére. 
A színvonalas előadások és 
konzultációk után érdekes, 
szórakoztató programokat ren
deztek a hallgatók részére. A 
búcsúesten a 95 aktivistát Boj- 
tor Imre és Urbán Katalin 
népdalénekesek, valamint a 
vasutas-szakszervezet ének- és 
zeneiskolájának népi zenekara 
szórakoztatta.

M I T  ÉR EGY J Ó  ÖTLET?

A z  úfííások hasznúi 
nem csak pénzzel lehet m érni

A vasúti újítómozgalom 
hasznát, létjogosultságát ma 
már szükségtelen bizonygatni, 
hiszen kedvező statisztikai 
adatok sora tanúsítja mind
ezt. Eredményeit azonban 
nemcsak pénzzel lehet mér
ni. Az egyéni alkotókészség 
kibontakoztatása, a szabadidő 
hasznos eltöltése is érték. Az 
új í tómozgalom mellett nem 
kell tehát védőbeszédet mon
dani, érdemes azonban tény
szerűen áttekinteni az elmúlt 
évi eredményeket és az idei 
terveket.

A mozgalom sikerét az e l
múlt évben is fokozták a 
szolgálati helyeken rendezett 
ötletpályázati hetek és hóna
pok. Az utóbbit 68 szolgálati 
főnökségen hirdették meg. A 
dolgozók 2468 ötletet írtak le, 
amelyből 1089-et díjaztak. Ta
valy a  MÁV-nál 4609 újítási 
javaslatot fogadtak el. Az  
újításokból és találmányokból 
származó haszon meghalad
ja a 107 millió 700 ezer fo
rintot.

Az adatok azt bizonyítják, 
hogy az elmúlt évben is so
kat fejlődött a mozgalom, nö
vekedett a hasznosított újítá
sok száma. A jó eredmény 
többek között annak is kö-

Jó játék, izgalmas verseny volt...
Szocialista brigádvetélkedő Ferencvárosban

Egy vetélkedő értékmérője a 
résztvevők létszáma is lehet. 
Sok múlik a rendezésen, s  ha 
ráadásul az összeállított fel
adatok is érdekesek, változa
tosak, már teljes a siker. Nos, 
mindez elmondható a polgári 
demokratikus forradalom és a 
Tanácsköztársaság kikiáltásá
nak 60. évfordulója tiszteletére 
— a ferencvárosi csomópont 
pártbizottsága és a művelődési 
ház által rendezett vetélkedő
ről, amelyre május 8-án, a  Fe
rencvárosi Művelődési Ház 
színháztermében került sor.

Az elődöntő és a döntő fel
adatait Regős János, a  pft. 
pártái apszervezetének titkára 
és Szabaczki István, a sportkör 
ügyvezető elnökhelyettese állí
totta össze. A zsűri elnöke Va
dász János, a  Művelődési Ház 
igazgatója volt. Tagja1: Király 
János, a csomóponti pártbizott
ság szervező titkára, Baltai Já
nos, a csomóponti KlSZ-bizott- 
ság titkára, Móri László, a  pft. 
szakszervezeti bizottságának 
titkára és Bíró László, a  köz
ponti országos osztószertár-fő- 
nökség vezetője. A játékvezetői 
tisztet Doma Ferenc, az állo- 
másfőnökség munkavédelmi 
előadója töltötte be.

Az elődöntőben a csomópont 
19 brigádja, — a Vasas, a Szé
chenyi, a Che Guevára, a kff. 
KISZ, a Zrínyi, a Mészáros 
Károly, az Előre, az Egyetértés, 
a kff. Petőfi, a Martos Flóra, a 
Hámán, a Budapest, a Stein
metz, a Petőfi, a Béke, a Tö
rekvés, a József A ttila a Jed
lik Ányos, és az Április 4. — 
tagiai versenyeztek, átlagosan 
5 fővel csapatonként.

A vetélkedő első fordulójá
ban a brigádoknak egy, az 1918 
—19-es történelmi események
hez kapcsolódó kérdésekből 
összeállított totót kellett kitöl
teniük. Telitalálatos szelvényt 
a kff. Petőfi brigádja adott be, 
ezzel a maximális 14 pontot 
szerezték meg. A második for
dulóban villámkérdésekre ad
tak választ a versenyzők. A 
helyes megfejtéseket a zsűri 3 
ponttal jutalmazta. A harma- 

. dik fordulóban úgynevezett 
esszé kérdésekre kellett vála
szolniuk a résztvevőknek.

A mindvégig izgalmas ver
senyben első helyen végzett a 
Budapest brigád (32 pont). Má
sodik a Petőfi (24 pont), míg a 
harmadik holtversenyben a 
Vasas és a Zrínyi brigád lett 
(19—19 ponttal). A negyedik 
helyet a Mészáros Károly és a 
Széchenyi brigád szerezte meg 
(18—18 pont). Az ötödik helyen 
szintén holtversenyben az Elő
re és az Április 4. brigád vég
zett (17—17 ponttal). Ók jutot
tak tehát a tovább a döntőbe.

A szoros és mindvégig izgal
mas versenyből a vontatási fő
nökség és a  pályafentartásiak 
Széchenyi brigádja került ki 
győztesen, 28—28 ponttal. Ju
talmuk oklevél és 1400—1400 
forint volt. A második helye
zett 22 ponttal a központi szer
tár Vasas brigádja lett. A zsű
ri oklevélben és 1200 forint ju
talomban részesítette őket. A 
harmadik helyet a kff. Petőfi 
brigádja szerezte meg, jutal
muk oklevél és 1000 forint. A 
4—8. helyezetteket oklevéllel 
és könyv jutalommal díjazták.

Fazekas Eszter

A  Hegedűs házaspárnak már 
csak egy gyönyörűsége volt az 
életben: az érdi kis nyaraló.

A  telket még akkor vásárol
ták, amikor a vasútnál dolgoz
tak. Mire elkezdődtek a nyug
díjas évek, a szépen gondozott 
fák már termőre fordultak. ■ 
Volt itt ebben a kertben a 
zöldségtől kezdve minden. A 
kis víkendház körül színpom
pás virágok nyíltak, díszbok
rok zöldelltek, és Ferenc bácsi 
még citrom- és narancsfával 
is kísérletezett.

Kora tavasztól késő őszig itt  
tevékenykedett a két kis öreg, 
s nagyon tudtak örülni a cso
dálatos term észet minden kis 
jelenségének. Néha azonban, 
ha a közeli kertekből önfeledt 
gyerekcsivitelést hallottak, ar
cuk elkomorult. Nem mond
ták ki, de mindketten arra 
gondoltak, hogy boldogságuk 
koronája lenne, ha itt is sza
ladgálna két-három unoka. Az 
se lenne baj, ha letörnék a pa
pa féltve őrzött legszebb ró
zsaágait.

Nekik nem lehetett gyere
kük. Egyszer elhatározták,

Virágzó cseresznyefák
hogy örökbe fogadnak egyet, 
de sok volt az utánjárás, és 
végül elálltak a szándéktól.

Nyaranta próbálkoztak a 
szomszédos apró gyerekek kö
zül egyet-egyet gyümölccsel a 
kertjükbe csalogatni, de gyü
mölcs máshol is volt, meg 
ahol gyerek van, ott hinta, ho
mokozó és egyéb örömforrás 
is akad.

Ferenc bácsi végül kifundált 
valamit.

ö töd ik  éve annak, hogy 
szerzett egy korai, májusi cse
resznyefát, és az udvaron el
ültette.

Juliska néninek nem na
gyon tetszett a dolog, mert a 
fa két évig csak senyvedt, a 
harmadik évben pedig értékte
len, satnya gyümölcsöt ter
mett.

— Korán érik rajta a gyü
mölcs, mama — ragyogott a 
szeme Ferenc bácsinak, s ezt

a fát jobban dédelgette, mint 
a legkedvesebb oltványait. 
Volt is rajta a múlt évben  
már annyi termés, hogy majd
nem letörtek az ágai.

És akkor megtörtént a csoda.
Ilyen korán érő májusi cse

resznyéje senkinek sem volt a 
környező telkeken, s ahogy 
zsendülni, pirosodni kezdtek a 
szemek, egyre több ácsingózó 
gyerek állt meg az öreg há
zaspár kerítése mellett.

— No, gyertek csak! — nyi
totta tágra a kaput Ferenc bá
csi — csak arra ügyeljetek, 
hogy az ágak épségben ma
radjanak, ha jövőre is szeret
nétek csipegetni róla.

És a gyerekek jöttek. Mint 
fürge rigók, repdesték körül a 
fát. Juliska néni is boldogan 
leste a hangosan csivitelő 
gyermekcsapatot, s már belát
ta, hogy ez a korán érő cse
resznyefa a legbecsesebb a 
kertjükben.

Egy kicsit megrettentek, 
amikor néhány nap alatt a 
gyerekek az utolsó szem ter
mést is bekebelezték, de a 
lurkók közül néhány ezután 
is be-bekukkantott az öreg 
házaspárhoz, s amikor kez
dett érni a ropogós cseresz
nye, arra is jöttek.

Különösen hétvégeken volt 
teljes az öröm és telt ház He
gedűséknél. A  gyerekek szülei 
már röstellték a dolgot, s 
mondogatták az öreg házas
párnak, hogy náluk is érik 
cseresznye, meg ott a földi
eper, de a gyerekeknek lég- 
izesebb mégis a Feri bácsiék 
gyümölcse volt.

— Ennek igazán örülünk — 
mondta boldogan a házaspár, 
akiknél egész nyáron ritka 
volt az a nap, amikor egy-két 
gyerek ne csicsergett volna 
körülöttük.

Közben ősz lett, s elmarad
tak a kedves lurkók. Aztán  
jö tt a hosszú tél. A  Hegedűs 
házaspár a tavaszt várta, a 
cseresznyefák virágzását. . .

Dávid József

szűnhető, hogy a főnökségek 
— együttműködve a szakszer
vezettel — rendsi íresebbé 
tették az újítási tanácskozá
sokat* amelyeken megvitatták 
a tennivalókat* irányt mutat
tak az újítóknak. Több fő
nökségen működik már újí
tóklub is. Tagjai megismer
kedhetnek az ide vonatkozó 
rendeletekkel, továbbá műsza
ki- és jogi tanácsokat kap
nak.

Az újítók munkáját a he
lyi és a központi újítási fel- 
adattervek. is segítik. Ezeket a 
Vezérigazgatóság, az igazga
tóságok, vad amint az üzemek 
és főnökségek bocsájtják a 
dolgozók rendelkezésére. Ta
valy a feladattervben rögzí
te tt 639 újítási témára érke
ze tt javaslat. Ebből 289 újí
tást vezettek be, amely 8,7 
százalékkal több, mint 1977- 
ben. Ez résziben annak is 
köszönhető, hogy több főnök
ségben, szolgálati helyen újí
tási szerződéseket kötnek az 
újítókkal, szocialista brigá
dokkal egy-egy konkrét mű
szaki téma kidolgozására.

A vasútnál is egyre széle
sebb körben terjed az „egy 
brigád, egy hasznosított újí
tás” mozgalom. Ennek azért 
van perspektívája, mert ma 
már egyre inkább kollektív 
munka szükséges a nagyobb 
újítások kidolgozásához, n  
brigádok többsége azonban 
nem elégszik meg azzal, hogy 
kidolgozta és beküldte az 
újítási javaslatot, hanem se
gítik annak alkalmazását is.

Sok újító kedvét szegte már 
a beküldött javaslat elbírálá
sának bürokratizmusa, hosz- 
szú útja. Az utóbbi években 
ezen a téren is kedvező vál
tozás történt. A hatvan napon 
belül el nem bírált újítási 
ügyek száma — 1977-hez v i
szonyítva — 366-ról tavaly év  
végéig 351-re csökkent. Két 
százalékkal növekedett az el 
fogadott újítások száma is.

„A jó  bornak nem kell cé
gér". tartja a  közmondás, de 
helyes tájékoztatás és jó pro
paganda nélkül a legjobb ter

méknek sem akad híve. Az el
múlt évben ezért rendeztek 
több népszerűsítő, újítási kiál
lítást például a miskolci von
tatási főnökségen, Egerben, 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron, 
a vésztői vontatási főnökségen. 
Az utóbbi helyen és a MÁV 
Hídépítési Főnökségen például 
bemutatót is tartottak az új 
műszaki alkotások, technoló
giai eljárások, munkamódsze
r e i megismertetése érdeké
ben. 215 alkalommal szervez
tek ezenkívül újítási ankétot, 
es több esetben műszaki kon
ferencián, termelési tanácsko
záson tájékoztatták a dolgozó- 
kát az újítómozgalom 'hely
zetéről, gondjairól.

A  mozgalom népszerűsítésé
ért sokat tehetnek a műszaki 
dolgozók, mert kulcsszerepet 
töltenek be a vasút műszaki- 
teclmikai bázisának fejleszté
sében. Sokat segíthetnék a 
munkásújítóknak, mert ők a 
szaKvéleményezők, az elbírá
lók és a kísérletek vezetői is. 
Aktívabb részvételük a moz
galomban mindenképpen gyü
mölcsözőbb lenne.

A tapasztalatok szerint hiá
nyosak az újításokról adott 
szakvélemények. Húsz-har
minc százalékuk csak annyit 
tartalmaz, hogy bevezetése a 
vasúton indokolt-e vagy sem. 
Az elnagyolt, szűkszavú véle
ményezés következménye sok 
esetben a bírósági tárgyalás. 
Sajnos rossz hatással van a 
mozgalomra az is, hogy a fő
nökségeken gyakran cserélőd
nek az újítási előadók, közü
lük sokan nem rendelkeznek 
szakvizsgával. Pedig az újító- 
mozgalom ügyében sem ele
gendő csak annyit tenni,
amennyit a rendelet, illetve a 
szabályzat előír.

A formális, lélektelen ügy
intézés aláássa az alkotói ked
vet. Pedig szellemi kincseink 
(tartalékaink) ily módon való 
pazarlása is luxus. Az ötletek, 
újítások hasznosítása nemcsak 
vasúti, hánem társadalmi ér-' 
dek. Mindannyiunk közös
ügye!

N É V A D Ó  Ü N N E P S É G E K
A közelmúltban kedves családi eseményre került sor a  

MÁV Budapesti Építési Főnökségen és a Landler Járműjavító 
Üzem művelődési házában. A  társadalmi és a gazdasági szer
vek vezetői névadó ünnepséget rendeztek, amelyen megje
lentek a közvetlen hozzátartozók és munkatársak is. Az épí
tési főnökségen 18, a járműjavító művelődési házában pedig 
négy gyermek névadóját tartották. Az ünnepségen a gyerme
kek játékokat és takarékbetétkönyvet kaptak ajándékba a  
társadalmi szervezetektől.

A budapesti építési főnökségen rendezett névadóünnepség
résztvevői

hSmNHK
Gyermekek, szülők és hozzátartozók a Landler járműjavító 
művelődési házában rendezett névadó anyakönyv-vczetöje

előtt
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Több mint ezer induló

Egyéniben és csapatban egyaránt
Elsők a 

megyében
jó l szerepeltek a PVSK versenyzői

A Balaton-felvidéken rendezték meg a 30.
nemzetközi tájékozódási futóversenytVasutas Kupa

Április 30-án, a 30. Nemzet- 
közi Vasutas Kupa és Csik 
Judit Tájfutóverseny napján 
ragyogó napsütésben állt rajt
hoz Zánkán 1050 hazai és kül
földi futó, közöttük Ausztria, 
Csehszlovákia, az NDK és 
Svájc vasutas és nem vasutas 
klubjainak képviselői. Ha
zánkból 78 egyesület verseny
zői álltak rajthoz A hagyomá
nyosan népszerű, legnagyobb 
létszámú magyar klubrendez
vényre — melyet a Törekvés 
SE Tájfutó szakosztálya ren
dezett — a Balaton-felvidék 
új, 5 színnyomású, tájfutócél
ra helyes ített térképe alap
ján került sor. Minden perc
ben 10 versenyző állt a rajt
vonalra, de így is két és fél 
óráig tartott, amíg mindenki 
elindulhatott. . .

Érdekes újítás volt, hogy 
gong helyett a közismert pá
lyaudvari szignálra rajtoltak 
a futók. S  amilyen új volt a 
szignál percenként ismétlődő 
hangja, olyan természetesen 
hozták a szülők gyermekeiket 
az erdei óvodába. Volt ott 
magnóról mesemondás, mini- 
futóverseny a 3—9 évesek szá
mára, csokidíjazással.

A felnőtt versenyzők vi
szonylag nehéz köves, helyen
ként bozótos terepen futottak 
és érintették a számukra elő
írt ellenőrzőpontokat A 24 
versenykategóriában, 11-től a 
43 éves korcsoportig, a férfi 
és női számokban egyaránt 
mindenki rajtolhatott a 2 és 
fél km-től egészen a 13 kilo

méteres „A” pályáig, ki-ki tu
dásának és felkészültségének 
megfelelően. A terepen egyéb
ként 60 ellenőrzőpont került 
elhelyezésre, amelyeknél zsír
krétákkal jelölve igazolták a 
futók a pont érintését.

A futók az erdőből kiveze
tő két keskeny ösvényen tet
ték meg az utolsó 100 métere
ket és két célkapun 500—500 
futó közelített a cél felé. így 
lehetett csak a szinte folyama
tosan érkező futók idejét pon
tosan mérni és eredményüket 
azonnal a kordon között ke
zükbe adni.

Rövid pihenő utón autóbu
szok szállították a versenyző
ket Balaton-Kiliántelepre, az 
Express táborba, ahol a me
legvizes zuhanyozás lehetősé
ge várta őket De ott bent már 
ellenfeleik eredményét is le
olvashatták, mert évek óta ön
kiértékelés is van a Vasutas 
Kupaversenyen: mindenki ki
számítja és azonnal kifüggesz
ti eredményét, természetesen a 
helyezési sorrendnek megfele
lően. így pillanatok alatt kide
rül, hogy ki hogy áll a küzde
lemben ..

Közben pedig a versenybí
róság is szaporán végezte a 
dolgát, folyamatosan értékel
ték az egyéni eredményeket 
majd kategóriánként a csa
pateredményt is. Két óra volt, 
amikorra elkészült a hivata
los eredmény és megkezdőd
hetett az ünnepélyes díjkiosz
tás.

Dr. Vizkelety László, a ver

senybíróság elnöke hirdetett 
eredményt és a verseny je
lenlevő védnökei adták át az 
érmeket plaketteket zászló
kat az egyes kategóriák 1—3. 
helyezettjeinek.

A nemzetközi kategóriák he
lyezettjeinek tiszteletdíjait 
Pullai Árpád közlekedés- és 
postaügyi miniszter, Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazgató
ja és Koszorús Ferenc, a Vas
utasok Szakszervezete főtitká
ra ajánlotta fel.

A férfiak 21 éves „A” osz
tályában Szabó László . (H 
Schönherz), míg a nőknél Ros
tás Irén, a Hódmezővásárhelyi 
SE futónője győzött. A vas
utas klubok közül igen ered
ményesen végzett a PVSK, 
mert egyéniben és csapatban 
is a legtöbb helyezést szerez
te. Dobogóra kerültek a Hala
dás és a Szentesi Vasutas ver
senyzői is.

A rendező Törekvés SE min
dent megtett a sikerért. Lacz- 
kó Tamás, a térképhelyesbítést 
végezte és a pályakitűzést irá
nyította, Galló Sándor techni
kai felelős volt Zakariás Sán
dor pedig célbíróként műkö
dött De helyt állt a többi, kö
zel 50 rendező is, akik hol lát
hatóan, hol láthatatlanul dol
goztak a sikerért

A díjkiosztás után a vasút
állomás felé özönlött a sok 
száz versenyző, hogy vonattal 
visszainduljanak az ország 
minden részébe, azzal az ér
zéssel, hogy ismét egy sikeres 
Vasutas Kupán vettek részt.

Eperjeske rendező-pályaud
varon az MHSZ-lövészklub 
1968-ban alakult. Honvédelmi, 
nevelő és sporttevékenységé
nek színvonalát és eredmé
nyeit járási és megyei, sőt 
országos versenyeken nyert 
serlegek, oklevelek hirdetik. 
A lővészklub 1977-ben, a Ma
gyar Honvédelmi Szövetség 
folyóiratának, az MHSZ Élet 
„Hívjatok, megyünk” pályáza
tán, országos szinten az első 
öt klub között végzett. Ta
valy a KMP megalakulásának 
60., s az MHSZ születésének 
30. évfordulója tiszteletére 
indított szocialista munkaver
senyben megyei első helye
zést értek el, és ezért az 
MHSZ főtitkára zászlóval és 
elismerő oklevéllel tüntette 
ki őket. Az MHSZ-tagak 25 
százaléka kiváló dolgozó.

Kimagasló munkateljesít
ményeik elismeréseként 1979. 
május 1-én a Nógrádi Sándor 
MHSZ szocialista brigád 
aranyérem, a Lokomotív 
MHSZ és az Angéla Davis 
MHSZ szocialista brigád pe
dig ezüst szocialista brigád
érem kitüntetésben részesült. 
Az MHSZ lövészklub és a he
lyi szakszervezeti bizottság 
kapcsolatát évről évre meg
újított együttműködési szer
ződés rögzíti.

Tenisztanfolyam
gyermekeknek

A Budapesti Vasutas Sport 
Club tenisz szakosztálya ön
költséges tenisztanfolyamot 
rendez a vasutas szülők (8— 
11 éves korú) gyermekei ré
szére. A tanfolyam díja öt hó
napra 500 forint. Jelentkezni 
lehet május 22. és 24-én 15 és 
19 óra között a BVSC tenisz
telepén: Budapest, XIV., Ta
tai út 3/b. Megközelíthető a 
20-as, a 30-as, a 32-es és a 
120-as autóbuszokkal a Sze
gedi útig.Egy év tömegsportmérlege:

Tizenkét sportágbán 6589 vasutas 
versenyzett a szombathelyi területen

A tömegsport 1978. évi mér
legét vonta meg a közelmúlt
ban a szombathelyi területi 
bizottság. Az öt megyében lé-, 
vő vasutas sportegyesületek
nél — a Szombathelyi Hala
dásnál, a Pápai VSE-nél, és 
a Zalaegerszegi VSE-nél — 
megalakultak a tömegsport
bizottságok. Az egészséges 
testmozgás segítése céljából a 
terület 51 szakszervezeti bi
zottsága közül 38-nál dolgozik 
sportfelelős. A tömegsport bá
zisa természetszerűleg az igaz
gatóság hat csomópontján ala
kult ki. így Szombathelyen, 
Celldömölkön, Veszprémben, 
Tapolcán, Sopronban és Zala
egerszegen legalább négy 
sportágban rendeztek verse
nyeket. Ezenkívül egy-két 
sportágban nyolc szakszerve
zeti bizottság is rendszeresen 
szervez versenyeket.

Sokat tettek a testedzés ki- 
szélesítéséért a munkahelye
ken dolgozó sportbarátok. így 
a celldömölki vontatásnál 
Lábas György, Veszprémben 
Polgár József, Sopronban 
Briski Antal. Nekik és szá
mos lelkes társuknak is kö
szönhető, hogy tavaly az 
igazgatóság területén 1429-cel 
többen összesen 6589-en vet
ték ki részüket üzemi, cso
móponti, területi, valamint az 
SZMT-ék és az MTS által 
szervezett versenyekből. Ezen 
belül negyven százalékkal 
több, összesen 1266 nő és 
1318-cal több férfi vett részt 
a versenyeken, mint egy esz
tendővel ezelőtt.

Az öt megyében tizenkét 
sportágban voltak versenyek. 
A teremsport előtérbe kerülé
sével szűnőben van a sport 
kizárólagos nyári jellege.

Felmérhetetlen segítséget je
lentenek az aktív sportolásból 
kiöregedett játékos ’c is. Több
ségük a saját sportolási igé
nyeik kielégítése mellett ve
zető szerepet tölt be a tömeg- 
sportmozgalomban. Társaikat

személyes példamutatásukkal 
vonzzák a pályákra. A minő
ségi sportokban szerzett ta
pasztalataikat átadják mun
katársaik részére. Ilyen Szom
bathelyen Iszak Sándor lab
darúgó, Árvái József röplab- 
dás és Szakály László sakko
zó, hogy csak három nevet 
említsünk.

A sportkörök, szakszerveze
ti bizottságok részére a tö
megsport céljaira adott anya
gi juttatásokat kiegészítik a 
kollektívák és a szocialista 
brigádok társadalmimunka- 
felajánlásai. Minderre szük
ség van, hiszen az anyagi le
hetőségek korlátozottak. Sok 
vasutas dolgozót zár ki az 
egészséges testkultúra formá
lásából a teke- és teniszpá
lyák hiánya. Szombathelyen 
vallják, hogy e két rendkívü
lien népszerű sportágban 
megfelelő pályák megépítésé
vel még nagyobb tömegek be
vonása válna lehetővé.

A labdajátékok kedvelői ré
szére számos kispálya készült 
és készül. A soproni pályát a 
szolgálati főnökségek nagysza
bású segítsége mellett a bri
gádok 750 társadalmi munka
órával segítették. Tavaly ad
ták át rendeltetésének a cell
dömölki vontatási főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
támogatásával létesített lab
darúgó-kispályát és a hozzá 
tartozó futópályát Ott 415 óra 
társadalmi munkát végeztek 
az érdekelt dolgozók. Befeje
zéshez közeledik az ajkai pá
lyaépítés és ebben az évben 
kispályát adnak át a rendel? 
tetősének Szombathelyen is. 
Tapolcán és Veszprémben az 
idén kezdődnek meg a pálya
építkezések.

Gyorsabban valósulnak meg 
ott a beruházások, ahol a gaz
dasági vezetés szívügyének te
kinti az új sportolási lehető
ség megteremtését Sopronban 
és Celldömölkön a szolgálati 
helyek vezetőinek személyes

hozzáállása nélkül a vasuta
sok nem jutottak volna ilyen 
rövid idő alatt korszerű test
edzési lehetőséghez.

A területi bizottság elfogad
ta a szombathelyi igazgatóság 
szolgálati helyeinek tömeg
sportjáról szóló beszámolót és 
annak a reményének adott ki
fejezést hogy ebben az esz
tendőben is mindent megtesz
nek a dolgozóik közérzetét 
egészségét és szabad idejét 
formáló tömegsportolási célki
tűzések valóra váltásáért

Sz. Jakab István

Lövészverseny
Dunaújvárosban rendezték 

május 5-én a Tanácsköztársa
ság kikiáltásának 60. évfordu
lója tiszteiére indított sport
lövészet kerületi döntőjét A 
győztes a nagykanizsai üzem
főnökség kocsi vizsgálóinak
csapata lett A második he
lyen a pécsi igazgatóság ver
senyzői végeztek.

LAKÁSCSERE
Elcserélném budai egyszoba 

Összkomfortos, földszinti MÁV la
kásomat hasonló budai nagyobb
ra, megegyezéssel. Tanácsi is ér
dekel. Érdeklődni lehet személye
sen, vagy levélben: Csesznok Jó
zsef. Budapest, I., Avar u. 2/b. 
1016.

Elcserélném vád egyszoba, 
konyha, komfortos, kertes, ktllön- 
bejáratú, napfényes MÁV bérla
kásomat budapestire. Minden 
megoldás érdekel, cím: özv. Mo- 
ravecz Vilmosné, 2600 Vác. MÁV 
telep 26.

Elcserélném szolnoki másfél szo
bás, 36 négyzetméteres, összkom
fortos MÁV bérlakásomat buda
pesti hasonlóra. Érdeklődni lehet: 
220—660/437, vagy 01+33—18 tele- 
fonszámon.

Elcserélném vasutas dolgozóval 
Dunaharasztl vasútállomáshoz kö
zel levő kétszoba komfortos la
kásomat, melyhez kert és gazda
sági udvar tartozik, budapesti 2 
vagy másfél szobás összkomfor
tos lakásra. Érdeklődni lehet 16 
óráig telefonon 155—610/102, vagy 
Üzemi 01/57—02 Reményi Magdolna.

Elcserélném kelenföldi (nem la
kótelepi), reprezentatív, 70 négy
zetméteres, I. emeleti vállalati bér
lakásomat hasonló, vagy kisebb 
tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
este 6 óra után a 862—103 telefo
non.

Elcserélném budapesti, MÁV- 
telepi, 3 és fél szobás, komfortos, 
kertes lakásomat vasutas dolgozó
val egy plusz két félszobád, eset
leg kétszobás összkomfortos ta
nácsi vagy egyéb, nem vasúti la
kásra. Érdeklődni lehet 17 órától 
a 642—935 telefonon.

Elcserélném Kiskunlacháza ál
lomáson levő szolgálati lakáso
mat budapesti tanácsi lakásra, le
hetőleg a IX. kerületben vagy kis 
lakótelepen. Egyszoba. konyha,I 
melléképület, 200 négyszögöl föld, 
állattartásra kitűnő lehetőség, az 
állomástőon málházól beosztás is 
lehetséges. Érdeklődni a helyszí
nen, Németh László nyugdíjas.

Elcserélném tényleges vasúti 
dolgozóval budapesti kétszoba, 
komfortos MÁV bérlakásomat, há
romszobás, illetve három szoba 
hallos MÁV bérlakásra, vagy ha
sonló tanácsi lakásra Budapest te
rületén megegyezéssel. Érdeklődni 
lehet 18 óra után: 472—067, üzemi 
telefonon: 83—68. * •

MAGYAR VASUTAS
•  Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszt) a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1068 Bpest vi.. Benczúr utca. 41. 

Telefon városi: 229—871 
üzemi: 19—77.

Riadja és terjeszti:
8 Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VT1.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224—819.
Felelős kiadó: dr Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója.
Csekkszámlaszámunk:

MNB 218 — 11 959 
79—2049 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Előadás a tűzvédelemről. 
A GySEV soproni igazgatósá
ga április 25-én a tűzvédelem
mel kapcsolatos aktuális fel
adatokról tartott előadást Ko
vács János, a MÁV tűzvédel
mi vezetője. Részletesen ele
mezte többek között a vasúti 
szállításnál és a raktározás
nál betartandó tűzvédelmi 
előírásokat, a megelőzés fon
tosságát. Az előadást több 
mint százan hallgatták meg.

— Az anyákat köszöntötték.' 
A hagyományokhoz híven 
Hatvan állomáson az idén is 
ünnepség keretében köszön
tötték az édesanyákat. A nagy 
oktató teremben rendezett 
ünnepség a MÁV bölcsőde ki
csinyeinek és a IV. számú ál
talános iskola úttörőinek mű
sorával kezdődött, majd az 
állomás társadalmi, gazdasági 
vezetői nevében Kovács Kál

A jól értesült

— Megyek a nevelőegyesület
be tanár úr, ott legalább fog

lalkoznak velem
(Kesztyűs Ferenc rajza)

mán állomásfőnök és Zöld 
Gábor KISZ-titkár köszöntöt
te az anyákat.

— Kommunista szombat A 
közelmúltban kommunista 
műszakot tartott a salgótarjá
ni építési főnökség 5. számú 
építésvezetőségének Kossuth 
szocialista brigádja. Egy 
anyagtároló alapozását végez
ték el. A társadalmi munká
ért járó bér egy részét a nem
zetközi gyermekév szolidaritá
si alapjára és a KlSZ-alap- 
szervezetük életének színvona
lasabbá tételére fordítják.

— Trópus! mozdony. Trópu
si körülmények közötti közle
kedésre alkalmas, két új típu
sú mozdonyt tervezett a Ganz- 
MÁVAG mémökgárdája, 
bangladesi megrendelésre. Az 
elmúlt hetekben már megkez
dődött a gyártás előkészítése. 
Az év végéig 16 ilyen mozdony 
gördül ki a gyárkapun. A spe
ciális feladat miatt a mérnö
kök több mint négyszáz terv
rajzot készítettek.

— Kiállítás. Nagykanizsán, 
a vasutasok Kodály Zoltán 
Művelődési Házában dr. Szabó 
Tibor, a pécsi igazgatóság ve
zetője nyitotta meg a közel
múltban a területen dolgozó 
vasutas amatőr művészek ki
állítását. Baranya, Somogy, 
Tolna és Zala megyék városai
ban, falvaiban alkotó tizen
nyolc vasutas műveit fogadta 
el és állította ki a zsűri. A 
látogatók nagy érdeklődéssel 
szemlélték az érdekes festmé
nyeket, fafaragásokat és kézi
munkákat.

— TV a vonaton. Űj szol
gáltatást vezetnek be Francia- 
országban a hosszú távú vas
útvonalakon. A tengerpartra 
induló vonatok étkezőkocsijai-1 
bán tévékészülékeket helyez
nek el. A műsort kazettáról 
közvetítik.

— Társadalmi munka. A ba- 
dacsonytördemici MÁV kerté
szet Kossuth Lajos szocialista 
brigádja a tapolcai temetőben 
rendehobzta a munkásmozga
lom egykori jeles képviselői
nek sírjait. A sírokat a brigád 
tagjai társadalmi munkában 
gondozzák.

—s 320 óra a közért. Bánré
ve állomás negyven dolgozója 
kommunista szombatot tartott 
és 320 óra társadalmi munkát 
végzett, amelynek értéke hat 
és. fél ezer forint volt A dolgo
zók 18 köbméter kavicsot terí
tettek el az állomás körül és 
az utasperonokon. Ezenkívül 
lefestették az állomás peron
tartó oszlopait, csatornáit és 
megművelték a virágágyásom 
kát. A munkáért járó pénzt a 
nemzetközi gyermekév szoli
daritási alapjára fizették be.

FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜNK!

A  M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET,  FÉRFIAKAT, 
L Á N Y O K A T ,  FIÚKAT,
iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruié, 
vágányfékkezelő, kocslfeliró, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel:
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivlzsgáló, féklakatos, 
általános villamos- és hiradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat« 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.

FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: 
festőket, másolókat, ácsokat, asztalosokat 
kőműveseket, burkolókőt pályamunkásokat 
betanított és segédmunkásokat 
állomási és kocsltakoritókat

KŐTELEZŐ MUNKAIDŐ minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási üdülési lehetőség,
v á l t o z a t o s , e r d e k es  m u n k a k o r o k i

JELENTKEZÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain,

, vontatási, pályafenntartási főnökségein, 
valamint a
KÖZPONTI MUNKAERŐ FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest. Keleti pu. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145-01 0.
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Az elnökség napirendjén

a nagykanizsai és a dombóvári üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottságának irányító munkája

Mint ismeretes, az üzemfő- kellett megszüntetni. A  meg- hatékonyabb a szakszervezet 
nökségek létrehozásával, az új szüntetett szb-k műhelybiaott- mozgósító, nevelő, érdekvédel- 
gazdasági szervezet felépítésé- Ságokká alakultak át. Nagy- mi és érdekképviseleti szeré
hez igazodó, partner szak- kámzsán 13 tagú szakszerve- pe. Eredményesebb a dől go
szervezeti szerveket is ki kei- ze-ti bizottságot, 6 műhelybi- zók bevonása a tervezésbe, a 
lett alakítani. A  pécsi igazga- zottságot és 8 főbizalmit vá- gazdasági célkitűzések meg- 
tóság területén két csomópcxn- lasztottaik. Dombóváron valósításának segítésébe, s a
tót, a dombóvárit és a nagy- ugyancsak 13 tagú szb, 2 mű- munkakörülmények javítására 
kanizsait jelölték ki az új helybizottság és 8 főbizalmi Irányuló tevékenységbe. Terv
szervezeti forma kialakítására, választására került sor. szerűbbé váltak a szakszerve-
Dambóváron csomóponti, A  testület elé került jelen- zeti és üzemi demokratikus 
Nagykanizsán pedig körzeti trésekből kitűnik, hogy a ki- fórumok. A  szakszervezeti bi- 
fizemfőnökséget hoztak létre, sérleti jellegű, több változatú zottságok — elsősorban a füg-

Szakszervezetünk elnöksége üzemfőnökségi szervezetekben getlenített tisztségviselők ré- 
a pécsi területi bizottság je- nagy erőfeszítések történtek a vén — szorosabb kapcsolatot 
tentése, valamint a szervezé- szakszervezeti munka szinvo- alakítottak 
e  és káderosztály kiegészítő nalának javítását illetően. A  
jelentése alapján a két üzem- változások alapvetően előse- 
főnökség vezető és irányító gítették .a szakszervezeti fel
munkáját tűzte napirendjére, adatok megoldását, ugyanak- .. ,__ _ , . __....

A  két új szervezet közötti kor egyes területeken túlsaer- üzemfőnökséget ennto száll i-
különbséget jól érzékelteti, vezetőséget, párhuzamosságot es Jfi?2rí!2j
hogy Im ig  a nagykanizsai eredményetek. dási kérdésekben Előrelépő
körzeti üzetnfónökség szak- Az üzemfőnökségi szerve- történt a bizatanak és azalap 
szervezeti bizottságának létre- zetben kedvezőbbé vált félté- tisztségviselők ok-
hozásával hat, addig Dombó- telek között kell megemlíteni, 
váron csak két önálló szb-t hogy a korábbi időszaknál

ki a Jcislétszámú 
szolgálati helyek dolgozóival.

Nőtt a tisztségviselők és a 
tagság tájékozottsága a két

A dél-AUóidon megkezdődött
a

Már hagyománynak számít, Szaitymazról május közepén 
hogy a zöldség- és gyümölcs- indult el az első 13 kocsiból 
szállítások kezdete előtt a álló karalábé szállítmány az 
szegedi igazgatóság és a te- NDK-ba és Csehszlovákiába, 
rületéhez tartozó megyei Azóta már innen is folyama- 
ZÖLDÉRT-ek, a Hungaro- tosan szállítanak káposztát, 
fruct bevonásával közösen karalábét, salátát és spárgát 
egyeztetik szállítási terveiket, a hazai és külföldi piacok- 
s azok mikénti végrehajtását, ra. A  közeli hetekben pedig 
Az idei tanácskozásra a kö- megkezdődik a szabadföldi 
zelmúltban Szegeden került zöldségáruk és a gyümölcs 
sor. Megtartását indokolta, szállítása is. 
hogy a ZÖLDÉRT-vállalatok Az igazgatóság területén a 
éŝ  az állami gazdaságok az feladott zöldség, gyümölcs, 
előzetes felmérések alapján az burgonya és egyéb, gyors to- 
elmúlt évinél többet, mintegy vábbítást igénylő árukat 
tizenhétezer vagon zöldséget, expressz- és gyorstehervona- 
gyümölcsöt terveznek vasúton tokkal továbbítják. Ezzel el
fuvarozni. érik, hogy a késő esti órák-

A jelentős szállítási igény- bán útnak indított áru mős
re való tekintettel rendkívül nap reggelre már eljut a bu~ 
fontos, hogy a szállításban ér- dapestt piacokra. (Gellert) 
dekelt felek egymást kölcsö
nösen tájékoztassák, mivel 
csak ily módon biztosítható, 
hogy az áru időben, jó álla
potban eljusson a fogyasz
tókhoz. E téren igen jó és 
szoros a kapcsolat az igazga
tóság és a Csongrád megyei 
ZÖLDÉRT között. A  vállalat 
hetente tájékoztatást ad a 
várható kocsiszükségletről, 
így az igazgatóság — amely 
kiemelten kezeli a zöldáru
szállításokhoz szükséges ko
csikat — időben felkészülhet 
a szállításokra-, s az igények
nek megfelelő típusú, tiszta és 
műszakilag alkalmas kocsit 
tud a fuvaroztatóknak átadni.

A  legtöbb kocsit, 5900-at, 
most is Bács-Kiskun megye 
területén igényelték. Ebből 
2630 a hűtőkocsi. Különösen 
jelentős feladásra számítanak 
Kecskemét térségében, de szá
mottevő az állami gazdasá
gok Helvécia, Izsák és Nyár- 
lőrinc állomásokra benyújtott 
kocsiigénye is. • Csongrád me
gyéből Kiskundorozsma,
Szatymaz, Szentes és Makó 
tartozik a legnagyobb bera
kó állomások közé.

A friss zöldségfélék vasúti 
fuvarozása először Szentesen 
kezdődött. Május első hetétől 
már naponta Í0—15, majd ké
sőbb 20—30 hűtőkocsiban ad
tak fel káposztát és karalábét 
a svéd,, a nyugatnémet és az 
osztrák megrendelőknek.

tatásában.
A  szakszervezeti szerveik 

ügyrendje, jog- és hatásköre 
szabályozott. A kísérleti év 
alatt azonban nem sikerült 
minden szinten megteremteni 
a hatáskörök összhangját a 
szakszervezeti szervek, a bi
zalmiak és a partner gazda
sági vezetők között.

Az elnökség a két jelentést, 
a vitában elhangzott javas
latokkal együtt elfogadta, majd 
felhívta a figyelmet arra, 
hogy a tapasztalatokat hasz
náljuk fel a következő idő
szakban alakuló üzemfőnöksé
gek szakszervezeti szerveinek 
létrehozásánál.

Ugyancsak elfogadta az el
nökség a nyugdíjasok és a 
nyugdíjba készülők körében 
végzett szakszervezeti munka 
tapasztalatairól, illetve a to
vábbi feladatokról szóló jelen
tést, a félszázalékos ÖTA 
céltámogatási programjának 
módosítását tartalmazó előter
jesztést, valamint a jóváha
gyott 1979. évi jóléti költség- 
vetésben globálisan előirány
zott állóeszköz felújítási ke
retösszeg intézményenkénti 
élosztásáról készült előterjesz
tést

Menetrend szerűen küldik Pácsonyból 
a Nyugati pályaudvar acélszerkezetét

Pácsonybam, egy kis Vas 
megyei faluban készül a meg
újuló Nyugati pályaudvar te
tőzetének acélszerkezete. A  
szombathelyi járműjavító üze
me két évvel ezelőtt kapta a 
nem mindennapi megbízatást.
A  275 embert foglalkoztató 
kis üzem még mezőgépes ko
rában megtanulta az acélszer- 
kezetek gyártását. Korszerű 
magasraktárakat készített bel
földre, továbbá az NDK-ba és 
a Szovjetunióba.

A  Nyugati csarnokának acél
szerkezetét ilyen tapasztala
tok birtokában kezdték készí
teni tavaly júniusban a pá- 
csonyiaik. Azóta a kisüzem 
összkapacitásának a felét ez 
a munka köti le. A  hatalmas,
150X42 méteres csarnok acél
vázát 16X9 méteres szerelési 
egységekből állítják össze. A  
munka különlegessége, hogy az 
eredeti acélváz ipari műem
lékjellegét tiszteletben kell 
tartani, sőt a régi sarokeleme- 
ket felújítják és újból beépí
tik. A  42 méter fesztávolságú 
óriásívek hatalmas, cirádás 
idomait, valamennyi acélváz 
részt öt rétegfestékkel vonnak 
be, hogy az legalább 100 évig |_ 
szolgálja a megfiatalodó pá- A  pácsonyi üzemben autódaruval emelik fel, majd rakják va- 
lyaudvart. gonba az egyik főtartót

A  főtartókon kívül az azo- . . , . . ____ ,. . ■ _ . ' , _ ,  „
kart összekötő 300 szelement is , *■ budapesti szerek® mun- székét gyárt a javító tize- 
itt gyártják, s ez már mind kak tempójának megfelelően meknek, elsősorban a szom- 
Pl-kécrMt Tprv#w**rfiP«n késiül menetrendszerűen szállítják az bathelyimek és a dunakeszi- 
1 150 nagyméretű 4 5 mébe- Pácsonyból vasúton nek. De készülnek itt máz-
L  ®  dony- &  kocsiemelők, ame-
tartók. A tető acélvázába ősz- ^ ^ ^ S ^ é lly é l , kozuton. Az lyeket a /árműjavitókon kí- 
szpsen 400—450 tonna acélt ut.olso szállítmány jultus köze- vül a vontatási főnökségek a 
- ... , , . . .T . . .  , pere hagyja el az üzemet. kocsijavítók és a záhonyi át*
használtak fel. A  Nyugati pá- A z üzem tetőszerkezeten ki- rakó körzetben használnak; 
lyaudvan munkák. 75 százaié- Vül természetesen egyéb fel- Eddig 11 emelőcsoport készült 
kával már végeztek a pácso- adatokat is ellát. A M ÁV igé-  el.
nyiak. nyelnek megfelelően álkatré- Sz. T,

VASÚTON ÉS KÖZÚTON

Továbbképző
tanfolyam

A  szegedi igazgatóság mun
kaügyi osztálya és az oktatási 
főnökség egyhetes továbbkép
ző tanfolyamai rendezett a 
közelmúltban a szolgálati he
lyek munkaügyi vezetői részé
re. Az előadások és a konzul
tációk sokrétű témával fog
lalkoztak.

Megvitatták többek között a 
munkaerő-gazdálkodás és a 
munkaidő jobb kihasználásá
nak összefüggéseit, a munka
ügyi ügyintézők hatáskörét, 
munkájuk körülményeit, a túl
órák csökkentésének lehetősé
geit, a munkaszervezésben rej
lő tartalékok hasznosítását.

Részletesen elemezték az if
júság- és nőpolitikái határo
zatok gyakorlati alkalmazását, 
a szolgálati helyeken dolgozó 
fiatalok és nők helyzetét. Az 
egyhetes továbbképző tanfo
lyam résztvevői kicserélték ta
pasztalataikat, felfrissítették 
munkaügyi ismereteiket, amit 
munkájuk során hasznosíthat
nak majd.

K özúti fe lü ljá ró

A hegyeshalmi fővonalon Bicske-Alsó megálló helynél új közúti felüljáró épül. Átadására elő
reláthatólag a nyár végén kerül sor

(Tenta György felv.)

Szakbizottsági ülés

Hogyan lehet korszerűsíteni 
a vágányfektetés technológiáját?
A  vasutas-szakszervezet köz- Dr. Telek János szakosztály® 

ponti vezetősége mellett mű- vezető többek között arról 
ködő építési, pályafenntar- beszélt, hogy a hatékonyságot 
tásá, távközlő- és biztosítóbe- nemcsak a géppark cseréjé- 
rendezési szakbizottságának vei, korszerűsítésével lehet 
májusi kihelyezett ülésére a növelni, hanem a dolgozók, a 
szentesi építési főnökség szakértők, irányítók szellemi 
csongrádi Tisza-hídfőjénél le- kapacitásának, tapasztalatai* 
vő üdülőházában került sor. nak hasznosításával is.
Dr. Ritoók Pál, a 6. D. osz- A  hozzászólók beszámoltak
tály fejlesztési, szervezési és a pályaépítés során szerzett
számítástechnikai csoportjának 
vezetője tartott előadást

tapasztalataikról és több ja
vaslatot tettek. Bélái László

a vágányfektetés hatókonysá- dombóvári főmérnök például 
gániak növelésére kidolgozott arr<5i beszélt, hogy a Bicsérd
új technológiáról. —Pécs közötti gyorsított vá-

Az utóbbi években az ágya- gánycsere a szellemi kapaci- 
zat rostálásban, az alépítmény tás jó hasznosításának az 
javításában, az ágyazat pótiá- eredménye. A  gyorsított eljá- 
sában és a vágányszabályozás- rásokat az eszközök koncent- 
ban jó eredmények születtek, rálásával, rugalmas átcsopor- 
A jövőben a vágánycserék és tosítással és centrális irányí- 
a hézagnélküli vágányok épí- tással lehet megvalósítani. 
tésének technológiáját kell Nagy Gyula debreceni fő- 
korszerűsíteni. A  jelenlegi mérnök a felépítményi kötő- 
technológia. ugyanis nehezen, elemek fontosságát, fejleszté- 
vagy egyáltalán nem alkal- $ének szükségességét hangsú- 
mazható állomási vágányok lyozta.
építésénél, és olyan alépít- Befejezésül Feleky Pál, a 
ményi-technológiákhoz kap- szakbizottság vezetője foglal- 
csolva, ^amikor a bontás a össze a tanácskozás tapasz-
fektetéstől szétszakad. talataát majd dr. Telek Já-

A  szakbizottság tagjai ez- nos szakosztályvezető zársza* 
után megvitatták a gazdasá- vával ért véget az értekezlet*
gosabb vágányépítés lehető
ségeit, az újabb javaslatokat. Fogas

Veszprém

Tiszta étterem, gyors kiszolgálás
A z Utasellátó Vállalat részesült. Patronálnak egy tíz

veszprémi 82-es számú üze- éves kisfiút és két nyolcvan* 
me az idén nyerte él har- éves asszonyt is. Büszkék va- 
madszor a Kiváló üzem meg- gyünk a három, a honvéd- 
tisztelő címet. Pedig a száz- ságitól nemrég leszerelt fel
esztendős, korszerűtlen álló- szolgálónkra — Kovács Ár
máson levő munkahelyük már pádra, Lohn Jánosra és Ré- 
alig alkalmas a színvonalas pasi Zoltánra —, akik a Ma- 
utasellátásra. A  tiszta étté- gyár Néphadsereg Kiváló ka- 
rem, a gyors és figyelmes ki- tonája kitüntetést kapták a 
szolgálás, a finom ételek azon- példás szolgálatért, 
bán feledtetik a rosszabb A  kis kollektíva tagjai élen 
munkahelyi körülményeket járnak az önképzésben is. Két

— Harminchat dolgozónk dolgozó üzletvezetői tanto
rán — mondja Deák József- lyamon, egy pedig a vendég
né üzletvezető, aki húszon- látóipari szakközépiskola le- 
egy éve dolgozik az üzemben, velező tagozatán tanul. Va- 
— Igyekszünk tájjellegű été- lám ennyien váriák már műn* 
leket is készíteni, talán ezért kahelyük felújítását mert a 
ülnek be ide szívesen az uta- konyha és egyéb helyiségek 
sok ebédelni. Dolgozóink köz- korszerűsítésre szorulnak. Ad
élét! aktivitása is elismerésre dig azonban továbbra is a 
méltó. Ady Endre szocialista Kiváló címhez méltóan vég
brigádunk például kimagasló zik szolgáltató munkájukat 
munkájáért tavaly a Vállalat
kiváló brigádja kitüntetésben Drégely
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Sziklai János:

ízig-vérig 

közéleti ember

Sziklai János, a hatvani 
vontatási főnökség szakszer
vezeti bizottságnak egykori 
elnöke civilben jött el a 
megbeszélt találkozóra. Az 
orvosok nyugalmat paran
csolták neki, pedig még 
csak 58 éves. A vasúttól és 
a szakszervezeti munkától 
azonban nem tud elszakad
ni. Rendszeresen visszajár 
régi munkahelyére, a hat
vani vontatási főnökségre, 
ahol kocsivizsgálóként dol
gozott és az elmúlt négy 
esztendőben a szakszerve
zeti bizottság elnöki tiszt
ségét is betöltötte. Nyugdíj
ba vonulása alkalmából 
kapta meg a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany 
fokozatát.

Nem szívesen beszél ma
gáról. ö  a munkájának élt, 
izig-vérig közéleti ember 
volt. Talán ez a nyughatat. 
lanság is hozzájárult ahhoz, 
hogy hat évvel ezelőtt ra- 
koncátlankodni kezdett a 
szive.

— Édesapám és két bá
tyám is vasutas volt. Annak 
idején ők beszéltek rá, hogy 
jöjjek én is a MÁV-hoz. A 
miskolci járműjavítóban 
kezdtem a vasutaséletet 
1949-ben. Vámosgyörkről 
jártam dolgozni. A vonatom 
éjjel kettőkor indult, négy 
előtt már Miskolcon volt és 
7-kor kezdődött a munka. 
Este későn értem haza, csak 
néhány óra jutott a pihe
nésre. Ezért kértem az át
helyezésemet Hatvanba. 
Előbb a kocsiszolgálatnál 
féklakatos voltam, majd 
kocsivizsgáló, a leszázaléko. 
lásomig.

— Mikor kapcsolódott be 
a szakszervezeti munkába?

— Először bizalminak vá
lasztottak 1953-ban. Ezt kö
vette a műhelybizottsági, 
majd az szb-tagság. A szak
szerv ezti bizottságnak én 
voltam a munkásellátási fe
lelőse.

Sziklai János addig kilin. 
cselt a vontatási főnökség 
dolgozóinak ügyében a te
rületi bizottságon, míg ott 
is felfigyeltek a munkájára. 
A budapesti területi bízott., 
ság munkásellátási bizott
ságának, majd a szociálpo
litikai bizottságnak lett a 
tagja. Munkahelyén a leg
utóbbi választásokon (1975. 
ben) a szakszervezeti bi
zottság elnökének válasz
tották.

— Sokat fáradozott a dol
gozók ügyében .— mondja 
róla Piroska József, a von
tatási főnökség szakszerve
zeti bizottságának titkára. 
— Gyerekkorom óta isme- 

\ rém, mindenki tisztelte és 
| szerette a munkahelyén. Ha 
például valaki kamatmen
tes kölcsönt kért, mindig 
azt mérlegelte, hogy indo
kolják-e azt a szociális kö. 
rülmények, és helyt állt-e 
a munkában. Sokat tett 
azért, hogy a szakszervezet 
kezdeményezésére elkészül
jön az üzemi konyha.

Közéleti aktivitását több 
kitüntetés, köztük a Kiváló 
dolgozó és a Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetés arany 
fokozata fémjelzi. A vas
úttal még most is tartja a 
kapcsolatot. Segít utód
jának, Varga Jánosnak, aki 
villamos-mozdonyvezető és 
a szakszervezeti bizottság 
elnöke.

K. L.

Mit ad a szakszervezet?
Az alapszervezetek tervszerű gazdálkodásához az anyagi fedezetet

biztosítja a költségvetés

Olvasói ankét Záhonyban
Május 23-án olvasói ankétot tartott Záhonyban a 

Magyar Vasutas szerkesztősége, amelyen jelen voltak a 
körzet szakszervezeti aktivistái, szocialista brigádjainak 
tagjai és Verba Ferenc, a körzeti üzemfőnökség szak- 
szervezeti bizottságának a titkára.

Visi Ferenc, a lap felelős szerkesztője tájékoztatta az 
olvasókat a Magyar Vasutas szakszervezeti mozgalom
ban betöltött szerepéről, céljáról, a lapszerkesztés néhány 
alapelvéről, majd kérdésekre válaszolt. Az ankéton sok 
javaslat is elhangzott, melyeket a jövőben a lapszer
kesztési munka során hasznosítunk majd.

SZAKSZERVEZETÜNK el- két felkínálják a közelükben többletek Ebből a tömegsport 
nöksége 1978. december levő többi alapszervezet dolgo- szerény fejlődésére lehet kö- 
14-én hagyta jóvá a szakszer- zói részére. így az elő- és utó- vetkeztetni, holott az igények, 
vezeti mozgalom 1979. évi szezon még mindig nincs ki- az általános érdeklődés és a 
költségvetését, és elfogadta az használva. ' rendelkezésre álló szervező erő
alapszervezetek gazdálkodásá- A  különböző kulturális cé- nagyobb támogatást érdemel- 
nak főbb bevételi és felhasz- lú tervekre az alapszervezetek ne.
nálási előirányzatait. Ezekről költségvetésében 10 millió 839 Az eddigiekből arra lehet 
megállapítható, hogy a kong- ezer forint jut, amely 400 ezer következtetni, hogy az alap- 
resszusi határozat előírásai, forinttal több az előző évinél, szervezetek tervszerű gazdál-l 
valamint az ennek alapján ki- Ez arra utal, hogy a szakszer- kodása ellenére is vannak még 
adott intézkedési tervek és vezeti bizottságok különös fi- .olyan hiányosságok, amelyek a • _ ZsíVmonH- 
irányelvek figyelembevételével gyeimet fordítottak a klubélet, pénzügyi adatok tükrében fel-— u
lettek kialakítva. a tudatformálás, a munkás- tárhatók, és körültekintőbb in-

Alapszervezeteink reálisan, műveltség szélesítésére, vala- tézkedésekkel kiküszöbölhetők. 
a tagság valóságos igényeinek mint a szocialista jellegű csa- NEM ELEGENDŐ a pénz- 
megfelelően mérték fel az ládi és társadalmi ünneDségek ügyi forrásokat csupán szabá- 
anyagi lehetőségeket. A  terve- rendezésére. A könyvtáriéi- lyosan, tervszerűen felhasznál- m“ri«
zésnél elsősorban a kulturális lesztésre és ismeretterjesztésre ni, hanem gondot kell fordíta- a!l g "tudunk, azt igazolja, hogy Moncz■ 2 r J -in tS  Az Új közönség című riport- Zsigmomd érdeklődési koré

KONYVISM ERTETES

Tanulmányok
Móricz Zsigmond cikkeiről, lom helyet kap benne. Ez is

nevelőmunka sokrétű felada- fordított összegek emelkedtek ni a gazdasági munka nyilvá- uo^e*** ru
tainak fedezetét, a tömegsport- ugyan, de az emelkedés mérté- nosságára is. Fontos politikai nagyon Keveset,oi
mozgalom és a szociális tenni- ke még nem kielégítő, viszont érdek, hogy a szakszervezeti vastunK 
valók, ezen belül az üdültetés számos szakszervezeti bizott- tagokkal rendszeresen ismer-
szükségleteit igyekeztek bizto- ságnál soknak tartják a nő- tessék: a szakszervezeti moz- n/rArt . , ,.f . . . __„_f
sitani szem előtt tartva tér- „arra, a fenyőünnepre terve- potom milyen feladatokat old 7
mészetesen az anyagi lehető- zett összeget. meg. Ahol a felvilágosító mun

igen-igen tágas volt. Tanul
sz író ilyen jellegű mányaiban föltámasztja F e l

írásaiból. Háttérbe szorítják a fit, Garayt, Csokonait — 
jobbnál jobb Móricz-regények, hogy csak néhány igazán nagy

■említsünk.

ségek és a mozgalmi célkitü- A tömegsportra is több tanulmányait. Pedig Móricz fejezete a Móricz-novellákra
: :  r ; , — , Tervezte rc aiaoszervezewum  az «*• <* ivet ura. **** , fr»ntrvca,V
Megallapítható, hogy a terv az e lő z 5 évinél, de ennek mér- szervezet, mert tisztában van-

zések kötelező összhangját * "  V'7'T oénzt ka jó, ott ritkábban hangzik el ^gmond életművében ezek emlékeztető portré-sorozat,.zések kötelező összhangját. terveztek alaoszervezeteink az az a kérdés: mit ad a szak-  ^  amelyben az író lenyűgözően
Ezt az adósságunkat tör- szó l Babits Mihályról, Jó-  

leszthetjük most, amikor a zsef Attiláról. Itt olvashatjuk 
Szépirodalmi Kiadónál meg- 02 Oláh Gáborról szóló nek- 
jelentek Móricz tanulmányai, rológot is, amelyben Móricz 
Az 1973-ban indult Móricz ^gmoind önmagát Is eJsirat- 
Zsigmond összegyűjtött mű- >a- me?érezte volna>

szerinti munkához a szüksé
ges pénz biztosítva van. A leg
döntőbb forrás a tagdíjbevétel. 
Ennek megalapozottságát 
szakszervezeti bizottságaink az 
egyébként is kedvező szerve
zettség (97,5 százalék) és tag
díjmorál (98,1 százalék) továb
bi javításával is igyekeznek 
reálissá tenni. Ahol a tagdíj- 
bevétel kevés volt, ott közpon
ti forrásból (pl. jóléti alapból) 
biztosított elnökségünk külön 
támogatást az alapszervezet 
részére.

ALAPSZERVEZETEINK a 
költségvetések összesített ada
tai szerint 1979-ben 53 millió 
482 ezer forint bevétellel gaz
dálkodnak, amely 1 millió 895 
ezer forinttal több az előző 
évinél. Ennek 62 százaléka tag
díjbevételi részesedésből, 28 
százaléka a jóléti alap terhére, 
a központ által nyújtott támo
gatásból, majd a maradvány 
10 százaléka különböző bevéte
lekbőlszármazik.- • -se

A  bevétel előző évinél ked
vezőbb alakulása lehetővé tet
te, hogy alapszervezeteink 
(szociális, kulturális és sport
célokra) a tavalyinál nagyobb 
összegeket tervezzenek.

A  szociális kiadások között 
szerepel többek között (amely 
23 millió 476 ezer forintot tesz 
ki) az szb kezelésű üdülők 
működtetése és fenntartása, a 
dolgozók üdültetési költségei
hez való hozzájárulás, beteglá
togatás és aktivisták jutalma
zása.

A segélyezés lehetőségei a 
legtöbb alapszervnél az előző 
évihez hasonlóak. Ez azt bizo
nyítja, hogy a segélykérelmek 
elbírálja sablonos. Még nem 
eléggé differenciálnak a rászo
rultság mértéke szerint. Ezt 
bizonyítja az egy személyre 
eső segélyek alacsony összege 
is. Ezen a téren szemlélet vál
toztatásra van szükség. A leg
jobban rászorulók (több gyer
mekes családok, gyermekü
ket egyedül nevelő szülők stb.) 
részére az eddiginél hatéko
nyabb segítséget kell adni. Az 
is előfordult, hogy néhány 
alapszervezet a tervezett éves 
segélykeretét sem használja 
fel. A  legjobban rászorulók ré
szére csak 400—500 forint se
gélyt adnak.

A  szociális juttatások egyik 
legnagyobb érdeklődést kiváltó 
formája a kedvezményes üdül
tetés. Az 1978-as év ezen a té
ren minőségi és mennyiségi 
fejlődést eredményezett. Bala- 
tonboglár és Balatonkenese re
konstrukciója majdnem befe
jeződött; ezzel emelkedett a 
családos és a gyermeküdülte
tés színvonala.

A  fejlesztést az tette lehető
vé, hogy a rendelkezésünkre 
álló pénzt a központi felada
tok megvalósítására vettük 
igénvbe.

AZ ALAPSZERVEZETEK 
kezelésében levő 31 üdülő kor
szerűsítése is kedvezően alakul, 
egyre több hely lesz ezek
ben a kisebb üdülőkben, ame
lyek egy része teljes ellátást 
nyújt a beutalt dolgozóknak. 
Egyes alapszervezetek a keze
lésükben levő üdülőjükben 
külföldi csereüdültetést is 
szerveztek. Nagyobb gondot 
kell azonban fordítaniuk üdü
lőjük elő- és utószezon alatti 
kihasználására. Nem minden 
alanszervezet törekszik arra, 
hogy az üresen maradt helye-

téke igen szerény (nlusz 105 nak azzal, hogy mit tesz a 
ezer forint), alig haladja meg dolgozók érdekében, 
az árváltozás okozta költség- S. K.

Fazekas Lajos

Mesekirály
Naphosszat csak szundikál 
trónján a Mesekirály.
Ügy megvénült, dolgozni 
nem is tud, csak trónolni.

S lámcsak, egyszer betoppan 
— már nem alázatosan — 
a föld vándorlegénye, 
s áll a király elébe.

Amit látott, elmondja: 
más lett az ember dolga, 
mint régen volt; nem szolgál 
királyt, urat, szabad már!S- • V •* » Á* i 'W-' • I
Mesekirály hallgatja 
a beszédet, s parancsa 
nincs, mint hajdan, számtalan, 
csak meseországa van.

Szegényebb a szegénynél; 
maga is csak azért él, 
hogy mesélők elmondják: 
milyen a Meseország.

veinek tizedik kötete ez. A 
könyv Szabó Ferencet is di
cséri, aki a szöveget gondoz
ta és a kötetet összeállította. 
Szinte a teljes magyar iroda-

| Mintha | 
hogy néhány hét múlva 5 is 
eltávozik az élők sorából.

A  centenárium jegyében 
ajánljuk Móricz tanulmányait 
minden irodalmat szerető vas
utas kezébe. M. J.

Esztergályos Cecília előadóestje 
a ferencvárosi művelődési házban

Két nagy sikerű rendezvény megismerkedhetett Cili pályá- 
szervezője és házigazdája volt 
az elmúlt héten a Ferencvá
rosi Vasutas Művelődési Ház.

A  vasutas pódium 5. előadá
sára május 17-én került sor.
A közönség elé ez alkalommal 
Esztergályos Cecília, a Thália 
Színház művésznője lépett.
Részleteket adott elő a Pet-
ruska, a Bal négyes páholy, ség vastapsa igazolt, 
valamint a Fecsegő ékszerek -tr
című darabokból, és feleleve
nítette Zola hősnőjének, Na- 
nának az alakját. Egy csokor
ra való ízelítőt adott Weöres 
Sándor verseinek énekfeldol-

ra kerülésének körülményei" 
vei, művészi hitvallásával.

A változatos, igazán jó, 
másfél órái összeállítás, és 
nem utolsó sorban a kedves, 
szimpatikus. színésznő szemé
lyes--varázsa. - méltán aratott 
sikert a hallgatóság körében, 
amit a nyolcvan főnyi közön-

Festmények, szobrok, grafikák

Együtt alkotott a pályamunkás; 
a lakatos és a menetirányító

Hagyomány már, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete 
minden évben ideális feltéte
leket biztosít a vasutas ama
tőr képzőművészek nyár eleji 
alkotó táborozásához. Május 
végén 60 festő, szobrász, 
iparművész, grafikus alkotha
tott a szombathely járműjaví
tó keszthelyi üdülőjében. A 
táborozáshoz az érdekelt fő
nökségek két hét rendkívüli 
jutalomszabadsággal járultak 
hozzá.

A  tábor lakói Kirchmayer 
Károly szobrászművész és Be
nedek György Munkácsy-dí- 
jas festő — a vasutas képző- 
művészeti kör vezetőinek —' 
irányításával végezték mun
kájukat.

—  Tavaly nyolc amatőr 
képzőművészt vettek fel a 
képzőművészeti főiskolára. Ez 
a táborozás jó alkalom arra, 
hogy egymást segítve megva
lósítsuk elképzeléseinket, öt
leteinket — mondja Kirch
mayer Károly, a tábor veze
tője.

Esténként neves művészet- 
történészek tartottak előadá
sokat a hallgatóknak. Az al
kotók többségét képviselő fia
talok a KISZ Alkotó Ifjúság 
pályázatának üzemi, csomó
ponti kiállításain is sikerrel 
szerepeltek.

— A mi célunk az, hogy 
közérthetően a nagyközönség 
számára alkossunk — tájé
koztat Benedek György festő
művész. — A  vasutas képző-

művészeti hagyományokat 
olyan Ismeretekkel igyekszünk 
gazdagítani, amelyek birtoká
ban amatőreink értő művelői 
lehetnek a művészeti irányza
toknak. Kis közösségünkben 
együtt alkot a mozdonyvezető, 
a pályamunkás, a dízel-laka
tos, a . menetirányító, az ad
minisztrátor és még több
vasúti szakma képviselője. A 
szolgálati helyeken szeretnénk 
segíteni a közművelődési fel
adatok végrehajtását is.

Czikora László, az Utasel
látó Vállalat nyugdíjasa is a 
tábor lakója. Éppen a „Fuvo
lás fiú"  című képén végzi az 
utolsó ecsetvonásokat.

— Nagyon jól érzem itt 
magam — mondja. — Kevés 
szakma teremt ilyen lehetősé
get az amatőrmüvészek alkotó 
munkájához. Természetesen 
jut elegendő idő a pihenésre 
is.

Pálfi József villamosgépsze
relő az Északi járműjavítóból 
érkezett. Több festményét vá
sárolta már meg a vasutas
szakszervezet.

— A munkásábrázolÓLS ked
venc témáim egyike, de a Ba
laton szépségét is többször 
megörökítettem már a vász
non — vallja. — Igyekszem 
úgy kifejezni magam, hogy 
munkatársaim, a képzettséggel 
nem rendelkező brigád-tagok 
is ugyanazt lássák (és értsék) 
a képen, mint amit én.

— Táborvezetőink sokat se
gítenek nekünk. Ötleteiket;

A szocialista brigádklub 
legutóbbi, május 21-i össze
jövetelére Szabó Lászlót, a 
Népszabadság munkatársát, a 
Kék fény című televíziós mű- 

gozásából, végül a közönség sor szerkesztőjét várta har
minc főnyi érdeklődő. Mivel 
más elfoglaltsága miatt nejm 
tudott részt venni a klubna
pon, ezért dr. Hitt Károlyt és 
dr. Bodrácska Győzőt kérte 
meg, hogy válaszoljanak a fe
rencvárosiak kérdéseire, ök 
egyébként a Kék fény szak
értői és szerkesztő munkatár
sai.

A programban, Mi van a 
Kék fény mögött címmel meg
hirdetett kérdésre érdemi vá
laszt kaptak a klubfoglalko
zás résztvevői. A megjelentek 
10 perces bevezetőt hallottak 
a bűnüldözés- és megelőzés

tanácsaikat igyekszünk hasz
nosítani — magyarázza Fodor 
József szegedi főmenet irányí
tó, akinek mindig szívesen 
választott témája volt a vas
utasok élete.

Szorgalmasan dolgoznak a 
szobrászok is. Népi írókat, 
műépítészeket és még több 
hasonló portrét formálnak a 
vésőkkel, a csiszolóvásznak
kal. Csorba Katalin például 
Sütő András erdélyi magyar 
író portréját ’ készíti vörös 
márványból.

— Családom erdélyi szár
mazású, ezért rokonszenve
zem a közismert íróval. A 
dunavölgyi népek kapcsolatá
nak erősítésével hívta fel 
többek között magára a figyel
met. Egyéniségét a vörös 
márványban szeretném való
sághűen megörökíteni. ' Örü
lök, hogy már hatodszor le
hetek lakója ennek a képző- 
művészeti tábornak — mond
ta.

Látogatásunk során meg
győződhettünk arról, hogy a 
szombathelyi járműjavító 
keszthelyi üdülőjének vezetői 
mindent megtettek azért, 
hogy az amatőrmüvészek jól 
érezzék magukat a táborban. 
Az itt született alkotások né
melyikével bizonyára a kö
zelgő vasutasnap alkalmából 
megrendezésre kerülő kiállí
táson is találkozhatunk a 
vasutas képzőművészek Nép
színház utcai kiállító termé
ben.

Orosz Károly

szerepéről. Ezután igazi ankét 
hangulat alakult ki. Mintegy 
30—40 kérdés hangzott el az 
elmúlt évek nagy bűncselek
ményeivel kapcsolatban.

A műsor kulisszatitkairól is 
ismereteket szereztek az ér
deklődők, nevezetesen, hogy 
milyen szempontok alapján 
válogatja a Kék fény stábja 
a képernyőre kerülő bűnügye
ket, illetve hogy mi a tapasz
talat és nem utolsó sorban a 
valóságos eredmény a műsor 
hatására a bűnüldözésben.

fazekas

Kitüntetés
A SZOT Elnöksége a szak- 

szervezeti mozgalomban több 
évtizeden át végzett kiemel
kedő tevékenységük elismeré
seként, nyugállományba vonu
lásuk alkalmából, a Szakszer
vezeti Munkáért arany foko
zat kitüntetésben részesítette:

Pere Jánosnét, a Vasutasok 
Szakszervezete társadalombiz
tosítási osztályának munka
társát, Rózsa Sándomét, a 
miskolci Vörösmarty Művelő
dési Ház könyvtárvezetőjét, 
Kesjár Mihályt, a békéscsa
bai pályafenntartási főnökség 
függetlenített szb-titkárát.

A kitüntetéseket május 17- 
én Kajcsa József, a Vasuta
sok Szakszervezete titkára 
adta át.
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Borbély Sándor látogatása 
a MAV-vezérigazgatóságon

Borbély Sándor az Északi Járműjavítóban, üzemlátogatás 
közben munkásokkal beszélget

Vasút és áruellátás
T ársadalmunk, politikánk több évtizedes, egészsé

ges gyakorlata immár: óvakodunk az illúzióktól. 
Következésképpen hamis képzetet keltene, aki 

azt bizonygatná, hogy a jelenlegi — meglehetősen szö
vevényes — világgazdasági közegben, a hazai munka- 
intenzitás mellett gazdasági életünk alapjaiban rende
zett. Gondokkal birkózunk, az életszínvonal lassabban 
fejlődik, mint a hetvenes évek első felében, s ilyen hely
zetben mind lényegesebb: milyen a lakosság közhangu
latát döntően meghatározó áruellátás, a szolgáltatások 
színvonala. Fogalmazhatnánk úgy is: mennyire élünk 
ama lehetőségekkel, amelyek forintráfordítás nélkül, ön
nön erőnkből-akarásunkból könnyítik hétköznapjainkat?

Korántsem véletlen tehát, hogy a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa éppen most — május 20-án — foglalt ál
lást „A lakosság áruellátásáról és a tennivalókról”. Áru
házban, boltban, piacon valamennyien látjuk-tapasztal- 
juk (és elismerően szólnak erről a milliószámra ha
zánkba látogató külföldiek is), hogy — idézvén az állás- 
foglalásban is megfogalmazottakat: „A lakosság áruellá
tása népgazdaságunk fejlődése alapján egyre kiegyen
súlyozottabb, és fejlődése jó irányú. . .  A lakosság fo
gyasztása jelentős mértékben nőtt, és szerkezetében is 
módosult... Bővült az üzlethálózat, s ez nagy mérték
ben javította a vásárlási körülményeket is . . .

Sorolhatnánk az eredményeket tovább, ám a SZOT 
állásfoglalása sem azért látott napvilágot, hogy 
— külön utalva a szakszervezeti sajtó feladatára 

is — erre ösztönözzön. A  Szaktanács célja éppen az volt, 
hogy a lakosság ellátásában elért jelentős eredmények 
mellett a hiányosságokra is ráirányítsa a figyelmet. Je
lesül arra: miként lehetne jobban dolgozni, a lakosság
nak — a fogyasztóknak — még kevesebb bosszúságot 
okozni. S bár a vasút nem tartozik a kereskedelemhez 
(jóllehet az utasok ellátásával is foglalkozik), mégis 
szolgáltatást végez; érdemes számot vetni saját lehető
ségeinkkel, bár ha az állásfoglalás nem szólít erre.

Azazhogy szólít. Ha áttételesen is. Leíródott: „A lakos
sági áruellátást zavarja az ipar és a kereskedelem nem 
mindig kielégítő kapcsolata, a szerződéskötések, a szállí
tás terén tapasztalható la z a s á g o k S ha a szállítások 
ütemességét elsődlegesen a szállíttatok hozzáállása ha
tározza meg, rajtunk is múlik, hogy milyen gyorsan ér
kezik az áru a feladótól a címzettig. Különösen fontos 
ez az élelmiszerek szállításánál, az immár küszöbön le
vő zöldség-gyümölcsszezon idején; a későbbiekben, a ga
bona betakarításakor; és az esztendő minden napján, 
az export-import szállítmányok lehetőségekhez képest 
gyors — időbeni — és hiánytalan továbbításakor.

Folytathatjuk az áttételes utalást: „A  belföldi tu
rizmus fejlesztése érdekében fontos a turistahá
zak rekonsrukciója, az olcsó szálláshelyek bőví

tése” — olvashatjuk. És hozzátehetjük: közútjaink telí
tődnek, hét végén gépkocsit vezetni még az autópályán 
sem tartozik az idegnyugtató kikapcsolódások sorába — 
várhatóan mind többen fogják felismerni ismét a vasút 
előnyeit. Kiváltképpen ha a személyszállításban is képe
sek leszünk felnőni a követelményekhez. Ha ritkul a ké
sések száma, ha rövidül a menetidő, ha tisztábbak lesz
nek (kétségkívül ez nemcsak rajtunk, az utasokon is mú
lik) a kocsik, ha csökken a zsúfoltság, ha rövidül a sor 
a pénztárak előtt.. .  Erre is érvényes — miként a ke
reskedelmi munkára, s minden más népgazdasági tevé
kenységre —, hogy jobban fel kell használni a munka- 
és üzemszervezés lehetőségeit”.

Mindehhez tegyük hozzá: feladataink nemcsak köz
vetettek. Hiszen nemcsak a vasút foglalkozik kereske
delemmel, hanem nevében utal erre az Utasellátó is, 
amely — leírhatjuk — az utóbbi időben sokat javított 
színvonalán. „A  kereskedelem fejlődésének — az áruel
látás javítása mellett — fő feltétele az udvarias, szak
szerű kiszolgálás, a kulturált vásárlási, étkezési környe
zet**. Nos: éttermeink, bisztróink korszerűsödnek, a sze
relvényeken mozgó szolgálatot teljesítő eladók árukész
letét sem a száraz „bécsis zsömle” jellemzi immár. 
Meghatározó tényező: mennyire hűs a hűsítő, forró-e a 
kávé. „Sok a tennivaló__a vásárlói szokások megvál
toztatásában.** Hadat üzentünk a vasúti italozásnak, em
lékét is szeretnénk feledni ama „fekete vonatoknak**. 
(De szólhatunk a GySEV-ről is. amely szállodát is fönn
tart, méghozzá jóhírű szállodát!)

A vasút — sajátos, szerteágazó tevékenységével — 
egyike a szolgáltatóknak. Rajtunk is múlik, min
denekelőtt a szervezett dolgozókon, a feladatai

kat átérző szocialista brigádok tagjain, hogy a SZOT 
állásfoglalásában szereplő óhaj — a lakosság áruellátá
sának további javítása — miként valósul meg.

Ezen munkálkodunk.
P. T.

Gondoskodás az öregekről
Az ÖT A 25 millió forintot ajánlott fel 

a vonyarcvashegyi üdülő rekonstrukciójára

Borbély Sándor, az MSZMP 
KB titkára május 23-án a 
MÁV vezérigazgatóságára lá
togatott Bonifert Adómnak, az 
MSZMP KB iparú, mezőgaz
dasági és közlekedési osztálya 
vezetőhelyettesének kíséreté
ben. A  vendéget Urbán Lajos 
közlekedés- és postaügyi ál
lamtitkár, Szűcs Zoltán fő
osztályvezető, a MÁV vezér- 
igazgatója és Nagy Károly, a 
vezérigazgatóság pártbizottsá
gának titkára fogadta.

A  KB titkára megbeszélést 
folytatott a MÁV vezetőivel 
és Koszorús Ferenccel, a vas
utas-szakszervezet főtitkárá
val. A  megbeszélés során 
Szűcs ' Zoltán vezérigazgató 
rövid tájékoztatást adott a 
vasút politikai-gazdasági hely
zetéről, a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek alaku
lásáról, az éves feladatok 
végrehajtásának jelenlegi ál
lásáról.

A tájékoztató felölelte — a 
többi között —, a személy és 
áruszállítás gondjait és ered-

ciója, a vasúti csomópontok 
korszerűsítésére, valamint a 
feladatok meg valósításában
döntő jelentőségű járművek 
beszerzése. Hangsúlyt kapott 
a társközLekedésd ágakkal való 
szorosabb együttműködés 
szükségessége is.

Elemezte a vezérigazgató a 
létszám- és bérhelyzetet, fog
lalkozott nő- és ifjúságpoliti
kai kérdésekkel. Kitért a 
munka- és üzemszervezésre és 
ismertette a VI. ötéves terv 
előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységet Említést tett a 
záhonyi átrakókörzet egyre 
emelkedő teljesítményéről és 
ezzel összéfuggésbeh' a KGST- 
országok közötti együttműkö
désben betöltött szerepéről.

A  tájékoztatást követően, a 
programnak megfelelően Bor
bély Sándor vendéglátói kísé
retében meglátogatta a Nyu
gati pályaudvart, ahol dr. Te
lek János, az építési és pá
lyafenntartási szakosztály ve
zetője, Kijatz József állomás- 
főnök és Koncz József, a cso
móponti PB titkára fogadta 
a vendégeket. Dr. Telek Já
nos tájékoztatást adott a vo
natfogadó csarnok korszerűsí
tésének előzményedről, a 
Marx-tér rendezésének és a 
felvételi épület felújításának 
összefüggéseiről, továbbá a 
csarnok tetőszerkezetének át
építéséről. Érdekes színfoltja 
volt a programnak az utolsó 
előtti főtartó beemelése.

A  vendégek ezután az Észa
ki járműjavítót keresték fel, 
ahol Kardos Tibor, a jármű
javító szakosztály vezetője, 
Balogh Sándor üzemigazgató 
és Nyúlász János, az üzem PB 
titkára fogadta őket. Kardos 
Tibor információt adott a 
szakszolgálat fejlődéséről, fel
adatairól és megemlékezett 
az üzem munkásmozgalmi 
múltjáról is.

Az üzemlátogatás alkalmá
ból megtekintették a forgó
vázjavító üzemrészt, ahol a 
MÁV állagában levő több száz 
nagy teljesítményű dízel- és 
villamosmozdony javítását 
végzik. Megnézték a múzeális 
értékű Kandó-rendszerű fázis
váltó és főmotor eredeti pél
dányát. A  villamosgépek te
kercselő műhelyében Borbély 
Sándor elismerő sorokat írt be 
a „Béke” tekercskészítő szo
cialista brigád naplójába.

A  szalagszerű motor javító 
sor megtekintésével fejeződött 
be az üzemi munkaterületek 
bemutatása, majd a vezér- 
igazgatóságon újabb eszme
cserére került sor, melyen 
részt vettek a szakosztályveze
tők és a vasútigazgatóságok 
vezetői is. Beszámoltak a ve
zetésük alatt álló terület 
munkájáról, a közeljövő fel
adatairól és a még meglevő 
nehézségekről. Szó esett a ke
reskedelmi — forgalomszerve
zői — munka fontosságáról és 
annak megkívánt színvonalá
ról. Felvetették a mozdonyja
vításoknál gyakran jelentkező 
alkatrész-hiányokat, a re

konstrukcióknál mutatkozó 
lassú kivitelezést, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos ipari hát
tér problémáit.

na eszközállományát. Hang
súlyozta, hogy a  vasúton egész 
évben csúcsforgalom van. En
nek zavartalan lebonyolítása 
csak alapos szervezési, jó 
üzemviteli, kereskedelmi és 
karbantartási munkával le-

Sokan megcsodálták Hat
vanban és Salgótarjánban azt 
a feldíszített vonatot, amely 
május 15-én 560 kisiskolást 
szállított a Kanancsaljam. Az 
öreg 424-es is ragyogott a 
tisztaságtól, hagy lássák a 
gyerekek, milyen igyekezettel 
készültek a vasutasok erre a 
kirándulásra. A  mozdonyon és 
a kocsikon zászlócskák, virá
gok és felíratok hirdették, 
hogy ez egy rendkívüli ünne
pi járat. A  Nemzetközi Gyer
mekév tiszteletére szervezték 
a kirándulást a hatvani von
tatási főnökség dolgozói, kis 
patronáltjaiknak, a hatvani 
II-es számú iskola tanulóinak. 
Büszkék is voltak a gyerekek, 
különösen azok, akiknek az 
édesanyjuk, édesapjuk is 
vasutas. Ebbe az iskolába 
ugyanis sok vasutasgyerek 
jár.

G ő zö s továbbította 
a feld íszített 

vonatot
— A  kezdeményező az A l

kotmány brigád volt — tájé
koztatott Somoskői Árpád 
alapszervezeti párttitkár, aki
— mint műszaki ügyintéző
—  ezt a brigádot patronálja. 
A  kiránduláson ő is részt vett, 
sőt a szervezésben is segítet
te a brigádot. A kollektíva 
tagjai valamennyien villamos
mozdony vezetők. Hogy mégis 
gőzös vitte a vonatot? Nos, 
ennek az a magyarázata, hogy 
a gyerekeik romantikusabhnak 
találták a fekete gőzöst.

Először csak arról volt szó, 
hogy engedélyt kérnek arra, 
hogy különvonattal kirándul
ni vihessék a gyerekeket, de 
a MÁV felső vezetése úgy 
döntött, hogy jegyet sem kell 
váltani az útra. A  Nemzetközi 
Gyermekév alkalmából ezt az 
ajándékot kapták a vasúttól 
a hatvani gyerekek. Amikor 
az engedély megérkezett az

hetséges. Mind a szállítási, 
mind a tervezési tevékeny
ségnél a minőség emelésére 
kell törekedni és a fontos 
csomópontokat kiemelten kell 
kezelni a fejlesztési program
ban. Rámutatott arra, hogy 
a személyszállítás kulturált
ságának, színvonalának továb
bi növelése elsőrendű feladat. 
Az emberekről való fokozott 
gondoskodás fontosságára is 
felhívta a figyelmet. Helyes 
bérgazdáik dással — mondot
ta —, elkerülhető, hogy a 
súlyponti munkakörökben 
munkaerőhiány jelentkezzék.

Alkotmány brigád tagjai — 
akik az „Egy brigád, egy is
kola” mozgalom keretében 
patronálják a Il-es számú is
kolát — úgy határoztak, hogy 
maguk hozzák rendbe a moz
donyt és a gépszemélyzetet is 
ők adják. A villamosmozdony 
vezetők közül került ká a gő
zös masinisztája, a két fűtő, 
a többiek pedig — néhány 
fűtőházi vezető társaságában 
—, elkísérték a pajtásokat a 
kirándulásra. A szép kezde
ményezéshez csatlakozott 
Hatvan állomás több dolgozó
ja is. Két vonatvezető, s jegy
vizsgáló is került társadalmi 
munkában a vonatra, noha a 
kalauznőnek ezúttal csak a 
vonat rendjére kellett ügyel
nie.

Salgótarjánból a nagyobbak 
gyalog, a kisebbek ingyenes 
VOLÁN járaton tették meg az 
utat az Eresztvényi turista- 
házig. Itt aztán megkezdődött 
az egész napos program, a tú
rázás, a foci, a játék. Többen 
önellátásra rendezkedtek be 
és bográcsban főzték meg az 
ebédet. A  finom falatokat a 
patronáló brigád tagjai is 
megkóstolták.

K apcso lat 
a z  iskolával

A  vonatás! főnökség dolgo
zói nem most találkoztak 
először az iskola diákjaival. 
öt éve patronálja az iskolát 
az Alkotmány brigád. Megja
vítják. a megrongálódott pa
dokat, a kerítést, sőt — több 
brigád összefogásával —, klu
bot varázsoltak az iskola el
hagyatott pincéjéből, az úttö
rők nagy-nagy örömére.

—  Miért teszik mindezt?
— Talán azért, mert dolgo

zóink közül sokan ennek az 
iskolának voltak a tanulói, 
no, meg a vasutas utánpótlásra 
is gondolni kell — mondja 
Piroska János, a szakszerve
zeti bizottság titkára. ~

M arika, 
a fizető tiszt
1956 nyarán egy fiatalasz- 

szony kopogtatott a miskolci 
fűtőház személyzeti csoportjá
nak ajtaján. Vojvoda Jánosné, 
Marika felvételét kérte a vas
úthoz. Felvették vontatási 
számadónak. A  szerény és 
szorgalmas fiatalasszony mun* 
kájára hamarosan felfigyeltek 
a fűtőház vezetői, és több be
osztásban dolgozott. Volt bér
elszámoló, ellenőr, bércsoport
vezető. Nyolc éve pedig a 
vontatási főnökség fizetőtiszt
jeként végzi felelősségteljes 
munkáját.

Szakvonali munkája mellett 
részt vesz a főnökség közéleti 
tevékenységében, politikai 
munkájában is. Kezdetben a 
Vöröskeresztes szervezetben 
végzett aktív társadalmi mun
kát, később a szakszervezet 
nőbizottságának tagja, majd 
titkára lett. Tíz éve pártbi
zalmi. Kiemelkedő, lelkiisme
retes munkáját eddig több ki
tüntetés. köztük a Kiváló dol
gozó, Miniszteri dicséret és az 
idén kapott Kiváló munkáért 
fémjelzi. Családjában már 
hagyomány a vasút szolgála
ta. Férje az igazgatóság szám
viteli főnökségén dolgozik, a 
fia pedig a vontatási főnökség 
lakatosa.

Sepsá Gyula

— Kommunista műszak. A 
hatvani csomóponton kom
munista műszakot szerveztek 
május 5-én, amelyen több 
mint félezren vettek részt. A 
műszak bevételének hatvan 
százalékát a nemzetközi gyer
mekév szolidaritási számlájá
ra fizették be, negyven szá
zalékát pedig a helyi KISZ- 
bizottság támogatására aján
lották fel.

KISZ-titkárunk például szak
kört vezet az iskolában, pon
tosabban a gyerekek részére 
a vontatási főnökségen. Bar- 
tha Laci foglalkozásaira 20—30 
gyerek jár, hogy megismerjék 
a mozdonytípusokat, a moz
dony- és kocsi javítás fogásait, 
de hallanak a forgalmi szol
gálat munkájáról is. A  szak
körökből minden évben ke
rülnek gyerekek a fűtőházhoz, 
mint szakmunkás tanulók. Je
lenleg is 34 fiú gyakorol ja itt 
a különböző szakmák mester
fogásait. Olyan fiatalember is 
akad már, aki a Il-es számú 
iskolába járt, a vontatáshoz 
került és ma már villamos 
mozdonyvezető. Revíczki Jó
zsefnek hívják — az édes
anyja is itt dolgozik — és a 
szakkörösök közül sokan sze
retnék követni a példáját

Ism erked és  
a brigádokkal

A z úttörő csapat riporter 
őrse is „dolgozott** már a 
vontatási főnökségen. Ok a 
Makarenkó brigádot keresték 
fel, hogy megismerkedjenek 
munkájukkal és a brigádélet
tel. Riportjuk aztán elhang
zott az iskolarádáóban, hogy 
újabb — eddig még nem is
mert — szakmákkal ismertes
sék -meg az iskola tanulóit.

Minden évben ellátogatnak 
a vasutasokhoz a végzős diá
kok, a nyolcadikosok. Ezek
nek a látogatásoknak is a pá
lyaválasztás megkönnyítése a 
célja. A mozdonyok még a lá
nyoknak is tetszenek. Érdek
lődésükre elmagyarázták, hogy 
a lányokat elsősorban a vo- 
natvezetőá, jegyvizsgálói és a 
forgalomirányítói munkakö
rökbe várja a vasút.

A  jól sikerült kirándulás 
után a külön vonat gyermek
utasad vidáman tértek vissza 
Hatvanba. A  vasutasok és az 
iskola kapcsolata ezzel a tú
rával tovább erősödött.
*  Kőhidi László

A  vasutas-szakszervezet tár
sadalombiztosítási osztálya 
1974-ben — a vasútegészség- 
ügyi igazgatósággal együttmű
ködve — hozta létre Vonyarc
vashegyen az időszakos gon
dozót Az volt a cél, hogy az 
idős házaspárok, vagy egye
dülálló nyugdíjasok egy hóna
pig ott pihenhessenek díjtala
nul.

Az időszakos szociális gon
dozóban gyorsan megterem
tették a gondtalan pihenés fel
tételeit. Kényelmesen beren
dezett szobák és orvosi rende
lő (nappalos és éjszakai ügye
letes nővérekkel) áll az idős 
emberek rendelkezésére.

Az elmúlt Öt év alatt 2274 
nyugdíjast utaltak be ide tár
sadalombiztosítási bizottsá
gaink. Ebből egyedülálló nő 
970 és 440 férfi. 432 pedig há
zaspár volt. Érdekes az élet
kor szerinti megoszlás is: 
244-en 60 év alattiak, 936-an

60—70 év, 936-an 70—30 év 
közöttiek, 158-an pedig 80 év 
felettiek.

Az egy beutaltra eső anyagi 
támogatás 2400—2600 forint.
Az alacsony összegű nyugdíja
sok közül — a MÁV-nál 33 
ezren vannak —  egyre többen 
szeretnének itt eltölteni egy 
hónapot.

A  vonyarcvashegyi idősza
kos szociális gondozó rekonst
rukciójára az ÓTA 25 millió 
forintot ajánlott fel. Az átépí
tés azonban itt is gondokkal 
jár. a kivitelezés a tervezett
nél később kezdődött. Az épít
kezés előreláthatóan 1980. má
jus 30-ra fejeződik be. Az át
építés alatt is gondoskodnak 
az időszakos szociális gondozó 
átmeneti elhelyezéséről — 
valószínűleg Balatonboglároní 
Jövőre tehát már újra bir
tokba vehetik az intézményt 
a nyugdíjasok.

menyeit mind belföldi, mind 
nemzetközi vonatkozásban, a 
MÁV gazdálkodása mostani 
helyzetének ismertetését és a 
legfontosabb fejlesztési célki
tűzéseket. Ezek közié tartozik 
a vágányhálózat rekonstruk-

A  látottak és a tájékoztatók 
tapasztalatai alapján Borbély 
Sándor kijelentette: a vasút 
az elmúlt években eredmé
nyesen látta el feladatát, 
mégpedig anélkül, hogy je
lentős mértékben növelte vol-

A G Y ER M EK ÉV  A LK A LM Á B Ó L

Jutalomkirándulás különvonattal
A hatvani vontatási főnökség dolgozói 560  kisdiáknak 

szereztek  felejthetetlen élményt
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SZOLNOKI JÁRMŰJAVÍTÓ:

A  szabad időt is együtt töltik
az üzem szocialista brigádjai

„A  folyamatos művelődés, 
önképzés keretében — a nö
vekvő szabadidő értelmes el
töltését is segítve — fokozni 
kell az érdeklődést a korszerű 
társadalmi, természettudomá
nyos, műszaki ismeretek iránt. 
Legyen szorosabb a kultúra, 
a művészetek és a tömegek 
kapcsolata” (MSZMP XI. 
kongresszusa) —  Ezzel a mot
tóval adta közkézre a szolnoki 
járműjavítóban a Szocialista 
Brigádklub társadalmi vezető
sége a klub ez évi program
ját. A  benne szereplő érdekes, 
színes program valóban alkal
mas arra, hogy a brigádok 
hasznosan töltsék a szabad
időt, hogy kulturálódjanak, 
művelődjenek, megismerjék 
hazánk legszebb tájait.

A rendezvények gazdái
— Milyen elvek szerint ál

lították össze a programot?
— A  klub aktivistái évről- 

évre széleskörű felmérést 
végeznek, véleményeket, ja
vaslatokat gyűjtenek, elemzik 
az előző esztendő tapasztala
tait — tájékoztat D. Nagy Já
nos, a  művelődési központ 
igazgatója. — A  programot 
megkapja a járműjavító vala
mennyi brigádvezetője.

— Hogyan vállalnak részt a 
brigádok a programók meg
szervezéséből?

Jelentős helyet foglal el a 
klub programjában az ország
járó kirándulások szervezése. 
A  program mottója: „Ismerd
meg hazádat!” Ennek kereté
ben minden hónapban szer
veznek országjáró kirándulást, 
nyári táborozást. Februárban 
a klub Budapestre szervezett 
kirándulást és megtekintet
ték a Mezőgazdasági Múzeu
mot. Márciusban Nyíregyhá
zára látogattak. Itt a Jósa 
András múzeumot és a város 
nevezetességeit nézték meg. 
Áprilisban Szegeden, május
ban pedig Salgótarjánban jár
tak. Június második felében 
hét napos balatoni táborozás 
szerepel a tervben. A  klub 
tagjai már azt is tudják, 
hogy novemberben, december
ben hová mehetnek kirándul
ni, ismerkedni az ország ne
vezetességeivel. A  csoportokat 
nagy tapasztalattal rendelke
ző túravezetők kalauzolják, 
ők is a járműjavító dolgozói, 
akik több évtizede hódolnak a 
turisztikának. A  kiránduláson 
a brigádtagok családtagjai is 
részt vehetnek.

Színes programok
— Egyéb rendezvények?
— Rendszeresek az író- 

olvasó találkozók. Más alka
lommal újságírókkal, politi

kusokkal találkozhatnak dol
gozóink a klubban. Rendsze
resek a filmvetítések is. Kép
zőművészeti tárgyú előadá
saink is vannak, sőt tárlato
kat is rendezünk. Itt szervez
zük meg a szocialista brigád
vezetők továbbképzését. , A 
fiatalok — havonta egyszer — 
klubestet szerveznek. A  bri
gádtagok ezen is részt vehet
nek. .Gyakoriak a politikai fó 
rumok. Különösen közkedvelt, 
amikor az üzem párt-, KISZ- 
és szakszervezeti vezetői vála
szolnak a dolgozókat érintő 
kérdésekre.

Gondolunk a nyugdíjasaink
ra is. Rendszeresen megszer
vezzük a nyugdíjasok délu
tánját, amelynek keretében 
vendégül látjuk azokat a volt 
klubtagjainkat, akik már 
nyugállományba vonultak.

A  szocialista brigádok vál
lalásai még ma is termelés 
centrikusak. Nos, a szolnoki 
járműjavítóban a kulturális 
vállalások is tartalmasak, 
mert segítségükre van a mű
velődési központ és a szo
cialista brigádklub. Segítsé
gükkel szorosabbá vált a kul
túra, a művészetek és a tö
megek kapcsolata. Tevékeny
ségük, programszervezésük fi
gyelemre méltó. Érdemes pél
dájukból tanulni!

Kőhidi László

Közös munka 
— közös siker
Curtici román—magyar kö

zös határállomáson több mint 
másfél évtizede dolgoznak 
együtt a két ország vasutasai. 
A  tavalyi, kimagaslóan ered
ményes, gazdaságos munká
jukra nemcsak a vasúti, ha
nem az állami szervek is fel
figyeltek. Május 1-én a C. F. 
R. dolgozók — állomásuk 
fennállása óta először —  a 
Román Szocialista Köztársa
ság Munka Érdemrendjének 
arany fokozatát kapták meg, 
a vele járó 205 ezer lei pénz
jutalommal.

Május 15-én Lokösháza 
M ÁV  kultúrtermében a M ÁV 
határforgalmi dolgozók tartot
tak ünnepséget, melyen a 
C. F. R. részéről jelen volt: Tir- 
la Joan, Temesvár Körzet fő
igazgatója, Balintoni Mircea, 
Curtici állomásfőnök és Junc 
Aurél curtici művezető. Ott 
volt Megyik Ferenc, a szegedi 
igazgatóság helyettes vezetője, 
Rácz Kálmán kereskedelmi 
osztályvezető, Valkó Pál Bé
késcsaba körzeti Üzemfőnök 
és Vajda János, a Körzeti 
Uzemfőnökség szb-titkára is.

Faragó Béla jelentése után 
Megyik Ferenc mondott ün
nepi beszédet, majd átadta 
a Vezérigazgatóság és a Vas
utasok Szakszervezete elis
merő oklevelét és pénzjutal
mat.

Pacz József

— A  rendezvényeknek
mindig egy vagy több szo
cialista brigád a felelőse. Ter
mészetesen ők részt vesznek 
a rendezvényen, de azért is 
versengnek, hogy más brigá
dokból is minél többen ve-

Mikroszámítógépek a vasúton
KÉTNAPOS O RSZÁ G O S KONFERENCIÁT RENDEZTEK SZEGEDEN

gyenek részt az általuk szer
vezett programon. A  rendez
vényekre meghívják az üzem
részek műszaki vezetőit is.

—  Mikor alakúit a szocia
lista brigádklub?

— 1971-ben kezdte meg 
működését 300 résztvevővel.

Ma már azzal dicsekedhe
tünk, hogy valamennyi szocia
lista brigád megfordul a ren
dezvényeken. Sokan — mun
kaidő után — látogatják a 
klubot. Általában 16 órától 
20 óráig van nyitva, de a bri
gádok kérésére esti rendezvé
nyek megtartására is van le
hetőség. Akik délután jönnek 
a klubba, megtalálják a sza
badpolcos folyóáíratolvasóban a 
legfrissebb szépirodalmi, tudo
mányos és műszaki folyóira
tokat. Akik szórakozni akar
nak, nézhetik a televíziót, rá
diót hallgathatnak, de lemez
játszó és magnetofon is ren
delkezésükre áll. Nem hiány
zik a klubból a játék sem. 
Lehet sakkozni, bdliárdoznd, 
dominózni, asztali focizni.

—■ A  klub életében már ha
gyomány a vetélkedők szerve
zése — folytatta. — A  ta
vasszal kezdődött a „Dicsősé
ges 133 nap”  című vetélkedő. 
Hogy a brigádok alaposan 
felkészülhessenek, előadásokat 
szerveztünk, amelyekből meg
ismerhették a Tanácsköztársa
ság eseményeit, többek között 
azt is, hogy a szolnoki vasú- 
tasság és az üzem akkori 
munkásai miként vettek részt 
a tanácshatalom kiépítésében 
és védelmében. A  vetélkedő 
márciusban kezdődött és 
augusztusban — a döntővel — 
fejeződött be. A  másik vetél
kedőt a megyei Közlekedési 
Biztonsági Tanács közreműkö
désével szervezzük. Célja, 
hogy a közlekedési szabályok 
alaposabb megismerésével 
dolgozóink elkerüljék a közle
kedési baleseteket. Helyes 
közlekedési magatartásukkal 
járuljanak hozzá a közlekedé
si morál alapvető megvál
toztatásához.

A  két vetélkedővel párhu
zamosan megkezdtük a felké
szülést a Vasutas Szocialista 
Brigádok 11. Országos vetélke
dőjére, amelyet a M ÁV  Ve
zérigazgatósága és a Vasuta
sok Szakszervezete hirdetetl 
meg hazánk felszabadulásá
nak 35. évfordulója tiszteleté 
re.

A  Közlekedéstudományi Egye
sület szegedi szervezetének 
rendezésében május 10—11-én 
Szegeden, a Tefmika Házában 
Mikroszámítógépek alkalma
zása a vasútüzemi folyamatok 
operatív irányításában címmel 
országos konferenciát tartot
tak. A  tanácskozás munkájá
ban a vasút szakemberein kí
vül részt vettek a Számítógép- 
alkalmazási Kutató Intézet, a 
Számítástechnikai Koordiná
ciós Intézet és a VIDEOTON 
munkatársai is.

A  kétnapos konferencia 
megnyitóját Lovász Lázár, a 
szegedi igazgatóság vezetője, a 
KTE szegedi területi szerve
zetének elnöke tartotta. Beve
zetőjében elmondotta, hogy 
hazánkban a hatvanas évek
ben kapott „zöld utat”  a szá
mítástechnika, és jelentősebb 
fejlődését tulajdonképpen 
1970-től számítjuk. A z  utóbbi 
években a számítástechnikai 
eszközök közül a mikroszámí
tógépek elterjedésének lehe
tünk tanúi. A  M Á V  is fe l
ismerte a mikroszámítógépek
ben rejlő lehetőségeket és elő
nyöket, ezért több irányítási és 
információs rendszerében ilyen 
gépeket kíván széles körben 
alkalmazni. A  vasú ti gazgaitó - 
ság a továbbiakban említést 
tett a mikroszámítógép alkal
mazásának szegedi tapaszta
latairól is.

Gájer Ferencné, a  Számítás
technikai Koordinációs Bizott
ság titkára előadásában ismer
tette a M ÁV  számítástechni
kai koncepcióját. Többek kö
zött szólt arról, hogy a vasút
fejlesztésben a jövőben foko
zott szerephez jutnak a szá
mítástechnikai rendszerek, 
amelyek kiépítése megkezdő
dött, az egyes fontosabb vas
úti csomópontok, rendező-pá
lyaudvarok számítógépes in
formációs és irányítási szol
gálatának szervezésiével.

A  már megvalósult mikro- 
számítógépes rendszerek közül 
az egyik legjelentősebb a 
határállomási kocsiforgalmi 
információkkal kapcsolatos 
távadatfeldolgozó rendszer 
megvalósítása, melyben úttö
rő szerepet vállalt a szegedi 
vasútigazgatóság. Mint isme
retes a vasúti szállítási telje
sítmények jelentős hányadát 
az export-, import- és tranzit- 
szállítások teszik ki. E szállí
tások igen nagy feladatot ró
nak a vámhatárállomásokra 
és az irányító szervekre. Ah
hoz. hogy a nemzetközi for
galomban a vasúti kocsikkal

helyesen gazdálkodjunk, meg
bízható, részletes információ 
szükséges. Ebben segítenek a 
írukroázámítógé^ek.' ‘

A  szegedi igazgatóságra te
lepített VTS 56 100 M mifcró- 
számítógép segítségével az or
szágban elsőként 1976-ban, kí
sérleti jelleggel beindult a ha
tárállomási kocsiadatok ope
ratív feldolgozása. Ennek ke
retében a határállomásokon 
kidolgozásra került az ellen
őrzött, rádiós kocsifelvételi 
technológia, melyben távgép
írót és törzsszámellenőrző ké
szüléket alkalmaznak. Ez lé
nyegesen gyorsabbá, és ponto
sabbá tette a munkát, s köny- 
nyítette a határállomási dol
gozók és az irányító szervek 
munkáját. 1978. július 1-től 
— a sikeres kísérleti üzemelte
tés eredményeként —, KeZebia,| 
Röszke és Kötegyán állomáso
kat mentesíteni tudták a ko
csiátvétellel kapcsolatos nyom
tatványok egy részének kézi 
vezetése alól.

Jelentős eredményként köny
velhető el, hogy a jugoszláv 
vasút is elfogadja a távírón 
készített kocsi ki m utat ásókat,
így az összes magyar—jugo
szláv határállomás mentesült 
a nagy munkát igénylő, ha
gyományos vonatonként! ki
mutatások kézi készítése alól.

A  konferencián nagy érdek
lődés kísérte az erről szóló 
szegedi előadást —, melyet 
Papp László rendszerfejlesz
tő csoportvezető ismertetett.

Perei József, a M ÁV  Szá
mítástechnikai Üzem igazgató
ja referátumában elmondotta, 
hogy a M ÁV a VI. ötéves 
tervben 600 millió forintot 
tervez számítástechnikai fe j
lesztésekre. E nagyarányú ál
lóeszköz-fejlesztésből többek 
között a határforgalmi infor
mációs rendszer véglegesen 
üzembe állítását; a záhonyi 
átrakókörzet automatizált in
formációs rendszer teljes ki
építését és üzembe helyezését; 
Szolnok állomáson a gócponti 
számítógépre alapozott irányí
tási rendszer kiépítését; mint
egy 10 rendező pályaudvaron 
helyi csomóponti számítógé
pes rendszerek telepítését kí
vánják megvalósítani. Termé
szetesen a számítógéoes rend
szer kialakítása során is el
sődleges feladat az üzemirá
nyítás munkájának segítése.

Érdekes előadás hangzott el 
a mikroszá mítógépes csomó
ponti vonatforgalmi tervezés 
miskolci, és a rendező pályaud

vari információs rendszer ko
máromi tapasztalatairól. A z 
említetteken kívül még továb
bi hét előadás megtartására 
került sor, melyekből a jelen
lévő szakemberek hű képet 
kaptak a mikroszámítógépek 
gyakorlati alkalmazásáról, és 
a fejlesztések főbb irányairól.

A  kétnapos konferencián 
mikroszámítógépes gyakorlati 
bemutatót is tartottak.

G. J.

V. SZABÓ BÉLA

♦ ♦

Vonatunk a kilencedik vá
gányon áll. A  pakli kocsi felé 
tartunk. Lerakjuk kézitáskán
kat. Én seprővel gyorsan kilö
köm a szemetet. Fékező tár
saim ugratnak, hogy a teher
vagonokat is söpörjem ki. 
Nem természetem a paran
csolgatás mégis sürgetem őket,

— Menjenek a gépért — 
mondom és porfelhőt kava
rok.

Amikor már a vonaton áll 
a gép. Fülöp kezdi az össze
kapcsolást és Körmendivel 
felváltva mennek a kocsik 
közé. Két rönkkel rakott kocsi 
a vonat vége. Felrakom a 
zárjelzőlámpát.

A  mozdony légszivattyúja 
hangosan szuszog. Amíg a ve
zér feltölti a szerelvényt át
vizsgáljuk a vonatot. Ismert 
mozzanatok ezek, rég belénk 
ivódtak...

Magasan jár a márciusi 
nap. Amikor menesztenek 
bennünket, a mozgó vonatra 
szokott mozdulattal lendülök 
fel. Taktust vernek a kere
kek. Előveszem az utasítást 
Kinyitom a sebesség jelzőknél 
és a színek rám villognak a 
lapokról. „Három hónap múl
va vonatvezető leszel, ha 
hallgatsz rám és tanulsz”  — 
mondta az oktató.

A  völgyhídról a mélység 
húz magához. Túlról gyönyör
ködöm a vasszerkezet ívében. 
P.-ben rendelkezést kapunk. 
Az erdészet iparvágányáról 
fel kell vennünk üres kocsi
kat és a rakottakat ki kell 
sorozni. Kutassy vonatvezető 
hátra kiált kezemmel jelzem, 
hogy megértettem Ismerem 
még a gondolatát is.

Kovácsné, a mindenes
Kovács Lajosnét amo

lyan mindenesfélének te
kintik Püspökladányban, a 
vontatási főnökségen. Va
lójában egyfajta elismerés 
nyilvánul meg ebben a 
megjelölésben. Meg is ér
demli, hiszen napi munká
jának ellátása mellett a 
mozgalom aktivistájaként 
is igyekszik szolgálni azt a 
szűkebb közösséget, amely
ben él és dolgozik.

Munkaköre szerint: üzem- 
gazdasági ügyintéző. Részt 
vesz az évi tervek készíté
sében, s a hónapokra és 
negyedévekre bontott terv 
adataival sorra-rendre egy
beveti a teljesítményeket. 
Az időarányos teljesítések 
számfejtése, százalékolása 
— szabályosan visszatérő, 
meghatározott, időnként is
métlődő feladata. Aztán ott 
van az anyagfelhasználás 
elszámolása, és ezzel kap
csolatos a megtakarított 
üzemanyag után járó pré
miumok kiszámítása. Ép
pen elegendő dolga van 
mindezzel is, jóllehet a 
felsorolás korántsem teljes.

Ezeket a munkaközi be
szélgetéseket is felhasznál
ja az emberek gondjaival 
való ismerkedésre. Legin
kább két réteg, a munka
társnők és a fiatalok hely
zete, sorsa, jövője foglal
koztatja. Az őszinte érdek
lődés mögött önzetlen se
gítőkészség húzódik meg. 
Nemhiába volt hosszú ide
ig a szakszervezeti bizott
ság nőfelelőse. Most meg 
a segélyezési albizottság 
vezetőjeként tevékenyke
dik. Tagja az szb-nek. Így 
a testületi ülések részvevő
iéként, az előterjesztések 
ismerőiéként is állandóan 
tájékozott a szakszervezeti 
munka egészéről. Ezért van 
az, hogy figyelme túlter
jed a segélyezés nagyon 
fontos, bár mégiscsak egy
szerű kérdésein.

Pontosabban szólva, nem
csak választott tisztségé
nek teendőit látja el nagy 
igyekezettel és határtalan 
jóindulattal, hanem más 
módon is keresi az érdek- 
védelem sajátos érvénye
sítésének lehetőségeit. Vol
taképpen ezért lett takaré
kossági aktivista is. Évek 
óta szervezi az ifjúsági ta

karékbetéteket. De ennek 
története van.

Ügy kezdődött, hogy Ko
vács Lajosné alaposan át
tanulmányozta ennek a ta
karékossági formának a 
tudnivalóit. Ö maga is 
édesanya lévén, megragad
ta ennek szép és nemes 
célki tűzése, rendel tetése:
anyagi alapot teremteni a 
fiataloknak az életbe in
duláshoz, az önálló életre 
való berendezkedéshez. 
Senki nem kérte rá, ma
gától, önszántából e gon
dolat hirdetőjévé, a fiatal
kori takarékoskodás szó
szólójává vált. Szerényen 
mondja, hogy mezőgazda- 
sági szakközépiskolás fiá
nak, immár harmadik éve 
gyűjtik ily módon a pénzt. 
Akkor havi 100 forinttal 
kezdték, tavaly megdup
lázták, az idén megemel
ték 300-ra.

Kovács Lajosné a mun
kaügyi csoport dolgozóival 
került egy irodába. Jól 
megértik egymást mind a 
négyen. Természetesen ná
luk kezdte a szervezést. 
Nagy Józsefné csoportve
zető jelentkezett elsőként, 
hogy kötne takarékossági 
megállapodást a fia javá
ra. Fernczik Györgyné a 
lányát segíti ily módon, 
Varga Józsefné 200 forin
tot tesz félre minden hó
napban.

A  jó együttműködést 
mutatja, hogy a KISZ- 
szervezet is magáénak te
kinti ezt a folyamatos ak
ciót, s részt vállal a taka
rékossági meggyőző mun
kából. Szilágyi János 
KISZ-titkár évekkel ezelőtt 
külön ifjúsági gyűlést hí
vott egybe e betétforma is
mertetésére, s utóda, Ka
pus János ugyancsak min
den alkalmat megragad 
arra, hogy megmagyarázza 
társainak: takarékosan*
beosztőan élni — minden
kinek jól felfogott érdeke.-j

Tervteljesítési kimutatá-M 
sok készítésé,' " üzemanyag-'' 
megtakarítási prémium 
kiutaltatása, szb-tagság, se
gélyezés meg a takarékos- 
sági agitáció — így alkot 
szerves egységet Kovács 
Lajosné tevékenysége.

K. J.

Lejtőre érünk. A  mozdony- 
vezető megszólaltatja a gőz 
sípot. Az éles hangot vissza
verik az erdő fád. Lassan fé
kez az iparvágány előtt. A  ko
csik megtorpannak.

Áldunk a nyílt pályán. Be
húzom a kéziféket Jön felém 
Fülöp leakasztani. Vidám, sze
mei huncutul nevetnek. Arca 
kicsattan és haja bodrozik a 
sapkája alól.

— Behúztad a féket öreg?
— kérdezi már messziről.

— Igen!
— Biztos? öreg?
— Naná, hogy biztos — 

mondom. Tudja, hogy mérges 
vagyok ha öregnek szólít

— Mert az óvatosság so
sem árt — vág a szavamba. 
Lehajol és megy a kocsik kö
zé. Atléta termete könnyed
séggel tűnik el a kocsik kö
zött De máris jön elő. Jel
zést ad, melyre a gép megin
dul az üres kocsikkal. Ettől a 
mozgástól elfeleződik a vo
nat

A  vonatvezető ér hozzám és 
a felveendő kocsikat írja.

— Jól behúztad a féket? — 
kérdezi ő is.

— Persze, hogy behúztam
— feleltem ingerülten.

— Azért csak tekerj rajta 
még ha lehet, meredek a le j
tő — mondja és meg sem áll.

A  nyíltpályán magasan van
nak a lépcsők. Elég fel kászá
lódni a vagonokra. Erőtelje
sen megragadom a fékkart és 
ahogy Kutassy parancsolta: 
meghúzom. Tgy kattanást hal
lok. Olyan félét mint amikor 
az acél eltörik, vagy egy ru
gó elpattan. A kocsik meg
moccantak. Eresztékeikben

megremegtek. Néhány centit 
csúsztak előre. .. ijedten to
vább tekerem a féket. Az or
só engedett. A  vagonok egy 
pillanatra megálltak, majd 
szép lassan gurulni kezdtek a 
megfutamodott vagonok.

A  többiek is észrevették, 
hogy történt valami, Kutassy 
rám kiáltott:

— Nem mondtam te szeren
csétlen, hoqy húzd be a fé
ket! M it tettél.. .  — futott
utánunk és szüntelen üvöltött.

— Rakjatok alá valamit. 
Fogjátok meg az isten szerel
mére. ..

Olyan hihetetlen volt mind
ez. Az előbb még mindenki
nek meg volt a maga feladata. 
Most pedig vad cssze-vissza- 
ság létt úrrá. Fejetlen rohan- 
ga.-s és kiáltások törték meg 
az erdő csendjét.

A mozdonyfűtő is leugrott 
a gépről. Kétségbe esettöl 
szórta lapátjával a sínekre a 
kavicsot. Fül“p fékdorongot 
és deszkadarabokat tett a sín
re, s közben kiabált:

— Húzd a féket!
Egy pillanat alatt vált min

den szabály+'üanná. Már nem 
volt előttünk akadály. A ke
rekek utat találtak maguk
nak. .. és nem lehetett meg
állítani a vagonokat.

De hisz ez iszonyú — döb
bent belém a felismerés, „Mi 
lesz ennek a vége?”

I dóérzékem teljesen elve
szítettem. Már átmentünk a 
váltón. Körmendi egy féksa
ru vaj loholt előttünk. Nem 
volt ideje leúanni a guruló 
vagonok elé.

Az erdészetiek ijedten néz
tek utánam. Fékező társaim
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A dombóvári sikerek titka: 
a munka magasfokú szervezettsége

A pécsi vasúti gazgatós ág te
rületén végzett vonalkorszerű- 
sitések és egyéb fontos építési 
feladatok teljesítése során ért 
el kiemelkedő eredményeket a 
múlt évben a dombóvári épí
tési főnökség. Minőségi mun
kájuk alapján, melynek a 
szervezettség és a gazdasá
gosság volt a legfőbb jellem
zője, méltán nyerték el a 
„Kiváló Főnökség” kitüntető 
címet.

A  főnökség 111,7'százalékra 
teljesítette termelési tervét. 
1978-ra 21 900 vágányfolyómé
ter vonalkorszerűsítést irá
nyoztak elő. Teljesítésük a jól 
előkészített és ütemes munka 
nyomán ezt lényegesen meg
haladta, hiszen 13 552 vfm 
volt. Építményátadási tervü
ket százszázalékosan teljesítet
ték. Munkájuk termelékenysé
gében — a bázishoz viszo
nyítva — 106,1 százalékot ér
tek el.

Nehéz földmunkák
— Melyik volt a múlt év

ben a legjelentősebb vonal
korszerűsítési munkájuk? — 
kérdeztük Bélái László mér
nök főtanácsostól, az építési 
főnökség főmérnökétől.

— A földmunkát tekintve 
az Abaüget és Bükkösd állo
mások közötti nehéz nyom
vonalú pálya rekonstrukciója 
— válaszolta. — A két állo
más között a 8 kilométer 
hosszú pályát új nyomvona
lon, korszerű vonalvezetéssel 
építjük ki. Ehhez a múlt év
ben több mint 1 millió köb
méter földet kellett megmoz
gatnunk. A nehéz talajviszo
nyok itt különösen próbára 
tettek embert, gépet egyaránt 
Á 30 méter mély bevágásban 
200 ezer helyett 400 ezer köb
méter földet kellett kitermel
nünk, hogy megfelelő stabili
tást érjünk el. Volt, hogy egy
szerre 40 ezer köbméternyi 
föld • csúszott meg a rézsű
ben ...

Jól „sáfárkodott” a főnök
ség a rendelkezésére bocsá
tott nagyteljesítményű mun
kagépekkel. Az ágyazatros
táló gépek fajlagos teljesítmé
nyét például 106,6 százalékra, 
az aláverőkét 104,4 százalékra

növelték. A  gépek fokozott 
kihasználása segítette elő a 
termelékenység növelését, s
egyúttal azt is, hogy az egy 
kilométer vágányhosszra szá
mított élőmunka igényét a 
korábbi 14 ezer óráról 12 ezer 
órára sikerült lecsökkenteniök.

Műanyagszövet 
az alépítményben

— Számottevő eredménye
ket értünk el a korszerű 
technológiák alkalmazásában 
is —- folytatta a főmérnök. ~  
Felsőbb szerveink kezdemé. 
nyezésére úttörő jellegű mun
kánk volt a bányakavics ja- 
vitóréteg helyett a műanyag 
textília alkalmazása az al
építményekben. Négy jelentős 
alapépítmény építési mun
kánknál, illetőleg az ágyazat 
rostálásával egyidejűleg mint
egy 70 ezer négyzetméter mű
anyagszövet beépítését végez
tük el. Ez a műanyagszöve
tés technológia jelentősen ja
vítja az alapépítmény stabili
tását, teherbíró képességét.

— Munkájuk minősítésekor 
kiemelten értékelték a magas 
színvonalú szervezettséget, az 
alapos technológiai előkészí
tést. Hallhatnánk bővebben is 
munkájuknak erről a részé
ről? — kérdeztük.

— A gépek, sőt gépláncok
kiterjedt alkalmazása ma már 
nélkülözhetetlenné teszi az 
alapos előkészítést, hogy a 
munka megkezdése előtt meg
felelő technológiai terv áll
jon a rendelkezésünkre. A 
társszolgálati ágakkal is csak 
ennek alapján tudjuk egyez
tetni a feladatokat, megvaló
sítani a közös munkát elő
segítő jó együttműködést — 
állapította meg Béldi László. 
— Főnökségünk legjelentő
sebb szellemi termékének azt 
a munkát tartom, ami való
jában még nem is szerepelt 
az éves munka értékelésében. 
19tV*báffl ' ‘készitétiük ' elő
ugyanis a Pécs—Bicsérd kö
zötti gyorsított felépítmény- 
cserét. Főnökségünk műszaki 
gárdája nagyon szép kollek
tív munkával végezte el ezt a 
feladatot, kidolgozva a gyor
sított felépítménycsere pontos 
technológiáját, „lekottázva”

szinte a munka minden 
mozzanatát. S, hogy milyen 
volt ez a „kotta” ? Erről bár
ki meggyőződhetett, amikor 
március 21-től április 19-ig el 
is végeztük az idén ezt a ta
valy megtervezett gyorsított 
felépítménycserét.

Az elért teljesítmény való
ban rendkívüli volt. A  mun
ka gyorsaságát nem csupán az 
jellemezte, hogy naponta egy 
kilométer vágány lefektetését 
tudták elvégezni 12 órás vá
gányzár mellett, hanem az is, 
hogy több mint 55 százalékos 
vágányzár-megtakarítást értek 
el. A  gépkihasználás, az elő
készítettség magas színvonala- 
pedig 37 százalékos élőmun
kamegtakarítást tett lehetővé 
a , gyorsított felépítménycsere 
során. Ezt az eredményt nem 
csupán az építők példás 
helytállása, hanem a pécsi 
vasútigazgatóság III. és IV. 
osztályával megvalósított min
taszerű együttműködésük tette 
lehetővé.

Szervezettebb lett 
a brigádok munkája

Vállalásait teljesítve a 
múlt évben a korábbiaknál 
magasabb követelményeknek 
tett eleget a főnökség 45 szo
cialista brigádja. A brigádok 
munkájában is javult a szer
vezettség, tartalmasabb válla
lásaik konkrétabb, jobban ér
tékelhető teljesítményeket 
alapoztak meg. A szocialista 
brigádok fegyelmezett mun
kája segítette elő, hogy csak 
három üzemi baleset fordult 
elő a főnökségnél és 191 volt 
a balesetek miatt kiesett 
munkanapok száma. Ez lé
nyegesen kedvezőbb volt az 
utóbbi három év baleseti sta
tisztikájának átlagánál. Nem
csak megkövetelték a szak
mai óvórendszabályok mara
déktalan betartását, de a fő
nökség szakmai vezetői, a 
munka irányítói'gondoskodtak 
is az ehhez szükséges tárgyi 
és személyi feltételekről. Hat 
alumíniumház beszerzése szol
gálta többek között a vonalon 
dolgozók étkezési és melege
dés! lehetőségeinek javítását.

L. J.

arca is eltorzult. Kutassy 
utánam üvöltött: — Ugorj le 
Mátyás!... Hangja féltést és 
reménytelenséget fejezett ki. 
Egyre távolodtam tőlük. Mind 
kisebbek lettek, míg egy éles 
ív után el nem tűntek sze
mem elől.

A  féket hol felengedtem, 
majd ismét húztam. A súrló
dás zörejéből tudtam, hogy a 
féktuskók ölelik a kerekeket. 
Ettől mintha mérséklődött 
volna a sebesség. Keményen 
szorítottam a vasat és kono
kul hajtogattam:

— Meg kell állnunk... meg 
kell állnunk: Hisz velünk
szemben közeledik majd a 
huszonnégyes személy.

Mintha élőlények lettek vol
na a kocsik, úgy kiabáltam 
rájuk: — Álljatok meg..., áll
jatok meg...

Az orsó minden szorítása
kor hallottam a kattanást! 
Belső remegés fogott el. Szí
vem ritmusa is felgyorsult. 
Már csak a homokbányában 
bíztam, ahol másfél kilomé
tert fut emelkedőnek a pálya. 
Mindjárt ott leszünk... csak 
sikerülne? Kezdtem élőiről. 
Módszeresen teszek mozdula
tokat. Ismét éreztem a hatást, 
csökken a sebességünk. Hal
lom a fémek durva zörejét.

Győztem... győztem! — ki
áltom az erdő fáinak.

Úgy tűnt, hogy valóban le
lassultunk. A felhalmozott 
homokra ugorhatnék, de nem 
teszem. Ám az emelkedő egv- 
re fogy. Félő, hogy átbukunk 
a lejtőbe. Lassan húzok a 
fékkaron. Indulataim feszült
sége feloldódott, a reményt 
nem adtam fel. Már csak mé
terek vannak vissza.... Ekkor 
ismét hallottam a félelmetes 
kattanást. Teljesen elvesztek 
illúzióim.

Kutassy dühösen csapko
dott. Fülöpöt és Körmendit 
okolta, mintha azok bármi
ben is vétkesek lettek volna.

Futva tartott az erdészeti fa
házhoz és messziről kiabálta:

— Hívjátok meg az állo
mást. Hívjátok meg az állo
mást. Elszaladtak a kocsik.

Egy fiatal asszonyt talált 
bent, aki éppen evett. Nem 
tudta mi történt, miért a ki
abálás, üvöltés.

— Hadd fussanak — mond
ta kedélyesen — hiszen az a 
dolguk! — Lassan áfáihoz bal
lagott és kurblizni kezdett egy 
régimódi telefonon.

— Különben mit óbégat — 
szólt sértődötten a fiatal asz- 
szony, és abbahagyta a hí
vást.

— Ne álljon meg. Minden 
perc fontos.

Kutassy indulatától elragad
va félrelökte az asszonyt és 
maga kezdte hajtani az in- 
duktort.

— Halló! Elszaladt két ko
csink. Két rönkös... —• mond
ta a vonatvezető. — Rajta 
van egy fékezőnk, csináljatok 
valamit!

— Mit mondasz? Méghogy 
eljöttek a kocsik... Én meg 
engedélyt adtam a huszonné- 
gyesnek!

Az erdészetiek tanácstalanul 
álltak. Nem fogták fel a dol
gok lényegét. Körmendi és 
Fülöp elsápadt és szemeikben 
rémület tükröződött.

— Most mi lesz — kérdezte 
Fülöp.

— Itt hagyjuk a vonatot és 
utánuk megyünk — szólt Ku
tassy, aki visszanyerte határo
zottságát. — Hozzátok a gé
pet a paklival!

Gyorsan megindult kifelé. 
Az emberek követték. A for
galmista hívta a szomszédos 
állomást.

— Elküldted a huszonné
gy est? — kérdezte izgatottan.

— Most megyek Indítani...
— Várj vele! — vágott sza

vába. — Két rönkös kocsi 
fut felém a hegyről. . .  az er
dészettől Egy fékező rajta ma
radt. Át kell, hogy engedjük.

Levágta a telefont, s nyom
ban felvett egy másikat. A  
váltókezelőknek körözött a 
készülékén.

—■ Egyes, kettes. Egyes őr
hely. .. — kiáltott a telefon
ba. —- Mihály! Két kocsi el
futott föntről, mindjárt ideér
nek. Hagyjátok futni, ember 
van rajta és ha hirtelen fé
keznénk a rönk lesodorná ...

Nem folytathatta. Tímár 
Mihály váltókezelő felkiáltott:

— Látom őket, most buktak 
ki az erdőből.

— Kiáltsd fel a fékezőnek, 
hogy szabad a pálya.

A  váltókezelő nem felelt, 
mert a következő pillanatban 
az átmenő fővágányon kavi
csot, papírdarabokat kavarva 
robogtak át a kocsik.

A  jelző megáll jra állt, a vál
tó egyenes állásban. A  váltó
kezelőt láttam, amint kijött az 
őrhelyről és futott felém. Kar
jaival hadonászott, s mintha 
valamit mondott volna. Nem 
értettem. Szájának mozgásá
ból láttam, hogy előttem sza
bad az út.

Nem féltem már. Síkpályá
ra értünk. És megnyugtatott, 
hogy társaim intézkedtek. 
Száguldásunk mind jobban 
mérséklődött. A  fékkel sem 
kísérleteztem tovább.

Egyszercsak megálltunk. A 
kocsik nem mozdultak. A  fék
tuskók füstöltek. Lábaim re
megtek, ahogy leereszkedtem 
a lépcsőn. Leültem a töltés 
oldalába. Gyomrom émélygett 
és vártam, hogy történjen va
lami. Átvonult képzeletemen 
életem utolsó néhány perce.

Gondolataim megálltak egy 
pontnál. Mi történik, ’ ha a 
váltó foglalt vágányra vezet?

A huszonnégyes személyvo
nat lassan elhúz mellettem. 
Az utasok az ablakból figyel
nek. Egy idősebb korú asz- 
szony megjegyzi:

— Csak tu ' 'ám miért áll
tunk ennyit Még ha történt 
volna valami. ,.

A pályakarbantartás „hátországa"
„Arra törekszünk, hogy amit csinálunk, az kifogástalan legyen!"

A MÁV Jászkiséri Építőgép
javító Üzem gépláncai már ki
rajzottak a vasúti pályákra, a 
hosszú téli pihenő után ismét 
megkezdték a körültekintő 
szervezést, előkészítést igény
lő pálya javító-felújító munkát. 
Jászkiséri telephelyükön sem 
állt azért meg az élet, van 
bőven tennivaló. A  pályakar
bantartás „hátországa”, után
pótlásbázisa ilyenkor a telep
hely. A  legfőbb irányítók, a 
parancsnokok a telefonok 
mellett ütnek és azonnal in
tézkednek, tanácsot adnak ha 
valamelyik géplánc kezelői 
„bajba” kerültek. A  mágne
ses vasúti térképeken piros, 
zöld, barna korongok jelzik a 
gépláncok helyét.

Ösztönzőbb
prémiumrend szer

Szabó László üzemeltetési- 
és szervizosztály vezető irodá
jában nagy a forgalom: mun
katársak, vendégek jönnek- 
mennek, gyakoriak a vidéki 
telefonhívások. Eddig például 
már három munkavezető kért 
felvilágosítást az új teljesít
mény-elszámolásról.

— Az elmúlt évi siker (ne
gyedik alkalommal nyertük el 
a Kiváló Üzem címet) többek 
között ennek a korszerűsített 
telje sitményprémiumos bér
rendszernek köszönhető — 
magyarázza az osztályvezető.

—  Mi ennek a lényege?
—  Tavaly huszonhat gépke

zelőnk hiányzott és most is 
hiányzik néhány. Ilyen körül
ményeik között gondot okozott 
a terv teljesítése. Azonnal in
tézkedni kellett. Tudtuk, hogy 
teljesítmény-prémiumos bér
rendszerünk már elavult, nem 
ösztönző. A  bajok orvoslását 
tehát ezzel kezdtük. A  Ve
zérigazgatóság 6.D osztályával 
és munkaügyi szakosztályával 
közösen kidolgoztuk: az júj
bérrendszert. Ennek az a lé
nyege, hogy ha növekszik a 
gépláncok teljesítménye, több 
lesz a dolgozók prémiuma is. 
Természetesen a minőséget is 
értékeljük.

— Növelték tehát a dolgo
zók érdekeltségét, a több 
i.iunkáért több bért fizettek. 
Mi lett a végeredmény?

— Az elmúlt évi terv túl
teljesítése. A felépítmény kar
bantartó gépláncoknak a ter
vek szerint 6108 kilométer 
hosszú pályát kellett kijaví
tani. Az év végére 7690 kilo
méter lett a teljesítményük, 
1617-tol több, mint 1977-ben. 
A  kitérőaláverő gépek sze
mélyzete is példát mutatott. 
Az előírt 4404 csoport kitérő 
helyett 5278 csoport kitérőt 
újítottak fel, amely 819-cel 
szárnyalja túl a két évvel 
ezelőtti teljesítményt.

A minőség éve
A  sikernek, az eredményes 

termelésnek még sok összete
vője, láncszeme van. A  leg
fontosabbakat Pethes Sándor 
igazgató fogalmazta meg.

— Az üzem kerítésén belüli 
munka nem annyira látvá
nyos, mint a kinti, mégis na
gyon fontos, mert nélküle 
nem beszélhetnénk sikeres 
üzemeltetésről. A  gépláncokat 
a műhelyekben javítják. Ta
valy 90 napról 64-re csökkent 
a javítási idő, tehát a gépek

gyorsabban visszakerülték a 
termelésbe. Ez részben annak 
köszönhető, hogy nőtt a sze
relők gyakorlata, javult az al
katrész-ellátás, tökéletesedett 
a szervezés. Sókat javult az 
elmúlt évben a bizonylati fe
gyelem, a szociális helyzet és 
a munkahelyi légkör is. Köny- 
nyítette továbbá munkánkat, 
hogy tavaly az üzemnek még 
egy főmérnök alkalmazását 
engedélyezték.

—  Elégedettek-e a pálya
fenntartási főnökségek a gép
láncok munkájával?

— Általában igen. Tavaly 
jóval kevesebb reklamációt 
kaptunk, mint azelőtt és több 
köszönő levelet kézbesített a 
posta. Erősödtek kapcsola
taink a megrendelőinkkel, de 
a munkaterületek előkészítése, 
a munkaszervezés még nem 
mindig kifogástalan. A pályák 
minősége tehát nemcsak raj
tunk múlik.

— Az üzem vezetőinek me
lyek a legfontosabb célkitűzé
sei ebben az évben?

—  Az idei esztendőt a mi
nőség évének tekintjük. Nem 
a mindenáron való túlteljesí
tésre törekszünk, hanem arra, 
hogy amit csinálunk, az kifo
gástalan legyen. Ennek érde
kében mégegyszer átdolgozzuk 
a teljesítményprémiumos bér
rendszert. Az a célunk, hogy 
hatékonyabban ösztönözzön a 
minőségi munkára. Szeret
nénk megteremteni a lehető
ségét a gépkezelői utánpótlás
nak is. Üzemünk már eddig 
is sokat tett a szakmunkásta
nulók képzéséért. Száznál több 
ipari tanulónk van és 90 szá
zalékuk az üzemben marad. 
Nem sok vállalat büszkélked
het ezzel. Most az a tervünk, 
hogy a jászapáti gépészeti 
szakközépiskola profilját — 
az illetékesek hozzájárulásá
val és segítségével —, meg
változtatjuk. Pályafenntartási 
gépkezelő és szerelő képzést 
akarunk meghonosítani.’ ' Már 
kidolgoztuk a tematikát és a

tárgyalások is jő ütemben ha
ladnak. Előreláthatóan 1980- 
ban kezdődne ez a képzés.

Lézersugár vezeti 
a gépet

— Az elmúlt esztendőben 
bebizonyította létjogosultságát 
a néhány géplánc személyze
ténél bevezetett nyolc plusz 
hat napos munkarend. (Ez 
nyolc nap munkát és hat nap 
pihenést jelent.) Általánossá 
teszik-e ezt a munkarendet a 
gépláncok kezelőinek?

— Kedvező tapasztalatok, 
eredmények bizonyítják ennek 
a munkáltatásnak a hasznos
ságát, általánossá azonban ob
jektív okok miatt nem tehet
jük. A  rövid vágányzárak nem 
teszik lehetővé a folyamatos 
munkát, ezért az idén is csak 
két géplánc személyzete dol
gozik ebben a munkarendben. 
A  két gépláncon négy csoport 
teljesít felváltva szolgálatot. 
A  tervek szerint 1919 kilomé
ter hosszú pálya karbantartá
sát végzik majd el. A  sze
mélyzetnek azonban előbb 
még gyakorlatot kell szerezni 
a két gépláncon, mert újak. 
A  0732-es Plasser szintező, 
irányító aláverő gépeket nem
rég vásároltuk az osztrákok
tól.

— Miben különböznek elő
deiktől?

— Korzerűbbek, megbízha
tóbbak. Ennek a típusnak a 
pontosságát lézersugár is segí
ti. A  400—500 méteres egye
neseken a sugár biztonsággal 
vezeti végig a gépet. A  keze
lési, mérési hibából származó 
pontatlanság tehát minimá
lisra csökken. Mindamellett a 
munkára való előkészítésük 
sokkal gyorsabb, mint a régi 
gépeknek. Ez a vágányzárak 
jobb kihasználását teszi lehe
tővé. Bízunk benne, hogy az 
új gépek is eredményesen 
szolgálják majd idei terveink 
megvalósítását;

Kaszala Sándor

Erősödő kapcsolatok

A putnoki téglagyár vezetője 
elégedett a vasutasok munkájával

Kerekes János vomatvezető- 
vel, Sipeki József mozdony
vezetővel és Dubenkó Lajos 
vonatvezető gyakornokkal a 
putnoki téglagyárban találkoz
tam.

M e g je g y e z z  iih

Fekete arany — parlagon
A z intézkedések sorát kezdték az anyag- és energiata

karékosság érdekében. Sajnos a Mátravidéki Erőmű állomá
son mintha ennek az ellenkezőjét határozták volna el. Feb
ruár elején 1 vagon 100 mázsa ajkai darabos szén érkezett, 
ám kirakták csupán anélkül, hogy zárt helyre helyezték 
volna. Naponta csak annyit voltak hajlandók behordani, 
amennyit a tüzeléshez szükségesnek véltek.

A  mintegy három hónapja szabadban levő szén nagy 
része elporladt, tönkrement, úgy hogy most már csak „vil- 
lázzák” a még tüzelésre felhasználható szenet. Az előző év
ben is ez volt a sorsa a drága brikettnek. Pedig ne feledjük: 
a szenet sokan — méltán — fekete aranynak nevezik.

Néhány évvel ezelőtt az állomás környéke, szépségében a 
balatonmenti állomásokkal versenghetett volna — ma az 
Erőmű tóra és környékére kirándulók, a strandolók a hatvan— 
salgótarjáni vonal egyik legelhanyagoltabb állomásaként 
könyvelhetik el. Szűcs Ferenc

— Putatok állomás létszá
mába tartozunk — mondta 
Kerekes János, amikor tolatás 
közben megálltak egy szussza- 
násnyi időre. — Tizenegy ko
csiból álló szerelvényt hoztunk 
a téglagyárnak, ebből tíz Üres, 
egy pedig fűrészporral rakott 
— magyarázza. — A  tégla
gyár naponta 18 üres kocsit 
Igényel a vasúttól. Ezt a 
mennyiséget minden nap mi 
hozzuk be a gyár területére, 
majd téglával megrakva to
vábbítjuk az állomásra.

— Pernyei Gusztáv állomás
főnökkel jó a kapcsolatunk «— 
mondja Bárdi István, a tégla
gyár vezetője. — Termékeink 
elszállításához elegendő vas
úti kocsit kapunk. Az idén 
ötödször nyerte el gyárunk az 
Él üzem címet. Ezt Putnok ál
lomás dolgozóinak is köszön
hetjük, hiszen sokat tesznek 
a folyamatos szállítás érdeké
ben. Remélem kapcsolatunk 
az idén tovább erősödik, és az 
év végén Is ilyen megelége
déssel nyilatkozhatom a vas
utasok munkájáról.

Kesztyűs
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Aszód és CSddl/ő kozott

Súlyos anyagi károkat okozott 
két tehervonat összeütközése

A  rádió május 23-án kelle
metlen hírrel ébresztette a 
hallgatókat. Aszód-Gödöllő ál
lomások között két tehervonat 
összeütközött. A  súlyos anya
gi kárt előidéző baleset rész
leteiről Lotz Árpád, a buda
pesti igazgatóság vasútüzem
biztonsági osztályának vezető
je a következőket mondotta:

— A baleset 23-án 1 óra
55 perckor következett be,
amikor a V. 43-as 1028 pálya
számú villamosmozdonnyal 
vontatott 2374 számú vonat 
(üres „G” szerelvény) szabály
talan ¡felzárkózása következ
tében utolérte a körülbelül 7 
kilométer óra sebességei hala
dó, Aszód állomás bejárati 
jelzőjéhez közeledő 474 szári 
mú vonatot, majd annak a vé
gébe mintegy 60 kilométeres 
sebességgel beleütközött,

A  2374 számú vonat moz
donyvezetője Varga István, 
valamint Balogh János vonta
tási kísérő zúzódásos balese
tet szenvedett. A  vonatból 17 
kocsi siklott ki, ebből tizenöt 
súlyosan megrongálódott.
Ugyancsak megrongálódott a 
pálya is mintegy 250 méteres 
szakaszon. Ezenkívül egy fel
sővezeték oszlop kidőlt és két 
önműködő térközjelző, vala
mint két térközszekrény pedig 
összetört.

A  baleset színhelyére három 
óra körül elsőnek a ferenc
városi pályafenntartási főnök
ség készenléti csapata érke
zett meg. Nem sokkal később 
már ott voltak a gödöllői, a 
hatvan—salgótarjáni pálya-
fenntartási főnökség, a Buda-1 
pesti Építési Főnökség brigád.
jai, valamint a közelben ál- roncs, roncs hátán, s mindkét

Felismerhetetlenségig összetört vagonok

MÁJUS 26-ÁN

Elment az utolsó személyvonat
A Székesfehérvár és Bicske Ion a MÁV több millió forin- 

között közlekedő személyvo- tott fizetett rá az üzemeltetés^
natoknak talan soha sem volt re.

— Mi lesz a sorsa a pályá- 
dolgozó

annyi nézője, mint május 20- 
án a 17 óra 20 perckor indí- nak és a vonalon 
tott vonatnak. Ez volt ugyan- vasutasoknak? 
is az utolsó személyvonat. — Egyelőre a vonalon nem

— A  többi megszüntetett szűnik meg a teherforgalom, 
szárnyvonallal ellentétben azt “  * “*“ * «< *

^  L ™ -  3 *  bizonyosrhogy akik felesle-mondja Arany Janos, gessé váltak a szanálás miatt,Székesfehérvár állomás 
mélyseállításá vezetője. —
Nem csoda, hiszen a 49 kilo- )naidT át 
méteres távolságot 2 óra 33 J
perc alatt tette meg, ha nem — ——— — . 
késett. A  Székesfehérvár Lo- szűnt meg a forgalom a 5̂4 
vasberény közötti szakaszon kilométer hosszú Celldömölk 
az utóbbi években a legtöbb Fertőszentmiklós közötti gaz
esetben 10 kilométeres sebes- daságtalan mellékvonalon. A  
Béget engedélyezte^ a pálya vc îal megszüntetése alkalmá- 
elhasznált állapota miatt. A  
környékbeliek azért is nélkü

■" azokat Székesfehérvár, illetve 
Bicske állomásokra helyezik 

ajd át.
Ugyancsak május 26-án

val Fertőszentmikl óson a
GYSEV Vezérigazgatósága ön

tözték a vasutat, mert a fal- népséget rendezett. Ezúttal
vak, települések messze van
nak a megállóktól. A  Volán

jutalmazták meg azokat, akik 
több évtizeden át becsülettel

buszok viszont a községek szolgáltak a vasútvonalon, 
központjából indulnak, illetve Celldömölk és Fertőszent- 
oda érkeznek és az utazási idő miklós között ezentúl autó- 
Is jóval kevesebb, mint a 
vicinálisé volt. Ezen a vana-

bússzál bonyolítják le a for
galmat.

Megfeszített munkával folyik a helyreállítás
(Óvári Árpád felvételei)

A  jó összehangoltság, a fe- 
lomásozó szovjet alakulat har- pálya teljesen el volt zárva, szített munka eredményeként

Az volt tehát az első teen- a bal vágányt 14 óra har- 
dőnk, hogy a kocsikból szét- mincöt perckor már átadtuk 
szóródott árut összeszedjük, a forgalomnak, a jobb vágá- 
majd darukkal megkezdjük az ny0n pedig húsz óra előtt öt

cosai.
A  helyreállítási munkálato

kat Nagyrónai László, a bu
dapesti vasútigazgatóság he
lyettes vezetője irányította, összetört kocsik eltávolítását,

. f  / 1 ,, 1, amelybe a szobiét, katonák is v\  .
tájékoztatást Ezután * került *

perccel megindulhattak a vo-
ttkítől az alábbi vajexozcaiasr tféségítettek. "Ezután' került 
kaptuk: sor az össze-vissza görbült A  baleset okának kivizsgá-

— A  helyszínre érve meg- sínek és betonaljak felsze- lása lapzártakor még tart. 
döbbentő látvány fogadott: désére. (Séra)

Egészségügy és brigádmozgalom
SZAKTUDÁSSAL, GYÓGYSZERREL, EMBERSÉGGEL

Munkaversenymozgalom a kedvesek az ápolók, ha biz- rom kórház 86 brigádjának 
kórházakban? Első hallásra hatnak az orvosban. 1542 tagja van. A  tavalyi tel-
igencsak szokatlan a fülnek, a  mozgalmat a helyi szak- jesítmények alapján 21-en a 
hiszen a szocialista brigádok- szervezeti szervek szervezik. Példamutató dolgozó címet 
nak néhány éve még a hi- Rendszeresen és gondosan ál- kapták meg, 18 kollektíva pe- 
vatalokban sem jósoltak sok lítják ősze a vállalásaikat se- dig a Példamutató közösség 
jövőt. gítő szempontokat: egységes érmét nyerte el.

Az MSZMP XI. kongresszu- rendszert dolgoztak ki a vál-
sa és hazánk felszabad!tásá- látások értékelésére, a brigád
nak. 30. évfordulója tisztele- munka rögzítésére. A  kellék
táré kibontakozó munkaver- tívák vezetői többségükben 
seny mozgalom az egészség- fiatal orvosok, ápolónők. A 
ügyi dolgozók körében is nagy mozgalom keretében szép 
érdeklődést váltott ki. A bu- eredményeket értek el: javult 
dapesti és a szolnoki MÁV a munkahelyi légkör, az' osz- 
Kórházban 1975-ben munka- tályok munkakapcsolata. Ész
megjavító mozgalom kezdő- szerűbbé vált a munkaerő
dön, amelyhez 1978-ban a foglalkoztatás, betegség, sza- 
MÁV Tüdőgyógyintézet dől- badság, társadalmi elfoglalt- 
gozói is csatlakoztak. s ság esetén a helyettesítések

A gyógyítás terén ön-magá- megszervezése, 
bán a munkaköri feladatok Az egyes osztályok újszerű
ellátása is felelősségteljes és munkakapcsolata kiszűri a 
fárasztó. Az orvosok, a gyógy-  kettős vizsgálatokat. Arra tő
kerészek, az ápolónők ekkor rekszenek, hogy a beteget 
mégis többletre vállalkoztak a minél kevesebb felesleges iz- 
szakmai gyógyító-megelőző, a galomnak tegyék ki, gyógyu- 
közegészségügyi, a szociális lásukat minél előbb elősegít- 
gondozási munka, és a mun- sék. A hozzátartozókat tájé- 
kaszervezés korszerűsítése te- koztatják az eltávozó beteg 
rületén. Törekvéseik között \eIVeí, életmódjáról táplálko- 
szerepei a szakmai, a politi- — k i t t  
kai, és az általános művelt- szerű takarékosságra, figye- 
ség növelése, az alkotó munka ük a szavatossági idő lejártát, 
megbecsülése. a fölös készleteket átirányít-

Eredményeikef nem mindig ják. 
lehet — de nem is célszerű Az anyai hivatás, a gyer- 
— a számok tükrében érté- mekáldás, a családok egyik 
kelni. Ki képes kifejezni legszentebb célja. Különösen 
százalékban azt, ha egy ma- az első terhesség jár szoron- 
gatehetetlen beteg homloké- gással, félelemmel. A  terhes
ről letörlik a verítéket. Ha a gondozó a vizsgálatok, a fel
nővér éjszaka csendben meg- világosító munka mellett kis- 
áll a betegágy mellett, és a mama fórumokat szervez, 
gyógyulásra váró érzi biztató, amelyen orvosi, gyógyászati — 
megnyugtató tekintetét. Ha de a GYES-re vonatkozó jogi 
a pohár víz mellé néhány — problémákra is választ 
kedves szót is kapnak a bent kapnak az érdeklődők, 
fekvők. A betegek számára A  gyógyításnál a munka
fél gyógyulást jelent, ha a megjavító mozgalom közösség- 
kórházban jó  a légkör, ha formáló ereje döntő. A  há-

Nagy Zoltán

Kommunista műszak
A MÁV Távközlő és Bizto

sítóberendezési Építési Fő
nökség társadalmi és gazdasá
gi vezetőinek kezdeményezésé
re május 19-én kommunista 
műszakot tartottak a főnökség 
dolgozói. Az üzem központjá
ban, és a telephelyeken ösz- 
szesen 416-an végeztek társa
dalmi munkát. A  legtöbben 
szereléssel, kábelfektetéssel és 
árok betakarással foglalkoz
tak.

A  kommunista műszakért 
kapott 40 ezer forintból 20 
ezret a XIV. kerületi tanács 
kommunális számlájára fizet
ték be.

A tettek em berei

A Lokom otív brigádra 
m indig lehet szám ítani

Józsefváros • állomás Lökő- azonban nem lesz könnyű be- 
motiv ifjúsági brigádja 1976- jutni, hiszen magasra emelték 
bán alakult és az idén, május a mércét. Helyesen cseleked- 
elsején a M ÁV Kiváló Ifjúsá- tek.
gi Brigádja címmel tüntették 
ki a kollektívát. A  brigád éle
téről, munkájáról Kiss Gyula 
brigádvezetőt faggatom.

— Én már csak néhány na
pig leszek brigádvezető — 
mondja. — A  közelmúltban 
ugyanis előléptettek állomás- 
főnök-helyettessé, s a szabá
lyok értelmében le kell mon
danom a brigádvezetői tiszt
ségről. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a kollektívá
val megszakad a kapcsolat.

— Három évvel ezelőtt ala
kult a briád. Hogyan kezdő
dött a közös munka?

—  Elhatároztuk, hogy első
sorban a munkahelyi légkört 
változtatjuk meg, barátibb, 
fegyelmezettebb munkakap
csolatot teremtünk. Ebben 
Cserepes Józsefné visszkereső 
járt az élen. A  fiatalasszony 
nemcsak szavakkal, hanem 
szorgalmas, odaadó munkával 
igyekezett kivívni munkatár
sai tiszteletét Fontosnak tar
tottuk azt is, hogy szolgálati 
helyünkön rend legyen. Rend
szeresen összegyűjtöttük a pá
lyaudvaron szétdobált papíro
kat, bekapcsolódtunk a KISZ- 
szervezet által rendezett fém
gyűjtési akciókba, aztán mun
kaidő után áru ki- és berako
dást is vállaltunk.

— Jutott-e idő a tanulásra?
— A  legtöbben igyekeztünk 

tovább képezni magunkat. 
Juhász József például beirat
kozott a tisztképző kereske
delmi tagozatára. Rá nagyon 
büszkék vagyunk, mert tan
folyamelső lett. Én politi
kai-gazdasági ismereteket ok
tatok a szemináriumokon. 
Most mindannyian Oszlánczi 
István szerelőlakatos társun
kért izgulunk, aki érettségi 
nélkül egyetemi előkészítőre 
jár. Az a célunk, hogy né
hány éven belül mindany- 
nyiunknak meglegyen az 
érettségi bizonyítványa.

A Lokomotív brigádra min
dig lehet számítani, mondták 
az állomás KISZ-fiataljai. 
Most új brigádvezető-válasz- 
tás foglalkoztatja őket. A  ter
veik között szerepel a létszá
muk növelése is. Soraikba

(séra)

Méltatlanul
A nehezen meghatároz

ható korú férfit ritkán lát
ni józannak. Ami még szo
morúbb: rendszerint vasu
tas egyenruhában mutatko
zik a nagy nyilvánosság 
előtt. Számomra pedig 
egyenesen kínos: mivel va
lamiféle befolyásos ember
nek hisz, állandóan nekem 
magyarázza sérelmeit. Hogy 
róla azt merészelték állíta
ni: ittasan jelent meg a
munkahelyén. Meg hogy ő 
csak ennyi meg ennyi fize
tésemelést kapott, de bez
zeg „a gór ék felmarkolják 
a nagy dohányt**.

Nehéz kitérni előle. Álta
lában arra hivatkozom, 
hogy rohannom kell. Ez, 
végtére, szinte mindig igaz 
Is.

A  napokban, szokásomtól 
eltérően, nem hagytam rö
vid úton faképnél a szesztől 
bűzlő ismerőst.

— Kilépek a MÁV-tól — 
újságolta harsogva. — Elég 
volt.

Néhány keresetlen szóval 
kiállította főnökei nem 
minden vonatkozásban hí
zelgő káderlapját, majd 
leendő, elsősorban anya
giakban sokkal kecsegte
tőbb állása előnyeit ecsetel- 
gette. Végül, csodák csodá
jára, ezúttal ő köszont el.

Elmenőben visszanéztem 
utána. Igen, most is vasutas 
egyenruhát viselt. Méltat
lanul. Lehet, hogy utoljára?

Üjházy

Kommunista szombat Szegeden

Társadalmi munka a gyermekekért
A  nemzetközi gyermekév alkalmából a szegedi biztosító- 

berendezési fenntartási főnökség dolgozói május 5-én kőm- 
munista szombatot tartottak. A  főnökség — az igazgatóság 
egész területére kiterjedő — munkahelyein 355-en álltak 
munkába. A  nyolcórás műszak alatt beruházási és nagyja
vításos munkákat, valamint megrongálódott berendezések 
helyreállítását végezték el. Az ezért járó 94 ezer forint mun
kabérüket a Gyermekszolidaritási Alap számlájára ajánlot
ták fel.

Mint a BFF-en elmondották, az utóbbi tíz évben nem 
volt ilyen sikeres kommunista műszakjuk.

G O Z O S O K  H E LY E T T  D ÍZELEK
A  miskolci vontatási főnökségen májusban M41-es soro

zatú dízelmozdonyokat állítottak üzembe. A z új gépek a 
Hidasnémeti—Ózd, illetve a tomanádaskai személyfordulóban 
közlekedett 424-es gőzösöket helyettesítik.

A  gőzmozdonyokon szolgálatot teljesített mozdonyvezetők 
egy része korszerűbb vontató járművekre kerül, a fűtőket 
pedig vontatási, vonatkísérőként alkalmazzák a jövőben.. ,

A körzetesítés eredm énye:

Cegléden nincs munkaerőhiány
ÉÉ

Befejezéshez közeledik a ceglédi szociális épület építése
(A  szerző felv.)

Cegléd állomáson — az folytatja az állomásfőnök —, 
1978. január elsején beveze- mert a Cegléd—Kinkunfélegy- 
tett körzetesítés óta — nincs háza—Kiskunhalas közötti vo- 
munkaerő gond. A  Vecséstöl nalon villamosítás miatt hosz- 
Abonyig tartó körzetben szán tartó vágányzárak lesz- 
sem váltókezelő, sem forgalmi nek. A  villamos felsővezeték- 
szolgálattevő hiány nincs. Az építési főnökség és a szegedi 
elmúlt év vége óta ezen a igazgatóság mindent megtesz 
vonalon már kirendeltekre annak érdekében, hogy a for- 
sáncs szükség. galom zavartalan legyen, ám

. ,.. , ... ,, . , az egyvágányú pályán a lég-
-  A körzetesítés óta minden- gondosabb szervezéssel sem

kinek ki tudjuk adni a sza- lehet úgy megoldani, hogy ne 
badságát — mondja Nagy adódjanak elő néha torlódd- 
Sándor állomásfőnök. — Meg- sok.
szüntettük a huszonnégy órás Cegléd állomáson hamaro- 
szolgálatokat is. A  munkaerőt san megkezdik a peronok be- 
oda irányítjuk, ahol a lég- tonozását. készül az új szociá- 
nagyobb szükség van rá. Az lis épület is. Az új létesít- 
állomás forgalma hamarosan ményben a mosdókon, zuha- 
növekszik, mert nemrég kezd- nyozókon és fekete-fehér öl
te meg a termelést az újon- tözőn kívül lesz egy orvosi 
nan épített ceglédi Fűrész és rendelő és egy 300 adagos 
Hordóüzem, amelynek öt ipar- konyha is, étteremmel együtt, 
vágánya van. Naponta 15 ko- a  felvételi épület fűtését 
cs-it raknak meg. többnyire sajnos, még nem tudták elké- 
külföldre irányuló áruval. szíteni. pedig 1970-ben kezd-

A  hantházi vonal szanálása gázkazán be-
óta 8-10 kocsival többet rak- szereléséhez. Egy 411-es som
nak meg az állomáson. Napi 1 8 g5zV
egy-két vagonnal emelkedett 2 lak8k *  a ml
a hulladékos-szállítás Is. b^szusáaunkra. Ez a koreze-

rűtlen fűtés negvedévenként
— Az elkövetkező másfél 800 ezer forintba kerül.

év sok gondot okoz majd — Séra Sándor
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Jelenkori népvándorlás (1)

A vendégmunkás olcsó munkaerő
Több mint lóét évtizede egy

millió feletti azoknak a fel
nőtteknek a száma, akik mun
kát keresve, évente átlépik a 
különböző európai országok 
határait.

Ellentétben a második v i
lágháborút megelőző és az azt 
követő tíz évvel, napjainkra 
Európa mind a belső (Dél- 
Európából az Északra fekvő 
országok felé irányuló), mind 
a külső (főleg az Észak-afri
kai országokból, Törökország
ból és Jugoszláviából Európá
ba irányuló) munkaerőván
dorlásnak a legjelentősebb te
rületévé vált.

A „népvándorlás" 
okai

Ez a jelenkori „népvándor
lás” az állammonopolista ka
pitalizmus viszonyai ¡között 
főleg a  termelőerők koncent
rációjának és nemzetközivé 
válásának, a nagy fejlődésbeli 
különbségeknek, valamint a 
világ egyes részeiben uralko
dó kolóniái ista és neokolo- 
nialista kizsákmányolásnak a 
következménye. De következ
ménye a nyugati kormányok 
által gyakorolt politikának is, 
amelyet a munkáltatók ösz
tönzésére — azok érdekeinek 
megfelelően — folytatnak a 
beruházások monopolista kon
centrálásával a fejlett ipari 
bázissal és kedvező infra
struktúrával rendelkező terüle
teken.

Ez a politika csak súlyos
bítja e területek problémáit 
és tovább mélyíti a különbö
ző országok fejlődése ¡közötti 
egyenlőtlenséget.

A tőkések számára a ven
dégmunkások egyrészt olcsó 
munkaerőt jelentenek, mert 
elősegítik a munkaerőpiacon 
folyó verseny fokozódását és 
sajnos elég gyakran gyengítik 
a munkásosztály egységét. 
Másrészt őiyán „rugalmas” 
bérmunkás tömeget jelente
nek, akiktől különösebb ne
hézség nélkül lehet megszaba
dulná, akadálytalanul átirá
nyíthatók egyik területről a 
másikra, könnyebben mani
pulálhatók; mint abban az 
országban, ahonnan jöttek, 
(főleg ha szezonmunkások) 
ezért mindig is könnyebb ki
zsákmányolásuk. A  munkál
tatók azért sem akarnak meg
válni tőlük, mert munkaesz
köznek tekintve őket, üzemü
ket nem kell modernizálni 
vagy automatizálná, amely 
azonkívül, hogy költséges be
ruházást igényel, szakképzett, 
tehát drágább munkaerő, al
kalmazására kényszerítené 
őket.

Természetesen az utóbbi 
években a munkanélküliség 
súlyosbodása miatt történtek 
változások a nyugati beván
dorlási politikában. Egyes tő
kés országokban azt kívánták 
elérni, hogy csökkenjen a 
külföldi munkaerő bevándor
lása azokra a helyekre, ahol 
a legtöbb elbocsátás volt.

Végül is a külföldi munka
erő általános foglalkoztatása 
a nyugat-európai gazdaság 
munkaerő struktúrájának tar
tós faktorává vált.

A vándormunkásnak 
nincsenek jogai

A  vándormunkások élet- és 
munkakörülménye országon
ként és földrészenként eltérő 
és függ a bevándorlás formá
jától (időszaki, állandó, sze
zonális vagy engedély nélkü
li), az érvényben levő törvé
nyektől, a kormánypolitikától 
a lakosság külföldiekkel 
szembeni magatartásától és 
végül a gazdasági helyzetala
kulásától.

Az engedély nélkül beván
dorlók élnek a legnehezebb 
körülmények között. Semmi
lyen joggal nem rendelkeznek 
abban az országban, ahol dol
goznak és a munkáltatók jól 
tudják, hogyan használják ki 
hátrányos helyzetüket.

Ami a szezonmunkásokat 
illeti —- bár helyzetük v i
szonylag jobb mint az enge
dély nélkül bevándoroltaké 
—, életkörülményeik kedve
zőtlenebbek mint az időszaki 
vagy az állandó vándormun
kásoké.

A  szezonmunkások nem 
hozhatják magukkal család
jukat és lakást sem bérelhet
nek. Munkaterületüket, sőt 
néha még munkaadójukat sem 
választhatják meg szabadon. 
Nem részesülnek semmiféle 
társadalombiztosítási juttatás
ban, mivel csak korlátozott 
időtartamú tartózkodási en
gedélyük van. Kötelesek adót 
fizetni, ugyanakkor nem hasz
nálhatják a szociális létesít
ményeket. A  munkáltatók 
mindössze 24 órás előzetes 
értesítés után felmondhatnak 
nekik.

A  vándormunkások többsé
ge szakképzetlen. Csak ritkán 
érhetnek el magasabb beosz
tást, ¡mint a szakképzett mun
kások. Egyébként, a munkál
tatóknak — akik azért alkal
maznak vándormunkásokat, 
hogy ne kelljen üzemüket 
modernizálná —  semmilyen 
érdeke nem fűződik ahhoz, 
hogy szakmai képzésüket biz
tosítsák.

A  vándormunkások életkö
rülményeivel ¡kapcsolatos ne
hézségek természetesen társa
dalmi helyzetükből fakadnak. 
Egy család kivándorlása rend
szerint magának a dolgozó
nak az elutazásával kezdődik. 
Ez a helyzet azért előnyös a 
munkáltatónak — aki ezeket 
az „újoncokat” általában egy 
helyen szállásolja el —, mert 
utaztatás címén hatalmában 
tartva az érdekelteket, állan
dó függő viszonyban vannak 
tőle. Nem ritkaság, hogy 8 
dolgozó lakik egy 4 ágyas 
szobában, egymást felváltva.

Drákói rendszabályok 
a munkásszállásokon
A  legális szálláshelyék — 

mind a kivándorolt családoké, 
mind pedig a nőtlen dolgozó
ké —  elszigetel tségükkeü, 
nyomorúságos körülményeik
kel jellemezhetők, amely a 
beváuctoroltakban erősíti az 
elszigeteltség érzését Ezek az 
egészségtelen, kényelmetlen és 
rosszul felszerelt szállások 
drákói rendszabályaikkal in
kább szigorított laktanyákhoz 
hasonlítanak.

A  bevándoroltak gyerme
keinek helyzetét illetően, 
ugyancsak számos, nagyon is 
összetett probléma merül fel. 
Közülük lég jelen tősebb gond 
iskoláztatásuik, főleg azoknál, 
akik csak hazájuk nyelvét 
beszélik. Ezzel egyidejűleg 
mindig fennáll annak a koc
kázata is, hogy nemzeti kul
túrájuk feledésbe merül.

Egészségileg a vándormtm- 
kásoknak rtem csupán a ma
gukkal hozott trópusi beteg
séggel kell szembenézniük, 
hanem az új helyükön „szer
zett”  betegségekkel, többek 
között a tüdőbajjál, valamint 
a beilleszkedéssel járó meg
rázkódtatásokkal: a gyökérte- 
lenség érzésével, a nosztalgiá
val és az előre nem látott ne
hézségek okozta sokk hatás
sal.

Az üzemi baleseteket te
kintve azok nagy aránya fi
gyelhető meg a vándormun- j 
kások körében. Különösen 
jellemző ez az építőiparban, 
ahol legnagyobb a vándor- 
munkások száma, mert itt az 
üzemi balesetek egyébként is 
jóval gyakoribbak, főleg az 
elégtelen biztonsági előírások 
miatt.

Ha a vándormurikásofc élet- 
és munkakörülményeit nyo
morúságosnak nevezzük, ak
kor az engedélynélkül beván
dorlóké még kegyetlenebb. Itt 
nem csupán azokról van szó, 
akik turista vízummal érkez
tek az országba és anélkül, 
hogy tovább maradásukat 
rendezték volna ott maradtak 
munkát keresni, hanem — és 
főleg azokról is, akik a 
rabszolgakereskedelem hatá
rait súroló bűnszövetkezetek 
útján kerültek valamelyik or
szágba. Ez a probléma nem 
csupán Európában létezik, ha
nem az Egyesült Államokban 
is, ahol 12 millióra becsülik 
az engedély nélkül ott tartóz
kodók számát. Valójában a 
vízum nélküliek már szinte 
állandó elemévé váltak az 
USA munkaerő összetételé
nek és gazdaságának. Az or
szágban dolgozóknak ez a ka
tegóriája van a legkedvezőt

lenebb helyzetben. Teljes, 
mértékben a munkáltatótól 
függenek és semmilyen véde
lemben nem részesülnek a 
szakszervezetektől. Sőt, az 
AFL—CIO ezeket a dolgozó
kat vádolja, hogy főleg a 
gazdasági válság periódusai
ban ők az elbocsátások okozói.

Dél-Afrikéban 
tragikus a helyzet

A  vándormunkások létfel
tételeit elemezve nem lehet 
mellőzni a dél-afrikai apart
heid rezsimben élő vendég- 
munkások tragikus helyzetét. 
Közel félmillió bevándorolt 
szenved a kettős kizsákmá
nyolástól; egyrészt úgy, mint 
minden vándormunkás bárhol 
a világon, másrészt a faji 
megkülönböztetésből eredően, 
amelynek az ország fekete bő
rű dolgozóin kívül áldozatai 
azok is, akik Malawiból, 
Botswanából és Lesothoból 
jönnék. Ennek a munkaerő
nek a fokozott kizsákmányo
lása, a valóságos rabszolgaság 
viszonyai között, forrása a 
multinacionális társaságok 
dél-afrikai leányvállalatai ha
talmas profitjának. A  többsé
gében segédmunkás dolgozók 
bére a réz-, az arany- és a 
gyémántbányákban majdnem 
hússzor kevesebb, mint az 
európai származású bányá
szoké.

A  jelenlegi dél-afrikai tör
vények megtiltják a fekete 
bőrű dolgozóknak, hogy sza
badon letelepedjenek, mun
kahelyet válasszanak vagy a 
városok ipari övezetében ke
ressenek munkát Családjukat 
tilos magúkkal hozni és „le
gényszállásokon” helyezik el 
őket, olyan embertelen körül
mények között, mint egykor 
a gályarabokiah

A z amerikai imperializmus, 
hogy megszilárdítsa hatalmát 
a- • közép-keleti. olajf orrások 
f ö l ö t t , ^ é í h ^  
a vándormunkások kérdésé
ben.

Kihasználva az arab félszi
get olajtermelő országainak 
munkaerő hiányát (Szaud- 
Arábia, Kuvait, Bahrain, Ka
tar, Arab Emírség stb. . . )  és 
félve az arab országokból ér
kező azon dolgozóik számának 
növekedésétől, akik egyre 
jobban tudatában vannak 
nemzeti és osztály érdekeik 
azonosságának, az imperialis
ta hatalmaktól támogatott 
amerikai társaságok munka
erőt kezdtek szállítani az em
lített országokba. Jelenleg 
80 000 toborzott dél-koreaiból 
70 000 Szaud-Arábiában és
6000 Kuvaitban dolgozik.

Ugyancsak az arab félsziget 
olajtermelő országaiban dol
gozik még 40 000 vendégmun
kás Tajvanról, Thaiföldről és 
a Fülöp-szigetekről, amelyek
nek ¡kormányai hűséges szö
vetségesei az amerikai impe
rializmusnak.

Baranyai Zoltán 
(Folytatjuk)

NEMZETKÖZI ÉLET

Japán és jugoszláv delegáció tanulmányozta 
szakszervezetünk munkáját

Szakszervezetünk vendége
ként május 14—20-ig három 
tagú japán vasutas szakszer
vezeti delegáció tartózkodott 
hazánkban. A  delegációt KI- 
YOMI KATSUMATA, a japán 
vasutas-szakszervezet kutató- 
intézetének igazgatója vezette. 
Tagjai voltak: SHOJI IIOA, a 
tokiói Ohi járműjavító üzem 
szb elnöke és TSUGIO KU- 
RASHIGE, a tokiói villamos 
vasutak szb elnöke.

A  japán delegációt egybe

hívtak meg, de az ünnep 
után a főváros és néhány na
gyobb vidéki város nevezetes

Május 21-től 25-ig a vasu
tas-szakszervezet vendége volt 
Luka Markek, a jugoszláv

ségeivel is megismerkedhet- közlekedési dolgozók szakszer.
tem. örömmel tapasztaltam, 
hogy országuk nagy fejlődé
sen ment keresztül. Mindenütt

vezetének elnökhelyettese és 
Hafizademi Abdurrahim, a ri
gómezei vontatási főnökség

sok új lakás épül. Nekünk az igazgatója, 
is feltűnt, hogy a városokban A  küldöttség tanulmányozta 
mindenütt megőrzik, karban- többek között szakszerveze- 
tartjájc a régi, ma már mű
emléknek számító épületeket.

tünk szervezeti felépítését, az 
üzemi és munkahelyi de- 

Nagyon tetszettek az üdülők mokrácia formáit, a magyar
es a szanatóriumok is.

P S M
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Koszorús Ferenc főtitkár üdvözli a japán delegáció vezetőjét

tes magyarországi tartózkodá
sa alatt zsúfolt program vár
ta. Így lehetőség nyílt arra, 
hogy betekintsenek a vasút és 
a vasutasszakszervezet életé
be. Szolnokon például megte
kintették a személy- és teher
pályaudvart, a járműjavítót és 
szociális létesítményeit, a 
MÁV Kórházat, majd este a 
csomópont művelődési intéz
ményét.

A  következő napokban a 
Balaton mentén levő létesít
ményekkel ismerkedtek a ven- 
dég-ek. Elsőnek szakszerveze
tünk balatonkenesei oktatási 
központját, majd a balaton- 
boglári családos üdülőt te
kintették meg. Balaitonboglár 
után Keszthely, majd Hévíz 
következett Hévízen megnéz
ték a gyógyfürdőt és a MÁV 
Szanatóriumot Délután pedig 
útban Balatonfüred felé, rö
vid időt töltöttek a tapolcai 
Batsányi Művelődési központ
ban. Végül Füreden, az Álta
lános Biztosító Egyesület üdü
lőjének megtekintésével ért 
végest a kétnapos balatoni 
program.

Találkoztak és kicserélték 
tapasztalataikat a vendégek 
szakszervezetünk vezetőivel és

Arra a kérdésünkre, ho
gyan értékeli a japán vasutas
szakszervezet ez évi tavaszi 
harcát, a következő választ 
kaptuk:

— Nem járt teljes sikerrel.

vasút fejlesztésének terveit, 
dolgozók élet- és munkakörül. 
ményeift. A  gazdag program 
lehetővé tette mindezek meg
ismerését. Ellátogattak többek 
között a GANZ-MÁVAG Moz
dony- és Vagongyárába, talál
koztak szakszervezetünk tit
káraival, akik a szakszerveze
ti munka aktuális feladatairól 
tájékoztatták a vendégeket. 
Fogadta a küldöttséget Koszo
rús Ferenc főtitkár is, akivel 
a két szakszervezet együttmű
ködéséről, a &7JÜL kszervezeti
mozgalom időszerű kérdéseiről 
beszélgettek és kölcsönösen 
tájékoztatták egymást a leg
fontosabb tennivalókról.

Fogadta jugoszláv vendége
inket Debkumar Ganguli, a 
közlekedési szakszervezetek 
nemzetközi szövetségének fő 
titkára is.

Az ötnapos . Itt-tartózkodás 
során megtekintették Szolnok 
állomást, és eszmecserét foly
tattak az állomás ‘ szakszerve
zeti bizottságának titkárával! 
Ezután ellátogattak a debre
ceni igazgatóságra és a terü
leti bizottságra. Megi&merked-

A  jugoszláv delegáció a vasutas-szakszervezetben
(Skoda László felvételei)

Az államvasutak és a tőkés
fogadta őket Timmer József, vállalkozók csajc a bérkövete- 
a SZOT titkára is.

Kiyomi Katsumata, a dele
gáció vezetője, aki 1970-ben, 
a SZOT vendégeként járt
már hazánkban a következő
képpen foglalta össze a láto
gatás tapasztalatait.

— Kilenc évvel ezelőtt, ami
kor először jártam Magyaror- 

l szagon, május 1. alkalmából

BARÁT! TALÁLKOZÓ

a Győzelem Napja alkalmából
A  Landler Jenő járműjavítóban évek óta hagyomány, 

hogy a fasizmus felett aratott győzelem napját, május 9-ét 
együtt ünnepük meg a hazánkban ideiglenesen állomásozó 
egyik szovjet katonai alakulat képviselőivel. A  műsorral egy
bekötött találkozón az üzem gazdasági és társadalmi vezetőin 
kívül részt vett Nagy Károly, a Vasúti Főosztály Pártbizott
ságának titkára és Kardos Tibor, a járműjavító szakosztály 
vezetője.

Képünkön Sebestyén József, a járműjavító pártbizottsá
gának titkára pohárköszöntőt mond.

léseknek tettek eleget. Az ál
lami vasutak alkalmazottai 
5,45, a magánvasutaké 5,8 szá
zalékos béremelést vívtak ki. 
Nem léptünk viszont előbbre 
a társadalombiztosításban. Saj
nos, a szakszervezetek nem 
tudtak megegyezni a különbö
ző pártok vezetőivel. S ez a 
tőkéseiknek kedvezett.

Ha figyelembe vesszük, hogy 
Japánban 1 millió 300 ezer a 
munkanélküliek száma, s a 
nők is rosszabb körülmények 
között dolgoznak és azonos 
munkáért kevesebb bért kap
nak, mint a férfiak, van miért 
harcolni ok a japán szakszer
vezeteknek.

tek az igazgatóság irányító és 
szervező tevékenységével, va
lamint a területi bizottság 
munkájával. A  vendégeket 
különösen a bizalmiak jog- és 
hatásköre, a bizalmi küldött- 
értekezletek v szerepe, jogköre; 
gyakorlati jelentősége érde
kelte. A  debreceni vontatási 
főnökségen elismeréssel szól
tak a szociális létesítmények
ről és nagy érdeklődéssel ta
nulmányozták a vezénylési 
rendet, a szolgálati és távol
léti órák alakulását, a dolgod 
zók bérezési rendszerét, a 
munkavédelmet.

Hajdúszoboszlón a szanató
riumi beutalás, az utókeze
lés gyakorlatát tanulmányoz
ták.

A jugoszláv partizánvasutak
Időszaki kiállítás a Közlekedési Múzeumban

Jugoszlávia felszabadított területein már 1941 jú
niusában, a felkelés első napjaiban megkezdték a par
tizán vasút szervezését^ A  Népi Felszabadító Hadsereg 
Vasútja a . maga nemében egyedülálló jelenség volt a 
második világháború idején. A  lelgázott Európában 
még hatalma teljében dúlt a hitleri hadsereg, amely 
ellen éppen az a kitűnően megszervezett, mintegy 1000 
kilométer hosszú, Észak-Szlovéniától Horvátországon, 
Szlovénián és Bosznia-Hercegovinán át Dél-Macedó- 
niáig terjedő vonalon működő vasút nagy mértékben se
gítette győzelemre a jugoszláv nép szocialista forradal
mát.

A  Közlekedési Múzeum, időszaki kiállítási termé
ben, A jugoszláv partizánvasutak 1941—1945 címen mu
tatja be a Zseléznicski Muzej — Belgrádi Vasúti Mú
zeum — kiállítását. Az ünnepélyes megnyitóra — la
punk zárta után — június 1-én, pénteken délelőtt 11 
órakor került sor. A  kiállítás mektekintését mindenek
előtt a vasutas szocialista brigádok figyelmébe ajánljuk.
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A vasutassport  
élő lexikona

A  régi ismerős amolyan 
nyughatatlan lélek. Mág
nesként vonzzák a sport- 
események. Tavasszal, ősz
szel a foci tartja bűvköré
ben, télen a Ferencvárosi 
Vasutas csarnokában folyó 
teremkézilabda-bajnokság 
elmaradhatatlan vendége.

A  hatvan-egynéhány esz
tendős férfi a vasutassport 
két lábon járó élő lexikona. 
Évekre visszamenőleg em
lékszik rangadókra, gólok
ra, helyzetekre, edzőkre, já 
tékosokra. Nélküle szinte 
el sem akarják kezdeni a 
BVSC, a Törekvés, a Fér. 
vasutas meccseit.

Űjházy

Phenjani hétköznapok, ünnepnapok
Gergely és Takács (BVSC) a világbajnok asztalitenisz-csapatban

Kitüntetés  
MHSZ-m unkáért

I  A  honvédelmi neveld- és 
szervezőmunkában, elért, több 
éves kimagasló eredményéért 
Berendi Tibort, Budapest—Fe
rencváros állomásfőnokét az 
MHSZ Kiváló Munkáért érem 
arany, Krecska Jánost, a cso
móponti pb szervező titkárát 
bronz fokozattal tüntették ki. 
Falusi Géza állomásfőnak-he- 
lyettes főtitkári dicséretben, 
Szabó József vezető váltóőr 
és Molnár László lövészklub 
titkár MHSZ Eredményes 
Mimikáért kitüntető jelvény
ben (részesült, m íg Tóth Zol
tán forgalmi szolgálattevő az 
MHSZ budapesti titkárának 
elismerését érdemelte ki.
L A  kitüntetéseiket Am fer Ist- 
i)án, a  IX. kerület MHSZ tit
kára adta át.

C S IL L A G T U R A
B A R A N YÁ B A N

■ A  Vasutas Természetbarát 
társadalmi szakbizottság má
jus 5—7. között rendezte 
meg baranyai csillagtüráját, 
melynek központja a pécsi 
camping vo lt  A z első napon 
18 vasutas természetjáró szak
osztály 90 tagja ismerkedett 
Pécs város nevezetességeivel.

Másnap a barcsi védett ős
borókásban tettek gyalogtúrát 
és utána Szigetvárra látogat
tak el. Vasárnap autóbuszos 
túrán vettek rész: Pécs—Sik- 
ló*—Nagy harsány—Villány al
kotóbánya kiállítás—Mohács
csatatér emlékkert, valamint

Mohács—Pécsvárad—M e- 
tseknádasd—Pécs útvonalon.

Hétfőin a Mecsek hegység 
pécsi oldalán kisebb gyalog
túra zárta a négynapos túrát.

Egy távoli országba eljutni 
még ma is különleges ese
mény, pedig soha nem volt 
olyan nagy a turizmus, mint 
mostanában. A  sportolók v i
szont —:, s több esetben a 
tudósítók is —, kedvezőbb 
helyzetben vannak, mert hol 
erre, hol arra a világbajnok
ságra, nemzetközi találkozóra 
utazhatnak Európán túl is. Az 
asztalitenászezők pedig iga
zán nem panaszkodhatnak 
mert például a nagoyai (1971) 
és calcuttai (1975) világbaj
nokság után az idén Phenjan- 
bán, a Koreai Népi Demokra
tikus Köztársaság fővárosában 
volt a sportág „csúcstalálko
zója” . S a tekintélyes számú 
magyar küldöttségben Gergely 
Gábor és Takács János sze
mélyében a vasutas sport, a 
BVSC képviselőit is megtalál
hattuk, s Bérezik Zoltán, a 
válogatott vezető-edzője is ré
gebben a mi „nagy csalá
dunkhoz”  tartozott. E sorok 
írója pedig ugyancsak ott volt, 
átélte a phenjani hétköznapo
kat, ünnepnapokat. Mert ml 
magyarok többször is „ünnep
napokat” ülhettünk, egy-egy 
szép siker, kimagasló ered
mény, világbajnoki csapatgyő- 
zeilem után.

— Négy évvel ezelőtt Cal
cuttában a párosban Jónyer 
Istvánnal már világbajnok 
voltam, de a mostani csapat
elsőség egészen más! — mond
ta beszélgetésünk alkalmával 
Gergely Gábor, aki tavalyi 
három Európa-bajnoki aranya 
után most sem adta alább a 
legfényesebb éremnél. —  Ez 
a szám az egyik leghagyomá
nyosabb, legértékesebb, s 
erejét, tudását bizonyítja, ha
nem egy ország válogatottjáét. 
Ezért óriási az öröm, boldog 
vagyok, hogy tagja lehettem a 
győztes együttesnek.

Gergely örülhet is, hiszen a 
csapatbajnoki találkozók al
kalmával 19 mérkőzést ját
szott, s ezekből 14 végződött 
az 6 győzelmével. A  legyőzött 
ellenfelei között szerepel a ko
reai Hong Chol, a Shi Chin- 
hao, a kínai Liang Ko-liang, 
Kua Yao-hua és L i Chen-shi, 
a japán Takashima, nem is 
beszélve több európai kitű
nőségről. Melyik volt a leg
fontosabb, a legemlékezete
sebb győzelem? —  kérdez
tük.

— Én minden győzelemnek 
egyformán örülök, hiszen a 
sportban erre törekszik az 
ember —, válaszolta. —  Ez
úttal viszont a . legértékesebb 
a csapatdöntőben a L i Chen- 
shi elleni volt. Hogy miért? 
Már 3:0-ra vezettünk, amikor 
Jónyer balszerencsés veresé
gével a kínaiak szépítettek az 
álláson. Nagyon fontos volt, 
hogy nyerjek; mert 3:2-nél

Pihenőpark a Duna partján
A  Hámán Kató vontatási főnökség Münnich Ferenc szo

cialista brigádja május 1-re pihenőparkká alakította a nép
szigeti vízmű melletti elhanyagolt, bozótos vasúti területet 
A  társadalmi munkába bekapcsolódott a főnökség több dol
gozója is. így született meg a Duna partján a pihenőpark, 
ahol a  farönkökből ácsolt asztalok, székek, szalonnasütő 
várja a vasutasokat

A  pihenőparkban tervezett majálist elmosta ugyan az 
eső. de a dolgozók azóta már nagyon megkedvelték ezt a 
hangulatos ligetet

Gergely Gábor világ- és Európa-bajnok asztaliteniszező

még „meleg” lehetett volna a szerűen küzdött, de még érez
találkozó. Sikerült s újabb te, hogy előtte drámai, idegté- 
nagy lépéssel kerültünk előbb- pő csatában 3:2-re nyert Shi 
re, hogy huszonhét év után Chin-hao ellen, s ez nagyon 
megnyerjük a csapatvilágbaj- sok energiáját felemésztette, 
nokságot Takács a japánok egyik leg-

Felejthetetlen nap, félejthe- jobbjával szemben maradt 
tétlen percek voltak, s bár ^u l (Takashima 3:0-ra legyőz- 
Takács János, a BVSC másik te); s talán csak az egyetlen 
VB-részvevője nem jutott já- szépséghiba a BVSC két játé- 
tékhoz a legfontosabb találko- kosának a szereplésében, 
zón, ő is megkapta az ürme- hogy Gergely Európa-bajnok 
pélyes eredményhirdetéskor az párjával, a csehszlovák Or- 
aranyérmet. lowskival nagyon hamar ki-

— Nem is akarom elhinni, e s e ' ' \  
hogy az enyém — mondta a Phenjan először rendezett 
Szőnyi-útiak tehetséges játé.- világbajnokságot, még egyet- 
kosa. — Én csak a románok J011 111 ás sportágban sem volt 
ellen játszottam, igaz, mind- hasonlp esamény házigazdája. 
két mérkőzésemet megnyer- A. barátságos koreai nép min
tem, de nagyon messze voltam demt megtett, hogy méltó kö
ti legjobbaktól. rülményeket teremtsen főváro-

Takács —  s ezt a  világbaj- 20 ezernél több
nokságról készült tv-film  ve- ytezat befogadó sportcsarnoké- 
tításe is bizonyította — lég- bán... Nagyszerűen vizsgáztak, 
alább biztatásaival, lelkesítő köszönet érte.
szavaival igyekezett a döntő
ben is a csapat tagja lenni. 
Igaz utána két napig a hang
ját sem hallottuk, annyira be
rekedt.

Siker, nagy siker a csapat- 
versenyben, a folytatás azon
ban az egyénikben és párosok
ban elmaradt. Gergely a férfi 
egyesben ugyan eljutott a leg
jobb nyolc közé, de L i Chen- 
shi ezúttal visszavágott a csa
patban elszenvedett veresé
gért. Európa^bajnokunk nagy-

Kozák Mihály

— Nyugdíjasok taggyűlése. 
A  nagykanizsai csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas tagcsoportja május 
19-én a vasutasok Kodály 
Zoltán Művelődési Házában 
tartotta taggyűlését, amelyen 
majdnem kétszázan vettek 
részt A z elmúlt időszak ese
ményeiről, a csoport munká
járól Hunyadi Mátyás elnök 
tájékoztatta a résztvevőket. A 
tanácskozást baráti beszélge
tés, zenés szórakozás követte.

—  Kiállítás. Május 21-én a 
nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Házban kézimun
ka kiállítást rendeztek, ame
lyen a díszítőművészeti szak
kör vasutas tagjainak 150 al
kotását mutatták be.

— A  gyermekekért. A  szol
noki M ÁV  kórház nőgyógyá
szati osztályának dolgozói egy 
napi keresetüket ajánlották 
fel a nemzetközi gyermekév 
alkalmából nyitott szolidaritá
si alapra.

— Tűzoltó verseny. Május 
12-én és 13-án Budapesten 
rendezték az országos Ifjú 
Gárda tűzoltó versenyt, ame
lyen a vésztői vontatási fő
nökség önkéntes tűzoltó csa
pata harmadik helyezést ért 
eL

— Vasutasok Nyíregyházá
ért. A  nyíregyházi vontatási 
főnökség dolgozói a „három
százperces akció”  keretében 
több mint ezer qra társadalmi 
munküt végeztek á közelmúlt
ban. A  Ságvári telepen levő 
ABC áruház közelében terep- 
rendezést végeztek, segítették 
a játszótér építését, majd a 
felüljáró két oldalán rendez
ték a terepet és az árkokat és 
a csatornákat is kitisztították.

— Tanulmányi verseny. A 
közelmúltban Miskolcon ren
dezték a vasúti szakközépis
kolások diákjainak szakmai 
versenyét A  legeredménye
sebbek a szegedi vasutas 
szakközépiskola diákjai vol
tak. Csatári József második, 
Kávai József harmadik, Mol
nár Mária ötödik helyezést 
ért el a forgalmi tagozatosok 
kategóriájában.

Közlemény
Június 4-től, előrelátha

tólag szeptember 11-ig a 
Szerencs—Nyíregyháza vó. 
nalon pályafelújítási mun
kák miatt hétfőn 8 órától 
pénteken 15 óráig négy sze
mélyszállító vonat kivételé
vel valamennyi személyvo
nat utasforgalmát Tárcái és 
Nyíregyháza között átszál
lással, vonatpótló autóbu
szokkal bonyolítják le. A 
vonatpótló autóbuszok me
netrendje eltér a menet
rendben hirdetett közleke
dési adatoktól és emiatt ki
sebb késések is előfordul
nak. Az autóbuszok útvo
nala megegyezik a közúti 
forgalommal. A  vonatpótló 
autóbuszok megállási he
lyéről az utazóközönséget 
hirdetmény útján értesítik. 
A  vonatpótló autóbuszokon 
a vonatra váltott jegyek ér. 
vényesek.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. Fontos követel

mény az ügyfelekkel foglalkozó 
vasutasoknál. 13. Rag. 14. Női név, 
és zenedarab nyitánya. 15. Idegen 
Összetételekben légi. 16. Folyó 
Szibériában. 17. 1707-es ország-
gyűlés. 18. Egyik fiatal vá
rosunk lakója. 19. Kor, időhatár 
(latin). 21. Állóvíz. 23. Menyasz- 
azony. 24. Japán társasjáték. 25. 
Világtalan. 27. Tajték. 29. Az ar

zén vegyjele. 30 Időpont. 32. Ku
bai tenger. 34. Kistehetségű után
zók 37. Európai főváros. 39. La
tin nem. 40. Maró folyadék 42. 
Hatalmas termetű kutya. 43. Be
tegség. 46. Tengeri nimfa a görög 
mitológiában. 49. Lép a sakkban 
50. Szerep a Bánk bánban. 51. 
Juttat. 53. Vízi állat. 55. Német 
Demokratikus Köztársaság. 56. A 
protaktinium vegyjele. 57. Neves

olasz futballkapus. 59. Vissza: be
cézett apu. 61. A  hegedű tartozéka. 
62. Svéd folyó 63. Muskotály-féle. 
65. Isten németül 66. A  Tisza mel
lékfolyója. 67. Fúvós hangszer 69. 
Kevert vár.

Függőleges: 2. Amerika. 3. 
Afrikai állam (fon). 4. Igekötő. 5. 
Férfinév. 6. . . .  Lisa. 7. Ez a dal.
8. Melegen tálalt mártás. 9. Érin
ti. r10. A' szamarium vegyjele'. 11. 
Gríz. 12. Vízi állat. 16. Ez is a 
vízszintes 1-gyel .kapcsolatos. 20. 
Honvédség. 22. Olasz szabadság- 
hős. 25. A  Dunába ömlik. 26. 
Ilyen halmok találhatók az A l
földön. 27. Számnév. 28. Birtokol. 
30. Bútordarab. 31. Ruhát tisztit. 
33. Osztrák fürdőhely. 35. Diva
tos zene. 36. Kagyló fele. 38. Visz- 
sza: elektromos töltésű anyagi ré
szecske. 41. Fémes elem. 44. Sze
szes ital. 45. Község Vas megyé
ben. 47. A  vízszintes 50. vége. 48. 
Tartó. 52. Bútoráruház. 54. Nem 
mezőgazdasági. 56. Hevenyészett 
lakhely. 58. . . .  citas, vadság, ke
gyetlenség 59. Cári leirat. 60. Ép- 
penhogy. 61. Kérdőszó. 63. Sakál, 
a végek nélkül. 64. Testének ösz- 
szekötő szalagja. 67. Óhajtó szó. 
68. Névelő.

Beküldendő a vízszintes 1 és 
függőleges 16.

Beküldési határidő: 1979. június
22.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Szakosított üzemorvo
si rendelők. A munkahelyi reha
bilitáció.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk
9. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Szalai Ferencné, Vép. Arany J. 
u. 17. sz. 9751; Asbóth Katalin, 
Szombathely. Barátság u. 20. sz. 
9700; Budai Antalné, Bicske. Ady 
E. u. 30. sz. 2060: Gelencsér La 
jós. Göd-alsó. December 8 u. 11. sz. 
2131; Kovács Csilla, Tata, n. Jáz
min u. 34/a. sz. 2890.

T ap o lca i nyu g d íjas k lub

Előadás Indiáról
Indiában jártam! címmel 

érdekes előadást tartott a ta
polcai Batsányi János Műve
lődési Központ színháztermé
ben, a „Nyugdíjas klub”  tag
jai részére dr. Mihály György 
járási tisztiorvos. Ez a vasuta
sok által kezdeményezett klub 
hároméves, s igen sok elő
adást rendezett már eddig is. 
Ilyen hosszú, kétórás előadás

viszont még nem volt —  de 
ilyen értékes sem.

Dr. Mihály György részle
tességgel szólt e  hatalmas, 
ázsiai országról, hogy azok
nak is tudott újat, érdekeset 
mondaná, akik útleírásokból, 
újságokból egyet-mást is
mertek India múltjáról, jele
néről.

A z  előadást Ertli Olga nép
művelő vezette be.

Bognár Károly

BFF-vándorkupa
«

Celldömölkön maradtak a serlegek
A  szombathelyi biztosító

berendezési fenntartási főnök
ség gazdasági és társadalmi 
vezetői szellemi- és sportve
télkedők évenkénti szervezését 
határozták el. A  verseny fődí
jául egy-egy kupát ajánlottak 
fel az eredményes résztvevők
nek.

Első alkalommal május 
5-én, Celldömölkön került sor 
a vetlékedöre. Délelőtt az 
állomás új szociális épületé
ben a főnökség öt szolgálati 
helyének hat-hat tagú csapata 
szellemiekben mérte össze ké
pességeit: politikai, művészeti, 
sport és nagy részében szak
mai kérdésekre kellett választ 
adniok. Délután pedig a vas
utas pályán kispályás labda
rúgó-mérkőzéseket játszottak.

A  szellemi vetélkedésben és 
a kispályás labdarúgásban — 
híven a kiíráshoz —  külőn
kül ön került sor eredmény- 
hirdetésre. A két kupa a BFF 
celldömölki üzeménél maradt 
ideiglenes megőrzésre. A  he
lyiek győztek ugyanis a szel
lemi összecsapáson és a lab

darúgó tornán is. A  vetélkedő 
második helyezettje a szom
bathelyi központi javítómű
hely brigádja lett. Labdarú
gásban a második helyet a 
tapolcaiak harcolták ld, meg
előzve a bronzérmes veszpré
mieket. Sz. Jakab István

MAGYAR VASUTAS
•  Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszt) a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: VIsl Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest vi. Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 829—87X 
Özem): 19—71.

Riadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VTL Rákóczi út 64.

Telefon: 324—616.
Felelős klsdú: dr. Sutb Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Iga; gat óla.
Csekk*? ám laszámunk:

MNB 318 — 11 459 
79—2284 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Soltén vezérigazgató

— Komunista szombat. Á  
Járműjavítók Üzemszervezési 
és Munkaerőgazdálkodási 
Technológiai Irodájának szak- 
szervezeti bizottsága a közel
múltban kommunista szomba
tot szervezett A  dolgozók 
munkahelyük takarításával és 
a műszaki dokumentációk 
rendezésével foglalkoztak. A 
kommunista műszakért járó 
mintegy tizezer forintot a 
nemzetközi gyermekév szoli
daritási számlájára fizették 
be.

Lakáscsere
Elcserélném budapesti két szoba 

konyhás MÁV bérlakásomat ha
sonló tanácsi lakásra. Érdeklődni 
lehet hétfő, szerda, péntek 15—11 
óra között. Kollár István Buda
pest, VH. Landler J. út 6. sz. £L 
37.

Elcserélném a „nyolcházban** le
vő második emeleti egy szoba 
összkomfortos, gázfűtéses lakáso
mat hasonló minőségű tanácsi la
kásra vasutas dolgozóval. Külső 
kerület Is érdekel. Molnámé Né
meth Ilona, Budapest. VHL Ke
repesi út 5. IV. ép. £L em. 48.

Elcserélném budai kettő szoba 
összkomfortos vállalati bérlaká
somat három vagy ennél-nagyobb 
tanácsi, egyéb (nem vasúti) lakás
ra megegyezéssel. Érdeklődni: 
Szenes, Budapest L Avar u. 2/B.

Elcserélném váci egy szoba, kom
fortos. kertes, különbejáratü nap
fényes MÁV bérlakásomat buda
pestire. Minden megoldás érdekel. 
Cím: özv. Moravecz Vilmosné, 
2600 Vác. MAV-telep 26.

Elcserélném budai egy szoba 
összkomfortos, földszintes MAV- 
lakásomat hasonló budai nagyobb
ra. megegyezéssel. Tanácsi is ér
dekel. Érdeklődni lehet személye
sen, vagy levélben: Csesznok Jó
zsef, Budapest Avar u. 2/B. 1016.

Elcserélném szolnoki másfél szo
bás. 38 négyzetméteres, összkom
fortos MAV-bérlakásomat buda
pesti hasonlőra. Érdeklődni lehet: 
220—660/437, vagy 01+33—18 tele
fonszámon*

Elcserélném vasutas dolgozóval 
Dunaharaszti vasútállomáshoz kö
zel lévő kétszoba komfortos la
kásomat. melyhez kert és gazda
sági udvar tartozik, budapesti 8 
vaev másfél szobás összkomfortos 
lakásra. Érdeklődni lehet 16 órá
tól telefonon 1M—610/102. vagy üze
mi 01+57—02 Reményi Magdolna.

Elcserélném kelenföldi fnem la- 
kőtélén!). reorezentatfv. 70 négy
zetméteres. I. emeleti vállalati 
bérlakásomat hasonló, vagv kisebb 
tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
este 6 óra után a 862—103 telefon
számon.
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NDK-kitüntetés
magyar

vasutasoknak
Az NDK budapesti nagy- 

követség én kedden ünnep
ségen emlékeztek meg az 
NDK vasutas és közlekedé
si dolgozóinak napjáról. Az 
ünnep alkalmából Ottó 
Arndt NDK közlekedési 
miniszter kitüntetéseket
adományozott a  két ország 
közlekedési együttműködé
sének fejlesztésében kitűnt 
magyar dolgozóknak. Az 
NDK vasutainak érdemér
me III. legmagasabbnak 
számító fokozatát kapta 
Bonifert Ádám, az MSZMP 
Központi Bizottságának

osztályvezető-helyettese. 
Az érdemérem 4. fokozatá
val tüntették ki Fodor Zol- 
tánt, a  MÁV Vezérigazga
tósága ügyintézőjét, Száraz 
Jánost, a  Budapest-Keleti 
állomásfőnökség raktárno- 
kát, Szögi Sándort, a Bu
dapest-Nyugati állomásfő
nökség forgalmi szolgálat- 
tevőjét, és dr. Varga Gyu
lát, a MÁV-vezérigazgató- 
ság osztályvezető-helyette
sét.

A kitüntetésekét a  mi
niszter nevében Dieter Zi- 
belius, az NDK nagykövet
ségének ideiglenes ügyvivő
je adta át.

A vasút májusi szállítási teljesítménye:

25 millió 428 ezer utas 
és I I  millió 663 ezer tonna óra

A vasút májusban 25 millió cikkek közül csupán kavics és 
428 ezer utast szállított, amely cementküldeményekből volt 
a bázishoz képest 95,9, a terv- nagyobb arányú szállítás, míg 
hez viszonyítva 100 százalékos a tégla és cserép, a cement
terv teljesítést jelent. Az utas- gyártm4nyoknál és a més2kül- 
kilométerben mért teljesít- ® . /  .. . ..... ,,
ménynél kissé mérsékeltebb keményeknél az ^szállított 
96,4, illetve 98,4 százalékos a árumennyiség nem érte el a 
várható teljesítés. bázisidőszak szintjét.

A személyszállító vonatok Az áruszállítás minőségét te- 
közlekedésére jellemző muta- kintve a késetten közlekedett 
tók közül a menetrendszerűség tehervonatok részaránya nem 
a bázisszintnek megfelelően javult. Emelkedett viszont a 
alakúit, míg a fajlagos késési tehervonatok 6tIag0S utazási 
idő romlott. A személyszállító
vonatok átlagos utazási sebes
sége sem emelkedett számot
tevően.

A májusi áruszállítási telje
sítmény 11 millió 663 ezer 
tonna volt. Ez a bázisidőszak
hoz viszonyítva 101,1 , a terv
hez képest 99,8 százalékos tel-

sebessége. Ugyancsak kedve
zően alakult a teherkocsik át
lagos statikus terhelése is, 
amely 29,03 tonna egy kocsira 
eső értékével 5,6 százalékos 
túlteljesítést mutat a bázisidő
szakhoz viszonyítva. 

Kedvezőtlenül alakult a te
jesítésnek felel meg. Az áru- herkocsik átlagos fordulóideje, 
tonnakilométerben mért telje-
sítménynél közel 100 százalé
kos a teljesítés.

Az export- és tranzitszállítá
sok volumene a bázisidőszak
hoz képest jelentősen nőtt, míg 
a belföldi és import küldemé
nyeknél csökkenés következett 
be. E szállítások a tervhez ké
pest is közel azonos mérték-

amely 2,7 százalékkal nőtt a 
bázishoz mérten. A hálózaton 
feloszlatott vonatok, valamint 
a géprevárási esetek száma is 
lényegesen meghaladta a bá
zisidőszak szintjét.

A korszerű tehervonati moz
donyok fajlagos teljesítmé-

Mindenki tudja, mit várnak tőle

Mezőhegyes! hétköznapok
Mezőhegyes csomópont dől- lista brigádjai külön vállalá- 

gozói sikeresen birkóztak meg sokat is tettek a nagyobb erő
tavaly a megnövekedett fel- feszítést igénylő őszi szállítá- 
adatokkal. Amint azt Czikora si feladatok végrehajtására. 
Sándor állomási önök elmond- A vontatási dolgozók a jár
ta, valamennyi tervteljesítési művek üzemkészségének ja
mutató jukat túlteljesítették, vitásában értek el szép ered-
Ez azt jelenti, hogy az elmúlt menyeket. Külön kell szólni 
évben közel hétezer vasúti az újítómozgalomban elért 
kocsiban 153 ezer tonna árut eredményükről, amely tavaly 
fuvaroztak, ami 101,61 száza- két és fél millió forint hasz- 
lékos teljesítésnek felel meg. nőt eredményezett. A két 
Vonatközlekedési tervüket szakszolgálat szoros kapcsola- 
97,26 százalékra, a  tehervona- tót alakított ki a  cukorgyár- 
tok menetrend szerinti indí- ral és az állami gazdasággal, 
tását 96,25-re. míg a személy- Elvállalták a két üzemben a 
vonatokét 99,65 százalékra tel- belső tolatást is, ami 20 ezer 
jesítették. Legnagyobb mim- forint bevételt jelentett a vas
kát, mint minden évben a cu- útnak.
korrépa jelentette, ami összes _  Hogyan alakultak az 
áruforgalmuk háromnegyed- 1979-es év első negyedévének 
részét teszi ki. A répát főleg eredményei? 
fordavonatokkal szállították _  Az év első három Hó- 
Mezőhegyesre. napjában 23 ezer tonna árut

— Fennakadásunk sem a szállítottunk el. Nemrégen 
répa ideszállításában, sem más kezdődött meg a mésziszap 
munkánkban nem volt — szállítása. Naponta 30 kocsi- 
mondja az állomásfőnök. — val küldünk talajjavításra 
Ezt annak köszönhetjük, hogy Szeghalom térségébe. A ter- 
a múlt év elején felmértük vek szerint idén Mezőhegyes- 
á várható feladatokat, s így ről a  kampány beindulásáig 
minden dolgozónk megtudta, 35 ezer tonna mésziszapot ad- 
mit várhak tőle, mit kell tel- nak fel. Állomásunkon na- 
jesítenie. A csomópont szocia- ponta két. két és fél ezer utas 

-:_________________________fordul meg, ezért nem közöm
bös számunkra, hogy az em
berek milyen körülmények 
között várakoznak, utaznak. 
Április elejétől tovább javí
tottuk az utazási körülménye
ket, a  gőzösök egy része he
lyett dízelmozdonyokat állí
tottunk be. Fokozott gondot 
fordítunk a vonatok és az ál
lomás tisztaságára.

Mezőhegyesen az elmúlt év
ben sokat tettek a szociális 
körülmények javítása érdeké
ben. A régi. elavult kereske
delmi raktárát korszerűsítet
ték. Bevezették a vizet, fala
kat emeltek, ezáltal új irodá
kat alakítottak ki. Megvalósí
tották a kör^etelített ruhaki- 
osrtóhelv feltételeit — még 
oróba fülkéket is kiképeztek. 
Az idén korszerűsítették a 
laktanyaszobák berendezéseit, 
s az orvosi rendelőbe is új 
fogorvosi szék került.

Gellért József

ben alakultak. A kiemelt áru- nyeinek alakulását tekintve a 
__________________________  villamos-mozdonyok kihaszná

lásánál kedvező, míg a dízel
mozdonyoknál kedvezőtlen 
volt a fejlődés a bázisidőszak
hoz képest.

Az elkövetkezendő időszak
ban fontom feladat a felkínált 
árumennyiség továbbítása és a 
növekedő tranzitforgalommal 
számolva biztosítani kell a kül
demények zavartalan továbbí
tását. Alapvető feladat a zá
honyi térség üres kocsikkal 
való ellátása, amely a félév 
utolsó hónapjára való tekintet
tel a várhatóan növekvő belső 
forgalom miatt még jobban 
összehangolt munkavégzést 
igényel.

Brigádnapló
naprakészen

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség II. pályamesteri 
szakszát Szabó László pálya
mester vezeti. Hetven ember 
munkáját irányítja. A Kossuth, 
a Petőfi és a Vörös Csillag 
brigád balesetmentesen dolgo
zik, s az éves felajánlásokon 
kívül minden ünnepnapra vál
lalnak valamit.

A brigádnaplót naprakészen 
vezetik. Társadalmi munká
juk az elmúlt évben elérte a 
297 órát; óvodát, iskolát tata
roztak munkaidő után. A virá
goskertek ápolásából, a terep- 
rendezésből is részt vállalnak; 
ebben az évben már több mint 
60 óra társa •,,dmi munkával di
csekedhetnek.

Nyugati pályaudvar

Helyére került az utolsó főtartó
A TERVEK SZERINT HALAD A CSARNOK REKONSTRUKCIÓJA

Június 5-én kilenc órakor a 
hatalmas daru a helyére emel
te a Nyugati pályaudvar új te
tőszerkezetének utolsó főtartó
ját. Mindössze öt percig tar
tott a művelet, majd hozzálát
tak a 13,5 tonna súlyú vas
elem rögzítéséhez. Ezzel a pá
lyaudvar rekonstrukciójának 
újabb szakasza zárult le.

Csaknem másfél évvel ez
előtt kezdték a Nyugati pálya
udvar átépítését. Mint ismere
tes, előbb felszedték a vágá
nyokat, majd lebontották a 
csarnok háromszáz tonnányi 
acélszerkezetét. A szombathe
lyi járműjavító pácsonyi üze
mében készítették az új főtar
tókat. Az elsőt tavaly novem
berben emelték be, s most ke
rült sor az utolsóra.

A Nyugati már a  budapesti 
városkép szerves részévé vált, 
ezért a  tervezők különös gon
dot fordítanak eredeti külse
jének megőrzésére. A körút 
felőli függönyfalat csak fel
újították. A másik oldal újra
építését hamarosan megkez
dik és várhatóan szeptember 
végére berakják az összes 
mintegy 5200 négyzetméternyi 
üveget is. Utána a vágányokat 
fektetik le.

Az építők bíznak abban, 
hogy karácsonykor már ismét 
befuthatnak a vonatok a hely
reállított csarnokba.

A főtartó beemelését köve
tően dr. Telek János, az épí
tési és pályafenntartási szak
osztály vezetője munJkaebédet 
adott a Nyugati pályaudvar 
csarnokának tetőszerkezeti 
munkáiban részt vevő dolgo
zók tiszteletére. Ezen megje
lent Kajcsa József, a  vasutas
szakszervezet titkára, Kardos 
Tibor, a  járműjavító szakosz
tály vezetője, Koncz József, a  
Nyugati csomópont és Kovács 
János, a X. kerület vasútüzemi 
pártbizottságának titkára.

Elsőnek Hella Ferenc, a  
szak- és szerelőipari főnökség 
művezetője, a csarnok tető
szerelési munkáinak irányító
ja tájékoztatta a  vezetőket a 
végzett munkáról. Ezután' dr.
Telek János, majd Kardos 
Tibor és Kajcsa József kö
szönte meg a munkában részt 
vett dolgozóknak példás helyt
állásukat, hiszen az utóbbi he
tekben több mint 30 fokos 
melegben kellett a magasban 
dolgozniok.

daru lassan emeli a magasba a csarnok tetőszerkezetének 
utolsó főtartóját.

Tisztképzősök segédkeznek a csarnok tetőzetének faburkolásánál
(Tenta György felvételei)

K O N F E R E N C I A  T A T A N

Napirenden a konténeres fuvarozás
A KTE budapesti igazgató- A  szocialista országok között még nem kellően tisztázottak 

sági és Komárom megyei terű- hazánkban a legkevesebb, a részfeladatok; Budapest, 
leti szervezete rendezésében mindössze egy százalék a szál- Miskolc és Debrecen kivéte- 
június 7-én és 8-án konferen- Utótartályban fuvarozott áruk lével ugyanis a Volán köte- 
ciát tartottak Tatán, a komté- mennyisége. Ez a szám terme- lessége lenne a megyeszék-

szetesen — áruértéket alapul helyeket ellátni mobil- _ és 
véve — ennél sokkal nagyobb, autódarukkal, mivel ez pro
mert nálunk többnyire csak a fiijukba tartozik. Ehelyett a 
kényesebb küldeményeket ad- MÁV szerzi be eze- 
ják fel konténerben. két a  gépeket. Hátráltató té-

A hazai konténerizáció vi- g j | | | | |  említhető meg, hogy 
szonylag sokat fejlődött, s egy 
évtized sem kellett ahhoz, hogy 
az új szállítási mód elterjed
jen. A tartályok fogadására

neres fuvarozásról.
A konferencián részt vevő 

szakemberek, vállalati megbí
zottak, előadásaikban ez alka
lommal nem a szállítótartályos 
fuvarozás előnyeit igyekeztek 
ismertetni — hiszen kilenc év 
alatt ezt már sokszor megtet
ték — hanem az volt a cél, 
hogy az eddig elért eredmé
nyeket túlszárnyalják és javít- huszonöt nagyobb vasútállo- 
sák a fuvarozók, illetve a fu- mást alakítottak ki. Ez azt je- 
varoztatók közötti jó összhan- lenti, hogy határainkon belül 
got, valamint a  rendszeres in- vasúton bárhová eljuttatható a 
formációcseréi:. A gazdaságos konténer. Ezzel kapcsolatban 
konténeres szállítási módnak Csoltó László, a Központi Szál- 
ugyanis ezek a legfontosabb lítási Tanács titkára elmondta, 
alapfeltételei. hogy a MÁV és a Volán között

Felkészítő a nyári forgalomra
A Vasúti főosztály személyszállítási osztálya, a budapesti 

vasútigazgatóság bevonásával, május 15. és 16-án a hangos- 
bemondó-kezelők és információsok; 23-án a pályaudvarok és 
nagyállomások ügyeletes tisztjei részére egésznapos felkészí
tőt tartott.

A felkészítő célja az volt, hogy az érdekelteket érzelmi
leg is előkészítse a nagy nyári forgalom pontos, fegyelmezett 
munkájára. A hangosbemondóknál követelmény, hogy a kor
szerű beszédtechnikai ismeretek birtokában modorosságtól 
mentes szövegmondásukkal, közérthetően tájékoztassák az 
utasokat.

Az egésznapos oktatást követő konzultáció keretében a 
felkészítő szervezői is hasznos ismeretekhez jutottak.

sajnos vannak vállalatok, ame- 
'ynk kerékkötői a konténerizá- 
diónak. Most épül például a 
sok ezer négyzetméter alapte
rületű törökbálinti raktárváros, 
s tervezőinek, beruházóinak 
eszébe sem jutott, hogy a bá
zist konténerek fogadására is 
alkalmassá tegyék.

Juhász Miklós, a  MÁV ke
reskedelmi szakosztályának 
vezetője arról tájékoztatta a 
résztvevőket, hogyan alakul a 
későbbiekben a konténerben 
fuvarozott áruk mennyisége. 
Mint mondotta, a szállítás 
mennyisége a fuvaroztatóktól 
is függ. Az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság vélemé
nye szerint 2000-re el kell érni, 
hogy hazánkban az elfuvaro
zandó áruknak legkevesebb 15 
százaléka konténerben utaz
zon. Ez a mennyiség fele-fele 
arányban oszlik meg a bel- és 
a nemzetközi forgalomban.

A kétnapos konferencia dr. 
Fehér Istvánnak, a  budapesti 
vasútigazgatóság helyettes ve
zetőiének zárszavával fejező
dött be. Séra Sándor

Tisztképzősök 
üzemi gyakorlaton
Százhatvankilenc forgalmi 

és kereskedelmi tisztjelölt 
kezdte' meg június 1 -én tanfo
lyam előtti, három és fél hóna
pos üzemi gyakorlatát a buda
pesti pályaudvarokon. Az or
szág különböző tájairól érke
zett fiatal vasutasokat ünnepé
lyesen fogadták a ferencvárosi 
művelődési házban. Az egyen
ruhás tisztjelölteket dr. Kun 
Dezső, a MÁV Tisztképző In
tézet igazgatója üdvözölte el
sőként, majd dr. Fehér István, 
a budapesti igazgatóság he
lyettes vezetője ismertette a 
tennivalókat. A gyakorlatra 
érkezők fogadásán jelen volt 
Rékasi István igazgatóhelyet
tes, valamint az érdekelt fővá
rosi állomások főnökei, meg
bízottai.

A leendő vasúti tisztek kö
zül negyvenhármán a ferenc
városi pályaudvaron töltik 
gyakorlati idejüket. Rákosren
dezőre 29-en, a Keleti pálya
udvarra 20-an, Józsefvárosba 
pedig I5-en kerültek. Az első 
ízben tavaly bevezetett üzemi 
gyakorlaton a fiatalok külön
böző beosztásokban, kirendelt- 
ként dolgoznak. Munkájuk so
rán megismerkednek a fővárosi 
nagypályaudvarokkal — eny
hítve egyben azok krónikus 
munkaerőhiányát — és tapasz
talatokat szereznek a koncent
rált elegyfeldolgozás és sze
mélyszállítás terén is.
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Baottság már van, de alig végzett valamit

Közművelődés az Északi Járműjavítóban
Az MSZMP Központi Bízott- Központ a Jelenleginél is ha- korszerű Qzem! oktatási köz- 

sága 1974-ben hozott határoza- tékonyabban be tudna kap- pont lehetőségeit is jobban 
tof a közművelődési munka esolódni a közművelődési hasznosítanák. Erre azért is 
javítására, majd e határozat munka javításába, de a dolgo- szükség volna, mert az tizem- 
alapján az országgyűlés 1976- zók érdeklődését nem sikerült ben több mint négyszázan nem 
bán elfogadta a közművelődési kellően felkelteni. A szocia- végezték el a nyolc általános 
törvényt A MÁV Hivatalos lista brigádok — tisztelet az iskolát. Igaz, hogy többségük a 
Lapjában megjelent vasúti igen kevés kivételnek — kul- 45 éven felüli korosztályhoz 
végrehajtási utasítás szerint a turális vállalásaikat csak papi- tartozik, de ez sem mentség 
szolgálati helyek, és üzemek ron teljesítik, csak kipipálják teljesen arra, hogy a kihelye- 
szakszervezeti bizottságai hoz- a feladatokat, a brigádmozga- zett általános iskolai tagozat is 
záláttak a törvény által elő- lom hármas jelszava pedig megszűnt az üzemben, 
írt művelődési bizottság létre- csak írott szó marad. Tény, — A jelenlegi munkaerő-
hozásához. hogy a legnagyobb probléma hiány miatt nem tudjuk kel-

A hazai vasúti vontatójár- és feladat a termelési előírások lően érdekeltté tenni a dolgo- 
művek tervszerű megelőző teljesítése, de mellette biztosi- zót az iskola elvégzésében. 
karbantartásának legnagyobb tani kellene egy kis Tehetősé- Hiába minden erőfeszítésünk, 
bázisüzemében az Északi jár- Set a művelődésnek is. A szó- ha a dolgozók nem érzik az 
műjavítóban 1978 elején alaki- dialista brigádklub és az ifjú- általános iskola szükségét, 
tották meg a közművelődési sáSi klub munkájában van mert csak azt kérdezik, meny- 
munka irányítására hivatott uSyan előrelépés, de a közös- nyivel emelik utána órabérü- 
bizottságot. A 11 tagú művelő- s®gi életen sok a javítanivaló, két? Kedveltek viszont a szak- 
dési bizottságban az előírások Az üzemi művelődési bizott- m^síító tanfolyamok, igyek-
szerint szerepet kaptak a tár- . 4» is aktívabb részt vállalhat. szunk 1S ezekkel a lehetősé- 
sadalmi szervezetek, szocialista na a kö7érdpklődé«?rp számnt Sekkel élni, mivel az a munka-
brigádok és nem utolsósorban í  kózéJ ^ ekl^ ési^  erő-átcsoportosítást is előse-

tartó programok kialakításé- gfti. Megvizsgáltuk az érettsé- 
ban. A bizottság tagjai között gizett szakmunkások helyzetét, 
mind az irányítást, mind a de ismétlem, ezekkel a felada- 
szervezést illetően nézetbeli tokkal a bizottság létrejötte 
különbségek is vannak. Ideje e^ t t  is foglalkoztunk, hiszen 
volna már közös nevezőre jut- f z káderpolitikaiíeladat is -  

. - . teszi hozzá az oktatási csoportni, s elérni azt, hogy a gazda- vezetője y
sági vezetők is feladatuknak . ^  . . .  **

közművelődési bizottság társéi- elődés ügyé- szakSzervezeti és közművelő
nőkével az eddigi tapasztala- nefc eloremozditását. dési bizottsága vezetőjének
tokról beszélgettünk. — Ez azért is sürgető, mert őszinte, tárgyilagos vélemé-
_Viszonylag rövid, de ah- az idén még egyszer sem ült nyét azért adtuk közre, hogy

hoz elegendő idő telt el a bi- össze tervszerűen a bizottság, tanulságul szolgáljon. Mi taga- 
zottság létrehozása óta, hogy a amiben saját magunk is hibá- ^as: a dolgozókat egyre nehe- 
tapasztalatokból okuljunk, s az Sak voltunk. Ez még akkor zebb közös megmozdulásra
idei feladatokat körültekintőb- scm elfogadható, ha a bizott- f #n?*ni “  ingázás, a rádió
ben hangoljuk össze — kezdte sáa ta a j a i  külön-külön rend- eS ? te} ev^  műsorai miatt, de
a beszélgetést Siegl Lajos. — 9 iagjat KULon , 071 re™a az is igaz, hogy írásos munka-
Már az elején sok probléma- szeres munkakapcsolatban terv nélkül beszámolót sem 
val kellett szembenéznünk, s nannaíc egymással ■ mondta iehet készíteni. Azt is leszö- 
mikor az üzemi pártbizottság Kassai József. gezhetjük, hogy nem lehet

a Törekvés Művelődési Köz
pont és könyvtár képviselői is.

Útkeresés,
buktatókkal

Kassai József szb-titkárhe- 
lyettessel és Siegl Lajossal a

napirendre tűzte a művelődési 
bizottság munkájának vizsgá
latát a végzett munkáról és a 
tervezett intézkedésekről való 
tájékozódást, egy kicsit megle
pődve néztünk egymásra, trá

Megszívlelendő
tanulságok

Orosz Károly

minden probléma megoldását 
az irányító szervektől várni! 
A művelődési bizottságok tag
jai közti felfogásbeli és nézet- 

Az valóban nem viszi előre különbségek mellőzésével pe- 
sos beszámolót nem készítet- a művelődési bizottság munká- dig aligha lehet a törvényerő
tünk, de. nem, is készíthetünk, ját, ha sokan sok irányba húz- re emelt közművelődési doku- 
Mit irtunk volna te rm ik o r  jó- zák a „szekeret*; •W'íenne, ha mentumokat a gyakorlatban 
formán alig végeztünk vala- a bizottság egységes szemlélet- realizálni, a munkásművelő- 
mit? A  szokásos sablon szőve- tej valóban a közművelődés dést erősíteni. 
gelfeel - csak áltattuk volna gazdájának érezné magát, ,  a 
egymást. Egyébként még irá- ° 
sós munkatervünk se készült.

A párt VB és a szakszerve
zeti bizottság látva a gondokat, 
megpróbálta a  közösséget fel
rázni, s kérni a műhelybizott
ságok és szocialista brigádok 
támogatását. Átmenetileg sike
rült is, hasznos útkeresés in
dult meg. A  szocialista brigá
dok és a Törekvés Művelődési 
Központ között bővültek a 
kapcsolatok. Csakhogy ezek a 
puhatolód zások is szalmaláng-1 
szerűek voltak. A legnagyobb 
gond: az irányító szervezetek 
eddig még nagyon kevés hasz-1 
nositható információt, segítsé- 
get adtak munkájukhoz.

Hiányzott a  központi akarat 
közvetítése, s a szomszédos 
üzemekkel sincs egységes me
derben a közművelődés ügye.

— Saját hatáskörben tesz-\ 
szűk, amit tenni tudunk, meg 
amit jónak látunk — folytatta 
a művelődési bizottság társel
nöke. — Ezek többségét a tör
vény megjelenése előtt is csi
náltuk. Most az szb., a KISZ, 
az oktatási csoport beszá
molóiban is szerepelnek az 
azonos művelődési témák, min
denki magáénak vallja azt, 
amit nem mindig sikerült meg
valósítani. Hogy mi szükség 
van erre? Fölösleges dolognak 
tartom rózsaszínűre festeni 
azt, amiről tudjuk, hogy fe
kete! Sem a X. kerülettől, sem 
a területi bizottságtól nem kér
tek tőlünk írásos beszámolót.
Jobb is, mert minek írjuk le, 
hogy így a munkásművelődés, 
meg úgy a munkásművelődés, 
amikor egy-egy előadásról a 
termelési tanácskozásokhoz 
hasonlóan: „Megy a vonatom!” 
felkiáltással távoznak a dolgo
zók.

É V F O R D U L Ó K  J E G Y É B E N

Szellemi vetélkedő Szombathelyen
A szombathelyi csomóponti KISZ-bizottság tíz alapszer

vezete kéthavonta rendszeresen szervez szellemi vetélkedőt. 
A legutóbbit május 17-én a szertárfőnökség tanácstermében 
rendezték meg. Ekkor általános műveltségi, zenetörténeti, 
népművészeti, sport és természetesen irodalmi kérdésekre 
kellett választ adni a fiataloknak. Ezen a vetélkedőn különö
sen nagy szerepet kapott az irodalom. Az évfordulóik jegyében 
főleg Radnóti Miklós és Móricz Zsigmond életét és munkássá
gát kellett ismerni a  csapatoknak.

Az ügyességi játékokkal is tarkított vetélkedőt a vontatás 
I. alapszervezetének csapata nyerte, második a vontatás II., 
harmadik az állomás L csapata lett.

Sz. Jakab

A  közös tennivalók tükrében

Kibővített koordinációs értekezlet Pécsett
A Vasúti Főosztály pártbi- tározatok megvalósítását a kü- 

zottsága május 24-én és 25-én iönböző szintű testületekben.
A kibővített koordinációs ér

tekezlet tanulságait Nagy Ká-
kihelyezett koordinációs érte- A választásokra készülve fel- f0ly foglalta össze. Kiemelte,

hogy az értekezlet elérte cél
ját, a tárgyalt napirendekben 
alkotó és előremutató érdemi 
vita alakult ki.

Végezetül Halmay Árpád 
mondott köszönetét azért, hogy 
a pécsi igazgatóság láthatta el 
a házigazda megtisztelő szere
pét, megköszönve az előadók

vevők aktivitását.

SZÓKIMONDÓ SZABÓNKNAK:

Nemcsak rajtuk múlik

Mindenesetre . elgondolkoz
tató, hogy sem írásban, sem 
szóban nem kérdezik az illeté
kesek. mit csinált vagy mit 
nem csinált az Északi Jármű
javító művelődési bizottsága. 
Persze nemcsak rajtuk mú
lik. me-t ők szívesen szervez
lek, a Törekvés Művelődési

Dicséret a minisztertől
Szabó Pálné néhány hete el- mául korábban megkapta már ra, hogy ne menjek még nyug

érte a nyugdíjkorhatárt, mégis a kiváló dolgozó kitüntetést, s díjba. Egyelőre két évet terve- 
szorgalmasan dolgozik a durva- legutóbb negyedszázada vég- zek, de lehet, hogy több is lesz 
keszi járműjavító kocsijavító zett becsületes munkáját Mi- belőle, mert a  gyerekek már 
osztályának villanyszerelő niszteri dicsétettel ismerték el. nagyok, otthon meg az örökös
műhelyében. Családi hagyó- A Juhász Gyula szocialista kézimunkázásban úgyis unat-l
mány náluk a vasúti élkötele- brigád, amelynek tagja, több- 
zettség. Férje is az üzem dől- szőr érdemelte ki az arany
g ó lja , lánya pedig csak isko- koszorús jelvényt, tavaly pe

dig a KISZ Központi Bizottsá
ga ifjúsági nivódíját kapták 
meg. Ebben a közösségben 
Szabóné már régóta társadal
mi aktivista. Hosszú ideig 
szakszervezeti bizalmi volt a 
műhelyben, majd az szb se
gélyelosztó bizottságának tag
ja lett. A helyi Vöröskereszt 
Szervezet egyik legaktívabb 

Iából is kimaradtam miatta.' csoportjának ő a bizalmija.
Biztatott a brigád, hogy sze- Biztató szavaira legutóbb 14 
rezzem meg a szakmunkás- villanyszerelő vállalkozott vér- 
vizsgát, de előtte még az is- adásra. Elvállalta a közkedvelt hogy felrakjuk a másikra. Ezt 
kólát, a hiányzó osztályokat „Családi lap” terjesztését is, kielégítő alkatrészellátással, a 
kellett volna elvégezni, ám csak az a baj, hogy az egyre vezetők és dolgozók szemléle- 
ebben a korban már nem mer- több igénylőnek nem tud min- tének változtatásával el lehet 
tem vállalni ezt a többletet, den esetben kellő példányszá- ne kerülni. így termelékenyebb 
Most a személykocsik világító- mot biztosítani. Szóvá is tette lenne a munka, és a minőséget 
si főkapcsolójának karbantax- ezt, s reméli, támogatják majd is javítani lehetne, s nem ér 
tását, javítását végzem. Minő- javaslatát. kezne annyi kocsi vissza a mű-
ségi kifogást eddig soha nem — Jelenleg 18 forint 60 fii- helybe futópróba u tán . . .  
emeltek a munkám ellen. Zér az órabérem. Elégedett va-

Jól végzett munkája jutái- gyök, ezért is vállalkoztam ar- Orosz

lai tanulmányai miatt vált 
meg az üzemtől, miután fia 
áthelyezéssel került az egyik 
vasú ti gazgatósághoz.

— Huszonöt éve vagyok a 
műhelyben betanított villany- 
szerelő. Gyermekkoromban 
korán árvaságra jutottam, ma
gamnak kellett a kenyeret 
megkeresni, az általános isko-

koznék, itt a brigádban pedig 
jól érzem magam.

Szabónét csendes, szókimon-j 
dó dolgozónak ismerik.

— Az eltelt negyedszázad-1 
bán szerzett tapasztalatai alap
ján a hatékonyabb munka ér
dekében mit javasolna? —• 
kézdeztük tőle a  beszélgetés 
végén.

— Jobban meg kellene te
remteni a szervezettebb mun
ka feltételeit. Az utóbbi évek
ben nagyon elterjedt az a szó 
kás, hogy az egyik kocsiról le
cseréljük az alkatrészeket

író-olvasó találkozó

kezletet tartott Pécsett. Az ér*- hívta a figyelmet a helyes ká- 
tekezletre a vasútigazgatósági derkiválasztás elveire és eb- 
PB-titkárokon kívül meghívást ben a párt és szakszervezeti 
kaptak a Vasutasok Szakszer- szervek szoros együttműködé- 
vezete területi bizottságainak sére. Külön kiemelte, hogy a 
képviselői is. bizalmiak között kevés a párt-

Az együttes értekezletet tag, a választások alkalmával 
Nagy Károly, a pártbizottság ezt az arányt javítani szüksé- 
titkára nyitotta meg, külön ges. Szólt továbbá a szakszer- 
köszöntötte Szűcs Zoltánt, a vezetékben várható szervezeti
MÁV vezérigazgatóját, Molnár változásokról és az ezzel kap- — —^  . .
Györgyöt, a Vasutasok Szak- csolatos választást megelőző értékes vitaindítóit, a részt- 
szerveztének titkárát, Petőházi közös feladatokról.
Szilvesztert, az MSZMP Pécs 
Városi Bizottságának titkárát,
Kiss Istvánnét, az MSZMP VI. 
kerületi Bizottságának munka
társát.

A megnyitó után dr. Szabó 
Tibor vasútigazgató, Nyáry 
Gyula, az MSZMP pécsi Vas
utas Bizottsága titkára és Hal
may Árpád, a vasutas-szak
szervezet pécsi területi bizott
ságának titkára bemutatták a 
pécsi vasútigazgatóság gazda
sági, politikai és mozgalmi 
munkáját.

Az első napirend előadója
ként Szűcs Zoltán a MÁV ve- 
L^ését foglalkoztató néhány 
fontos kérdésről, a jelen és tá
volabbi évek feladatairól be- 
Bzélt. Ezután szólt az első ne
gyedévi tervhez mutatkozó le
maradásokról és arról, hogy a 
teljesítményeket milyen mód
szerekkel tudjuk a kívánt 
szintre emelni. Felhívta a fi
gyelmet a komplex gazdálko
dásra, a káros általánosítások 
helyett a konkrétságra.

Az ismertetést vita, majd a 
hosszabb távú szervezési el
képzelésekről szóló előadás kö
vette. A MÁV vezérigazgatója 
ezt követően válaszolt a részt
vevők előre leadott kérdéseire.

Második napirendként a 
pártszervek közötti koordiná
ciós tevékenység aktuális kér
déseit vitatták meg. Nagy Ká
roly vitaindítójában arra hívta 
fel a figyelmet, hogy nagyobb 
gondot kell fordítani a gazda
ságpolitikai kérdésekre.. A . tes
tületi szerveknek a helyi poli-1 
tika kialakításában hatéko
nyabban kell közreműködni.

A vitában részt vevők a 
gyorsabb információs áramlást 
sürgették, és javaslatok hang
zottak el, hogy a koordináció 
milyen főbb kérdéseket fogjon 
át.

A rendezvény második nap
ján a párt- és szakszervezeti 
szervek együttműködése, a 
párt szakszervezeti politikájá
nak gyakorlata került megtár
gyalásra. Molnár György vita
indítójában szólt a vonatkozó 
határozatok elvi kérdéseiről és 
sok példán keresztül szemlél
tette a kialakult gyakorlatot.
Elmondta, hogy a szakszerve
zeti mozgalomban a tisztségvi
selők döntő többsége párttag, 
akik pártfeladatként végezve 
munkájukat, segítik a pártha-

Az 50. ünnepi könyvhét alkalmából június 4-én író-olvasó 
találkozót rendezett a  miskolci vasutasok Vörösmarty Műve
lődési Háza és könyvtára. A találkozó vendége Szakonyi 
Károly volt. Ebből az alkalomból a könyvtár kis bibliográfiát 
adott ki, amelyben az író életrajzi adatain kívül szerepeltek 
a legkiemelkedőbb novelláskötetek, drámák címei és az azokról 
írt tanulmányok. (Képünkön: a találkozó résztvevői Szakonyi 
Károlyt hallgatják.)

Járműlakatos — spiccvésóvel
Szobrait közérthetően, m odem kedis nélkül alkotja

Kulturális és közművelődési valósághűségükkel tűntek M. 
intézményeink egyre tágabb Négy éve rendszeresen részt 
teret nyújtanak az önművelés- vesz az amatőr művészek ki-; 
re, a hobby és amatőr tévé- állításain. Legutóbb Ózdon 
kenység kiteljesedéséhez. Ezek Magvető című, mészkőből ké- 
közé tartozik a budapesti vas- szült szobrát a harmadik hely
utas képzőművészek Népszín- re rangsorolta a bíráló bizott- 
ház utcai műterme is, ahol 186 ság. Részt vett 3 éve Drezdá- 
amatőr tanulhat, alkothat, bán, a nemzetközi vasutas 
Többségük fiatal, húsz-har- amatőr képzőművészek kiállí- 
mincéves. tásán is, ahol a szigorú zsűri

Péter Nándor is KISZ-kor- elfogadta ízlésesen formált női 
osztályú, s a kérdéseink köz- akt szobrát, 
ben is formálja a tanulmány- Sikeresen szerepel az Alkotó 
fej homlokráncait. Ifjúság hobby kategóriájában

— Egy évtizede kerültem a is. Az utóbbi három évben ak- 
vasúthoz, a dunakeszi jármű- varelljei, szobrai mindig helye- 
javitóba — mondja. — Már zettek voltak. Az idén a jár
atkor is szerettem szabad műjavítóban az ő művészi 
időmben festeni. Czinege Ist- munkáját tartották a legjobb
ikán amatőr társam tanácsára nak, ezért is részesült külön 
léptem kapcsolatba a vasutas- díjazásban. A közérthető ábrá- 
szakszervezet képzőművészeti zolás áll közelebb hozzá, nem 
körével. Nem bántam meg, itt rokonszenvezik a különféle 
mindenki a legmesszebbmenő- modernkedő, cikornyás irány-
kig segíti

Kezében ügyesen mozog a 
spiccvéső, s kalapácsával óva
tosan ütögeti a faragó szer
szám végét. Péter Nándor élt

zatokkal. |
A teljességhez tartozik, hogy 

Péter Nándor a járműjavító 
MÁV Kiváló Brigádja címmel 
kitüntetett „József Attila” szo-

az amatőr művészeknek bizto- cialista kollektívájának szór- 
sított kedvezményekkel. Fest- galmas járműlakatosa. 
ményei mellett jól megterve
zett szobrai életszerűségükkel, O. K.

M u n k a  é s  m ű v e lt s é g
Szocialista brigádok vetélkedője Szegeden
Csongrád megyében véget ért a szocialista brigádok 

legjelentősebb kulturális mozgalma, a  Munka és Mű
veltség vetélkedő. A megyei döntőre május 27-én ke
rült sor Szegeden, az Ifjúsági Házban.

A most ötödik alkalommal megtartott vetélkedőn 
minden eddiginél többen vettek részt. Amíg hat évvel 
ezelőtt összesen 264 brigád indult, addig az idén már 
900 brigád mintegy 13 ezer taggal küzdött a győzele
mért.

A megyei döntőbe végül nyolc brigád — köztük egy 
vasutas brigád — jutott. Itt három témakörben: politi
kai és művészeti ismeretekben, valamint különféle szak- 
tantárgyakban mérték össze tudásukat, műveltségüket 
a brigádok. Egy ügyesen összeállított tesztlápon arról 
Is számot kellett adniok a versenyzőknek, hogy meny
nyire ismerik egymást. A zsűri ezenkívül pontozta a 
döntős brigádok saját üzemét, munkáját bemutató kiál
lítását is, amelyet a brigádoknak kellett összeállítaniuk 
és megrendezniük.

A megyei döntőben végül is harmadik lett a MÁV 
Szegedi Épület- és Hídfenntartási Főnökség Ifjúság 
szocialista brigádja. A csapat tagjai — Kása Edit, ör- 
dögh 'Katalin, Tihanyi Béláné, P. Juhász János, Vincié 
Tibor és Varga István — szereplésükért oklevelet, vala
mint észak-magyarországi jutalomüdülést kaptak.

(Gellért)
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Megkezdődött a fóidény

Vasutas üdülők a Balaton partján
A Z  IDÉN VÁLLALATI ÉS SZOT BEUTALÓVAL 

29 EZER 400 VASUTAS ÉS CSALÁDTAG ÜDÜLHET

Meglepett bennünket az idei május. Melegrekordok szil- nikulában. Nem tudom, mit 
lettek, száz éve nem volt ilyen hőség. Akik nyaralásra az elő- szólnak ehhez a dolgozók?! 
szezont választották május 34-től, nem csalódtak. Igazi ká- Sétára indulunk az üdülő- 
nikula volt, és bizonyára sokan megbánták már, hogy nem fo- ben. Kint, az épületek közti 
gadták el a beutalót. A főszezon június 5-én kezdődőit. Meg- terek még az építkezés sebeit 
látogattunk néhány Balaton-parti vasutas üdülőt azzal a cél- viselik. Megkezdték azonban 
lal, hogy a helyszínen tapasztaljuk: hogyan készültek fel a már a parkosítást, füvesítést, 
vendégek fogadására, milyen körülmények kozott üdülhetnek Az új épületek mellett egy
az idén a MAY dolgozói.

Húszmillió üzemeltetésre
Reggel hét óra, a hőmérsék

let plusz 25 fok. A Lada abla
kain betódul a szél, így elvi

üdülője közel van a tóhoz. 
A földszintes, hosszú épületet 
zöld kerítés fogja körül, a be-

selhetőbb a szikrázó napsütés, járati kaput kétoldalt piros fu 
Az M7-esen még nincs csúcs

régi, sárga házacska őrzi a 
múltat. Nem sokáig, mert azt 
is hamarosan lebontják és he
lyébe száz személyes terem, 
garázs, munkásszállás és kar
bantartó műhelyek épülnek 
majd.

Az A, B és a C épületek
: ,  ív ... . . TOt, belső színdinamikája is külőn-torózsa díszíti. A tágas udvar „bozo. Zöld, sárga vagy pirosforgalom. Az út szélén néhol rövidre nyírt füvén néhány árnvalatú szőnyegek káraitok infanofnab- háfho mpef. vpnHóö nannyik- Bukovina Jóm á rn y a la tú  szőnyegek, Kárpitokfiatalok integetnek, hátha meg- vendég napozik. Bukovics Jő- szobákat aDartma-

sZánja őket valamelyik autós, zsef gondnok már kora reggel k t ameivekhez beéDített
Üticéljuk nekik is a Balaton. elutazott valamit elintézni,

-  Az tőén több mint 29ezer ezé .tafe leségefogad . A hű- mi-
400 vasutas és családtag vós hallban foglalunk helyet. nivizor fösszpsen 1«58> a tárral- 
üdülhet SZOT-, illetve válla- Bejön utánunk egy hosszú sző- gókban (Dedie színes’ televízió 
lati beutalóval -  tájékoztat a rű puli, körülszimatol aztán van A vendégek kénve^mét 48
kocsiban Pere József, a vas- elnyújtózik a szőnyegen. £ £  A s|em élvLt szoTSália
utasszakszervezet pénzügyi és A vendégek kedvence. Egy kis- ebédlőben magyaros egyen- 
gazdasági osztályának vezetője. ™ ruhába öltözött lányok, asszo-
— Szakszervezetünk minden Tesztelte, azóta erre a névre . szolaálíák fel a három 
évben húszmillió forintot [¿or- hallgat. Itt a szobákat tavaly ^ enühől 9 v 'álasJtott ebédet, 
dit a MÁV jóléti keretéből az újították fel, nemrég festettek A konyhán automata mosoaa.

Még érezni a  fnss mészszagot. tók és g6z£őz5üstök könnyítik a 
—- Harmincegy szobánk van, személyzet munkáját. Az erké- 

egy turnusban 104 személy lyekről a Balatont látni, túlol- 
üdülhet — magyarázza Bukó- dalán Badacsony türkizkék 
vics Józsefné. — Május 22-én hegyvonulatával. Ilyen kör
fogadtuk az idén az első ven- nyezetben tölthetik napjaikat 
dégeket. Az üdülő fele sajnos a beutaltak, amelyért mind
üres volt, az első turnusban össze negyvennégy forintot

üdülők üzemeltetésére, tízmii 
liót pedig a felújításra. Tizen
három teljes és ötven részle
ges ellátást nyújtó üdülőnk 
van. Panaszra tehát nincs 
okunk.

Van üdülőjük az igazgatósá
goknak, főnökségeknek, üze
meknek és a nagyobb szak- csak 52-en nyaraltak. Június kell fizetni. A  vállalat minden
szervezeti bizottságoknak. 
A vasutasok Szorgalmas, tö
rekvő emberek. Számtalan 
üdülő felújítását segítették 
társadalmi munkával, ötlettel, 
leleménnyel. Ezért vannak 
még nyilvántartáson kívüli, 
úgynevezett „vad” pihenőhe
lyek, hétvégi házak, kisebb 
üdülőcskék is. Az élelmesség

5-én, tegnap jött a váltás. Négy személynek 69 forinttal egé-
szobánk erre a két hétre is 
üres marad, nincs beutalt.

Tegnap érkezett Braun Já
nos kiskunhalasi pályamester 
is feleségével és ötéves fiával. 
É ppen sétálni indulnak.

Szétnézünk a környéken,

sziti ki a napi önköltségét.

Villa Lábdihegyen
Még egy pillantás a tájra és 

már indulnánk is, de előbb
____ ■ ■  ■  ___________ |  nagyon tetszik ez a táj. A fele- kedves kötelességünknek kell
példájaként emlegetik az egyik ségem is vasutas. A Balatonon tenni- *ött
Igazgatóság területén azt a le- még nem üdültünk, reméljük, oromhír, megszületett a gond
bontásra ítélt őrházat, amelyet nagyon szép lesz — mondja a nők negyedik fiú unokája. Gra-
gyorsan átalakítottak, „kipo- pályamester és már búcsúznak tulajunk, és valamennyien egy

Is. Mi is indulunk. Szemők P°hár vörösbort iszunk a jöve-
BéZa, a  Vezérigazgatóság mun- v^ny egészségére, aztán me-
kaügyi és szociálpolitikai szak- Syünk tovább Badacsonylábdi-
osztályának helyettes vezetője hegyre.

Árnyas utcákon, kis családi megjegyzi, hogy a VI. ötéves A harminc személy nyaraló
házak, üdítő lugasok mellett tervben valószínűleg lebontják sóra’ alkalmas villa valamikor 
fut a kocsink. Zamárdiban va- ezt az üdülőt és emeleteset egy szőrmekereskedőé volt. Je- 

A pécsi igazgatóság építenek helyette.

foztak” a vasutasok. Csodála
tos kis nyaraló lett belőle. 
A nyilvántartásban konyha
ként szerepel.

gyünk.

Van aki ezt szereti
Ismét úton vagyunk. A kő- tét. Itt vannak az építők is, 

vetkező állomás Balatonsze- megérdemlik a dicséretet, 
mes, a Vezérigazgatóság dol
gozóinak üdülője. Ellentétben 
Zamárdival, itt nincs teljes
ellátás. A beutaltaknak egy 
másik üdülőből szállítják az 
ebédet huszonöt forintért. Itt

— Márciusban kezdtük a 
munkát és három hónap alatt 
befejeztük — mondja Koron- 
tos Mihály, a siófoki VI-os 
számú építésvezetőség veze
tője. — Megfeszített munkanaponta személyenként nyolc ... s  . ... , „ . .r.Ai-.ií,. n folyt itt, nem sajnáltuk a fa-forintba kerül az üdülés, a

hiányzó százvalahány forintot b e n ^ l 'é v b e n ^ é í  egTblokkot Pihenést, élményt, kikapcsoló-

lenleg nagy a felfordulás, mert 
felújítják az épületet. Falai 
között most a víz- és központi- 
fűtés szerelők dolgoznak. 
A nyitást július 4-re tervezik. 
A felújítás egymillió 200 ezer 
forintba kerül. Udvarán sza
lonnasütő és homokozó, a ke
rítésen túl pedig, a völgybe 
futó szőlőtáblák alján, kéklik a 
tó fényes karéja.

Búcsúzunk a balatoni táj 
szelíd lankáitól, amely az idén 
is sok vasutasnak nyújt majd

a vállalat fizeti.
— Régen felvonulási épüle

tek voltak ezek a blokkok — 
magyarázza Szemők Béla. — 
Tizennyolc család, nyolcvan 
személy nyaralhat egyszerre 
ezekben az épületekben. Mind
egyik blokkban négy szoba, 
főzőfülke zuhanyozó és Y.\ C. 
van. Az épületek már elhasz-

újítunk majd fel, de azt már dóst. 
csak szeptemberben kezdjük, a 
szezon után.

— Most csak tíz család van 
itt. Még nincs iskolaszünet, 
ezért nem teljes a létszám — 
tájékoztat Csontos Józsefné 
gondnok.

Az önellátás, a családias kis

Raszala Sándor

Mit kell tudni

a szanatóriumi és gyögyházi beutalásokról?
A magyar állampolgárok, szanatóriumi beutaló bizottsá- házi vagy szanatóriumi beuta-

ezen belül a vasutas-szakszer
vezeti biztosítottak gyógyító* 
megelőző ellátását rendeletek, 
jogszabályok és utasítások sza
bályozzák.

A szanatóriumok és a gyógy- 
házak — a kórházak mellett 
— kezelést, környezetváltozást, 
pihenést és kiemelt táplálko
zást biztosítanak azok számá
ra, akik baleset, műtét, súlyos 
betegség vagy más ok miatt 
egészségileg leromlottak. 
MÁV-szanatőrium működik:
Budakeszin, Balatonfüreden,
Hévízen.

Budakeszire a tüdő- és ideg
betegeket, Balatonfüredre a 
szívbetegeket, Hévízre pedig a 
mozgásszervi, reumás megbe
tegedésben szenvedőket utal
ják.

MAV-gyógyházak Zalakaro- tartamot 
són és Harkánybai. vannak. Fontos tudni 
Mindkét helyen mozgásszervi 
és idült nőgyógyászati bajok
ban szenvedőket, illetve gyo- 
morfekélyes betegeket kezel
nek.

A vasutasok gyermekei ré
szére (3—14 éves korig) a Sza
badsághegyen 35 ágyas gyer- 
mekgyógyház segíti egészségük 
helyreállítását. A jövőben a 
gyógyházakat is fokozatosan 
szanatóriumokká alakítják át, 
ami még magasabb szintű 
egészségügyi ellátást biztosít 
majd.

Az állami szanatóriumokba 
is van lehetőség korlátozott 
számban és indokolt esetben 
VSZ-biztosítottakat beutalni.

Ezek — az úgynevezett kü
lönleges gyógyintézetek —
Sopronban, Kékestetőn, Párá
don és Visegrádon vannak és 
a meghatározott kontingensen 
belül fogadnak vasutas bizto
sított betegeket.

A szanatóriumokba és gyógy- 
házakba szóló beutalási javas
latokat az illetékes MÁV szak
orvosi rendelőintézetekben, 
vagy ahol ez nem működik, a 
tanácsi szakorvosi rendelőin
tézetek illetékes osztályain ál
lítják ki — a beteg előzetes or
vosi vizsgálata alapján. Az or
vosi javaslat elbírálásához be 
kell kérni a szolgálati főnök
ség igényjogosultsági záradé
kát, amely alapbizonylatul 
szolgál arra vonatkozóan, hogy 
a beteg előző évben részesült-e 
és hol szanatóriumi vagy 
gyögyházi beutalásban. Ugyan
is beutalást — egyes rendkívül 
indokolt esettől eltekintve — a 
betegek csak évente egy ízben 
kaphatnak azonos profilú 
gyógyhelyre.

A szakorvosok a javaslato
kat a záradékkal együtt a te
rületi egészségügyi közpon
tokba vagy a vasútegészség
ügy! igazgatóságon működő

gokhoz küldik meghatározott 
szempontok alapján. A bizott
ságok a következők alapján 
döntenek a beutalásokról: 
egészségi állapot, orvosi szem
pontból azonos indokoltság 
esetén a tényleges, ezen belül

lási javaslatot vasútüzemorvos 
vagy körzeti orvos nem állít
hat ki, de indokolt esetben 
kezdeményezheti az Illetékes 
szakorvosi rendelőintézetbe 
a beteg beutalását.

A gyógy házakba és szanató-'
a fizikai, a forgalmi, az utazó riumokba beutalható betegek 
szolgálatot teljesítő és beteg- alsó korhatára 14 életév. Há-‘ 
állományban levő dolgozókat zaspárok vagy más családta- 
részesítik előnyben. gok egyidőben nem utalhatók

A hévízi és balatonfüredi be.
MAV-szanatóriumokba szóló ^  gyógy házak és szanatóriu- 
beutalási javaslatokat a be- mok által biztosított gyógyítás 
utaló bizottságok elbírálás hatékonysága nagymértékben 
után továbbítják a szanatóriu- függ a beutalt betegek fegyel-]
mokba. A bizottságoktól beér
kezett javaslatok alapján a 
szanatórium igazgató főorvosa 
dönt a behívás sorrendjéről és 
meghatározza az ápolási idő-

hogy gyógy-

mezettségétől is, amelynek ab-] 
bán kell megnyilvánulnia,' 
hogy betartják az orvosi uta
sításokat, a házirendet, és al-] 
kalmazkodnak betegtársaik
hoz.

Dr. Bogdány Barna

nálódtak, korszerűtlenek, ezért épületek romantikusak, ottho- 
elhatároztuk, hogy valameny- nosak. Van, aki ilyen körül
nyit felújítjuk. Éppen most mények között szeret pihenni, 
készült el az első; ötszázezer kikapcsolódni. A német ven- 
forintba került. dégek is kedvelik. Az egyik

Körüljárjuk, csodáljuk a épületben ők nyaralnak; cse- 
szép, kívül-belül ízléses épüle- reüdüléses alapon.

Kitűnő ellátás
Hipermodern, kényelmes, dik unokájuk születésének a 

első osztályú. Ezek a jelzők, hírét.
minősítési fokozatok illenek — Május 21-től nyaralt itt 
leginkább ellenőrző kőrútunk az első turnus, de a kétszáz 
következő színhelyére: Bala- helyett csak 148 beutalt volt. 
tonboglárra. Peré József erre a Július 19-én átadják a C épü- 
legbüszkébb. Nem hiába, hi- letet is. Akkor háromszáz vén- 
szén az üdülő átépítése a tér- déget fogadhatunk majd — tá- 
vek szerint halad. 1975-ben jékoztat a gondnok. 
kezdődött itt a kényelmet te- — Hetvenmillió forintba ke- 
remtő, alkotó munka. rül az üdülő átépítése — ve-

A hangulatos presszó kis szi át a szót Pere József. — 
asztalainál pihenjük ki az út Szinte minden megújul itt. 
fáradalmait. Az ablakokon pi- Ezért bosszantó, amikor azt ta
ros mintás függönyök, a fala- pasztalja az ember, hogy né- 
kon faburkolat, elöl a porta hány szakszervezeti vagy * te- 
rangos szállók hangulatát rületi bizottság „nincs rá 
Idézi. Társaságunkban van igény” jelszóval visszaküldi a 
Mustos László gondnok és fe- beutaló jegyeket. Legutóbb a 
lesége is. Egy kicsit izgatottak, szombathelyi tb-től kaptunk 
mert ezekben az órákban vár- vissza tizenkettőt. Az első túr
ják. az egyik kórházból negye- nusra voltak érvényesek, ká-

Nfyugdíjasnap Körm enden
Május 29-ére díszes meghí- bizalmija köszöntötte a meg-

vó invitált ünnepli szakszerve- 
eti taggyűlésre és az azzal egy
bekötött nyugdíjas napra. Kör
mend állomás várótermében

jelenteket. A várkerti- általá
nos iskola úttörői. Pintér Pálné 
tanárnő vezetésével, nagyon 
szép, megható műsorral ked-

csaknem százötvenen gyűltek '■’eskedtek az Öregeknek. Ko- 
össze a 206 tagú nyugdíjas cső- CSIS Páter allomasf onok pedig 
portból. Jöttek, mert mindig meleg szavakkal szólt a meg- 
nagyon jól érzik magukat eze- érdemelt pihenésüket töltő 
ken a rendezvényeken olyany- idős emberekhez és kijelen- 
nyira, hogy például Mosonyi tette: az állomás gazdasági, 
Ferenc körmendi nyugdíjas né- p^rt_4 szakszervezeti, valamint

a v r ff iL S fto ” . c  — i t s -zett és a jövőben sem feledke-lálkozót nem mulasztotta el.
Szente Gyula, a nyugdíjasok 

szakszervezeti csoportjának fő
zik meg a nyugdíjasokról.

Hegedűs László

Nyugdíj astalálkozó Karcagon
Karcag állomáson már hagyomány, hogy minden évben 

megrendezik a nyugdíjasok találkozóját. Az Idén június 2-án 
került erre sor. A találkozón — a házastársakkal együtt — 
majdnem százan vettek részt. Jóvér Jánosné főbizalmi köszön
tötte a megjelenteket, majd H. Tóth Pál állomásfőnök tartott 
beszámolót a vasút termelési eredményeiről, fejlődéséről. Ez
után dr. Makai Ferenc főorvos adott hasznos egészségügyi 
tanácsokat a nyugdíjasoknak, amit szórakoztató műsor kö
vetett.

Orvosetika és hálapénz
A z egészségüggyel szemben támasztott igények és J elvárások a biztosított lehetőségekkel párosulva 

évről évre fokozódnak. Ezeknek a növekvő kö
rülményeknek kívánnak eleget tenni az egészségügy 
dolgozói, orvosok, ápolónők, gyógyszerészek, assziszten
sek és mindazok, akik napi munkájuk során a betegek 
gyógyulásán, jobb ellátásán fáradoznak.

Munkájuk megítélésekor abból kell kiindulni, hogy 
túlnyomó többségük a szocialista erkölcsi felfogásnak, 
az eskünek megfelelően önzetlenül szolgálja a közér
deket Ám, miként a társadalom egyéb területein, itt is 
vannak vadhajtások, a betegséggel együtt járó kiszolgál
tatottsággal, rászorultsággal való visszaélés. A kórházi 
beutalásoknak, a beteg megfelelő ellátásának nem lehet 
függvénye a „borítékV, illetve annak vastagsága. Egy
értelműen elítélendő az a magatartás, amikor az orvos 
olyan kényszerérzetet kelt a betegben, mely szerint 
gyógyulása azon múlik: ad-e vagy sem? Ilyenkor a 
hőn óhajtott gyógyulás reményében — sokszor erőn 
felül is — kénytelen a beteg adni, holott éppen ilyen
kor csökken a jövedelem.

A realitáshoz tartozik a másik oldal, a  beteg ma
gatartásának vizsgálata is. Egyesek a megkülönböztetett 
bánásmód, a kivételes előnyök •• szerzése érdekében 
„hálájukat” már a gyógyító munkát megelőzően igye
keznek kifejezni. Ismert az is, hogy a betegek egymás 
között, egymásnak tovább adva terjesztik a „tarifát”, 
kinek mennyit kell vagy illik adni, függetlenül a beteg
ség súlyosságától, az orvosi teljesítménytől, csupán az 
orvos nevének vagy presztízsének hódolva.

Utólag aztán elpanaszolják, hogy pénztárcájukat 
mennyire igénybe vette betegségük, nem gondolva szo
cialista rendszerünk óriási vívmányára, az ingyenes 
orvosi ellátásra, amely mindenki számára egyaránt 
biztosított.

Mii tehát a helyes: adjunk vagy ne adjunk? Ügy 
gondolom, az ajándékozási jogot nem lehet 
korlátozni, ősi szokás, hogy kedveskedünk azok

nak, akiket szeretünk, tisztelünk; apró tárgyakkal, 
virággal a tanítónőnek, mert megtanította a betűk is
meretét, a tanárnak vagy oktatónak, mert a több tudás 
örömével ajándékozott meg. Természetes, hogy a leg
drágább kincset, az egészséget visszaadó vagy fájdal
mainktól megszabadító orvos, a  segítőkész nővér is 
hálára ösztönöz.

Az egészségügyi ellátás fejlődése és mindenki szá
mára történő kiterjesztése találkozott a társadalom tag
jainak igényével, örvendetes, hogy ma már nemcsak 
betegség esetén, hanem a megelőzés érdekében is egyre 
többen keresik fel az egészségügyi intézményeket. 
Mindez növekvő feladatok elé állítja az egészségügy 
dolgozóit. Funkciójuk minél jobb betöltéséhez, a bete
gek érdekeinek védelméhez nyújtanak segítséget az 
egészségügy, így a MÁV intézményeiben is működő 
etikai tanácsok. Feladataik között tartják számon az 
orvosok egymás közötti harmonikus együttműködésé
nek, orvosok, ápolónők és asszisztensek hatékony mun
kakapcsolatának segítését, ellenőrzését Örködnek az 
orvos, ápolószemélyzet és betegek jó kapcsolata, az 
intézet rendje és fegyelme fölött. Fellépnek a kivétele
zés, a kierőszakolt hálapénz gyakorlata ellen. Ez utóbbi 
nem könnyű feladat hiszen a betegek többsége nem tud 
az etikai tanácsok létezéséről, észrevételeit panaszait 
nem jelzi, ezáltal az etika ellen vétők felelősségre 
vonása többnyire elmarad.

Esetenként az orvost illetve az intézet dolgozóit 
kell megvédeniük olyan betegekkel szemben, akik saját 
maguk állapítják meg a vélt betegséget és próbálják 
kierőszakolni a gyógyítás módját. S ha ez nem talál 
megértésre, minden fórumot megkeresnek panaszukkal, 
az intézet dolgozóinak hitelét rontva.

A' z egészségügyi dolgozók közötti nevelő, tudatfor
máló tevékenység jelentős helyet foglal el az 
etikai tanácsok munkájában. Ma már elmond

ható, hogy a sokrétű etikai tevékenység a Vasutasok 
Szakszervezete Központi Vezetősége 1976. decemberi 
határozata szellemében, annak* célkitűzéseit is szem 
előtt tartva történik. Egészségügyi intézményeinkben 
javult az etmai helyzet, a személyi és tárgyi feltételek, 
a szervezett munka biztosítja a vasutas dolgozók ma
gasszintű ellátását. Meggyőződéssel valljuk, hogy dol
gozóink fokozottan magukénak érzik ezeket az Intéz
ményeket, és bizalommal fordulnak az ott dolgozókhoz. 
Ez azonban nem adhat okot az elbizakodottságra, ten
nivaló mindig van.

A felsorolt példák tanúsítják, hogy az etikai tevé
kenység érvényesülése érdekében sokat tehetnek az 
egészségügy dolgozói, de a betegek és családtagjaik is.

Tóth Jánosné
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GYŐR, KIVÁLÓ CSOMÓPONT A  M ÁV KIVÁLÓ B R IG Á D JA

A  mennyiség és n minőség tükrében JVyughcita tla n  em b ere ik
Az áruszállításban a GYSEV 

révén vasutunk „nyugati ka
puja” a győri csomópont, 
amelynek dolgozói az 1978. évi 
teljesítmények alapján, hat 
esztendő után nyerték el ismét 
a Kiváló vasúti csomó-pont ki
tüntető címet.

Győr állomáson közel tízezer 
tonnával növelték a feladott 
árutonna mennyiségét, és a 80 
százalékos célkitűzéssel szem
ben 81,43 százalékot értek el a 
tehervonatok mentrend sze
rinti indításában. Az is ki
emelkedő teljesítmény volt, 
hogy a 73 százalékos célkitű
zéssel szemben 76,84 százalék
ra  teljesítették vonatközleke
dési tervüket. Az az eredmé
nyük, hogy átlagosan 48 perc
cel csökkentették a múlt év
ben egy-egy kocsi tartózkodási 
idejét, az évi forgalmukat fi
gyelembe véve, 257 ezer kocsi
óra megtakarítást jelentett.

A teherkocsik fokozott ki
használása 1469 tonna többlet 
elszállítását tette lehetővé. A 
tervezett 1907 irányvonat he
lyett 2458 irányvonatot indítot
tak Győr állomásról. Az egy 
kocsira jutó tolatás! időt az 
előző évi 6.55 perről 6.41 perc
re csökkentették a magasabb 
színvonalon szervezett szocia
lista munkaverseny eredmé
nyeként

Tranzit 
-  sok gonddal

Győr állomás vezetőit és 
dolgozóit — akik joggal örül
hettek a tavalyi munkasiker 
nyomán kapott elismerésnek 
— az idei, megnövekedett fel
adatok, s ezek teljesítésének 
gondjai foglalkoztatják első
sorban. Erről beszélt Peczár 
István állomási önök-helyettes 
és Kedves Ferencné szb-til—tr, 
szakszervezetünk elnökségé
nek tagja, amikor arról kér
deztük őket, mit tesznek Győr 
állomás' dolgozói azért, hogy 
csomópontjuk meg is tarthassa 
kiváló címét. - »58379135Ű

Nagyon sok nehézséggel 
kell megküzdenünk ahhoz, 
hogy teljesíteni tudjuk felada
tainkat — kezdte Peczár Ist
ván —, Ez a mi állomásunk 
sajátos helyzetéből adódik. A 
nyugat felé haladó tranzit nagy 
része nálunk lép át a GYSEV 
vonalára. A  kocsik átadása itt 
olyan követelményekkel törté
nik, mintha innen már a kiil-\ 
föld következne. . .  A jármű
vek állapotára, rakományukra 
egyaránt a RIV szabályok az 
irányadók. Amelyik kocsi Győ
rig eljön, az nem biztos, hogy 
•tovább is mehet. Nagyon sok 
rakományigazítást, átrakást 
kell végeznünk.

— Különösen az idei első 
negyedévünk volt nehéz ilyen 
szempontból — vette át a szót 
Kedves Ferencné. — Ez nagy
mérvű torlódásokat okozott te
herpályaudvarunkon. Helyze
tünket nehezítette, hogy nem 
rendelkezünk átrakógépekkel. 
Volt olyan nap, amikor 70 ko
csi papírfát kellett átrakni. 
Ezt már munkaerővel sem 
győztük. . .

Amint megtudtuk, ilyen okai 
vannak, hogy idei célkitűzéseit 
csak „közelíteni” tudta Győr 
állomás az év eddig eltelt öt 
hónapjában — teljesíteni még 
nem.

„Érdeklődők" 
a vagongyárból

— Törzsgárdánkra, szocia
lista brigádjainkra, akik na
gyon szépen kitettek magukért 
a múlt évben, most még foko
zott feladatok hárulnak — je
gyezte meg Peczár István. — 
Ez nem szólam: magasabb kö
vetelményeknek kell. megfelel
nünk. A tehervonati menet
rendszerűségben például a cél
kitűzésünket 80-ról 82 száza
lékra, vonatközlekedési ter
vünk követelményét 73-ról 77 
százalékra növelték. A sze
mélyvonat! menetrendszerű
ségben tavaly 98,05 százalékot 
értünk el, most 98,10 a célki
tűzés. Három éve fokozatosan 
javultak az eredményeink, és 
mindent megteszünk azért, 
hogy ez az idén is így legyen. 
Júniusi eredményeink már lé
nyegesen jobbak, bízunk ben
ne, hogy a harmadik negyed
évben utolérjük magunkat.

Magas fokú 
üzemkészség

A vontatási főnökség szoro
san együttműködött az állo
mással, méltó társa volt a cél
kitűzések teljesítésében. A faj
lagos üzemanyag-felhasználási 
tervet 126,5 százalékra teljesí
tették. V 43-as mozdonyaiknál 
a 86 százalékos célkitűzéssel 
szemben 99,35 százalékos 
üzemkészséget biztosítottak. A 
kocsik futójavítási tervét lét
számgondjaik és a nehéz mun
kakörülmények ellenére 140,62 
százalékra teljesítették.

A vontatási dolgozók fegyel
mezetten végezték munkáju
kat, sem halálos, sem csonku
lásos balesetük nem volt. A 
mozdonyjavító műhelyük dol
gozóit típustanfolyamon ké
pezték tovább, hogy eredmé
nyesebben végezhessék a  vil
lamos m&zdon^ok Jayttásátr A, 
ín&zdfay&Jéftidtyigiicüyamá- 
tos felkészítése érdekében 
megszervezték a vezényelt ok
tatást A 14 elfogadott újítás

ból tizenkettőt valósítottak 
meg, s az ezek révén elért 
megtakarítás meghaladta a 
620 ezer forintot.

— Ennyit „dióhéjban” a 
vontatásiak eredményeiről, 
amihez még érdemes hozzá
tenni, hogy a munkaverseny
ben kitűnt a Ságvári Endre 
mozdonyvezető ifjúsági szocia
lista brigád, s Hévéi János ve
zetésével elnyerte a MÁV Ki
váló Brigádja kitüntetést.

Ütközőpontban 
az érdekeltség

— Dolgozóink, vállalásaikat 
teljesítve, ma is mindent meg
tesznek azért, hogy mi is meg
tarthassuk az elért kiváló 
színvonalat, s ha lehet, még 
jobb eredményeket érjünk el 
— válaszolta kérdésünkre Fe
kete István műszaki főfelügye
lő, a főnökség vezetője. — A 
legtöbb gondot, problémát a 
kocsi javítás jelenti számunkra, 
amit egy röptető és főként a 
szabad ég alatt végzünk. Kü
lönösen sok ütközőt kell javí
tanunk, ami nagyon nehéz és 
a mi körülményeink között ve
szélyes munka. 1970-ben még 
8—10 ütközőcserét kellett vé
geznünk naponta, most ezek 
száma tartósan 20 fölött van. 
Ma is 29 kocsin kellett ütköző- 
javítást végeznünk.

— Miért van erre szükség, 
hogy ezt a nehéz munkát itt 
Győrött kénytelenek elvégezni, 
kézi erővel? — kérdeztük.

— Mondjuk meg nyíltan: 
mert máshol nem bajlódnak 
vele! Ez okozza, hogy mi las
san már több rugóoszlopot, ru
gót használunk fel, mint egy 
járműjavító üzem . . . A  GySEV 
nem veszi át tőlünk a kocsit, 
ha hibás rajta az ütköző. 
Olyan fontos követelmény ez, 
amelytől nálunk, a MÁV vo
nalain sem volna szabad sehol 
se eltekinteni.

Lőrincz János

J Ó Z S E F V Á R O S B A N

Próbaüzem előtt 
az új bakdaru

A konténerforgalom gyors 
ütemű fejlődésével a józsef
városi pályaudvaron mind több 
gondot okozott az emelőgépek 
hiánya. A nyolckerekes mobil 
daruk már nehezen birkóztak 
meg a konténerekkel.

Július első napjaiban azon
ban megkezdi próbaüzemelését 
a 30 millió forintos költséggel 
épített, 40 tonna teherbírású 
bakdaru, amely 3 vágánypár 
felett három-négy percenként

emeli le, illetve rakja fél a 
szállítótartályokat. Teljesítmé
nye ötször nagyobb, mint a 
mobil daruké. A 180 tonna 
súlyú acélkolosszusnak 25 mé
ter a fesztávja és 200 méter 
hosszú távolságon mozoghat. 
Nem kell hozzá például kötö
ző, emellett az emelő szerke
zetébe egy automatikus mérle
get építettek, amely pontosan 
regisztrálja az áru súlyát.

Ha olyan szöveggel találko
zunk, amelyben „perselykisze
relő és -benyomató, dugattyú- 
berakó és kézi motorforgató” 
szerepel, többségünkben alig
ha kelt különösebb érdeklő
dést. Ha viszont ezt egy szo
cialista brigád naplójában ol
vassuk, és megnézzük a róluk 
készült fotókat is, biztosan 
ágaskodni kezd a kíváncsisá
gunk. Okkal.

Az említett elmés szerkeze
tek ugyanis megvalósított újí
tások. Segítségükkel az M43 so
rozatú mozdonyok dízelmotor
jainak a javítását szakszerűb
ben, gyorsabban és főleg pre
cízebben, kisebb hibaszázalék
kal lehet elvégezni, mint a ha
gyományos módszerekkel. A 
kézi motorforgató iránt a moz
donyokat gyártó román cég is 
érdeklődött már. Magyarorszá
gi szervizük főmérnöke elisme
rően nyilatkozott róla.

H a h ián yos
a  sz er sz á m k é sz le t
A ferencvárosi vontatási fő

nökség motorszerelő műhelyé
nek „Budapest” szocialista bri
gádja naplójában ilyen bejegy
zés olvasható: „Az 1978. évi 
újítási vállalásunkat túlteljesi- 
tetük”. Kettő helyett hármat 
ötlöttek ki, konstruáltak meg 
és alkalmazzák is. Erre az év
re hármat vállaltak.

— Ebből egyet, a perselyki- 
szerelőt már megvalósítottuk 
— büszkélkedik Szatmári Jó
zsef brigádvezető.

— Lehet ilyesmit felelősség
gel vállalni? — kérdeztem.

— Igen. Több okból is. Egyik 
az, hogy az itt javításra kerülő 
gépek szakszerű szereléséhez 
alig van, némely típusok, pél
dául az M43-asok javításához, 
szinte egyáltalán nincs megfe
lelő szerszámkészlet. A speciá
lis segédeszközökről nem is 
beszélek. A másik az, hogy az 
ember igyekszik eredménye
sebben dolgozni. A rm brigá
dunknál sok a  nyughatatlan, 
ezermesterkedő, a megszokott
ba nehezen beletörődő, a  nem 
könnyen megalkuvó szakem
ber. Hol itt pattan egy „szik
ra”, hol ott. Akkor összedug
juk a fejünket, és már csinál
juk i s . . .  Nem félünk, hogy le
maradunk a tervünkkel.

— Van ötletgazda is a bri
gádban?

— Többen is vagyunk. De 
talán keresse meg Árok La
jost, ő éppen bent van.

Árok szaki — láthatólag az 
érettebb generáció tagja — ép
pen ebédel. Papírba csomagolt 
kenyér, felvágott, hideg hús a 
„menü”. Asztala a szerszám
szekrény, annak támaszkodva 
falatozik. Kérdésemre megle
pően reagál.

— Nézze, ha érdekli, itt van
nak ezek a papírok. . .  Ol
vassa!

Az első, ami a kezembe ke
rül, egy, az ő nevére szóló ér
tesítés a Vasutasok Szakszer

— Bár a szombathelyi igaz
gatóság öt kirendelt vasutas 
dolgozóval segíti munkánkat 
folytatta Kedves Ferencné —, 
nagyon erős a létszámhiá
nyunk. Többet vártunk a Győ
rött megindult munkaerő-át
szervezési folyamaitól, . mint 
amennyit eddig kaptunk tőle. 
Kezdettől fogva kapcsolatban 
állunk a vagongyár munka
ügyi főosztályával, hogy aki 
szívesen jönne hozzánk, azt át
vegyük a vasúthoz. Eddig 42 
ember érdeklődött nálunk, ki
képzési .idejükre átlagfizetést 
ajánlottunk fel, de csak tizen
egyet tudtunk felvenni közü
lük. Sajnos kocsirendezőnek, 
Váltókezelőnek senki sem jött 
hozzánk a vago agyárból.

A Józsefvárosi konténerpályaudvaron hamarosan elkészül a 40 tonna teherbírású bak
daru, amely jelentősen megkönnyíti a  konténerek mozgatását.

(Óvári Árpád felvétele)

vezete közgazdasági osztályá
tól. Benne az áll, hogy az ál
tala megfellebbezett újítása 
tárgyában — jogosnak ítélve a 
panaszát — a kivizsgálást 
megindították. Az ügy dióhéj
ban ennyi: Árok Lajos 1975- 
ben újítást nyújtott be az 
M43-as mozdonyok hűtővíz- 
gyűjtőjének az átalakítására, 
ötletét helyileg és igazgatósági 
szinten is ésszerűnek, találé
konynak és simán kivitelezhe- 
tűnek találták, a legfelső szak
mai fórum mégis elutasította. 
Csakhogy a múlt év őszén 
megjelent Ferencvárosban egy, 
a szolnoki járműjavítóban ge- 
nerálozott M43-as gép, és a 
motorján ott hivalkodott az 
Árok-féle újítás. Egy az egy
ben megvalósítva.

K i á llja  k i  a  p ró b á i?
Megértettem: nem a gyanút

lan érdeklődőnek szánta Árok 
Lajos az indulatát. Csillapod
ván, hozzá is tette:

— Azért nem mindegyiknek 
ez a sorsa. Érdemes itt elpisz
mogni egy 8 mással, megbe
csülik azt, akinek van egy kis 
sütnivalója.

Kihasználva a kedvező for
dulatot, témát váltottam.

— Azt hallottam, hogy isko
lát is patronálnak.

— Valóban. Amikor a  leg
kisebb fiam, aki negyedik osz
tályos, hazajön a suliból, gyak
ran bejelenti: „Apu, vállaltam 
neked egy kis m u n k á t M i t  
tehet ilyenkor az ember? 
Most éppen 150 méter kerítést 
fogok festeni. A brigád tagjai
val együtt készítettünk már 
virágtartókat, állványt és egyéb 
hasznos kelléket.

Közben többen is körénk 
gyűlnek, köztük fiatalok is. 
Elmondják, hogy náluk nem 
könnyű a brigádtagok sorába 
kerülni. Ha valaki jelentkezik, 
azt előbb próbára teszik. Mint 
a Kalcsó Gyurit is. Idén ja
nuárban fogadták be, mert az 
elmúlt évben bizonyított* G a 
legfiatalabb közöttük: huszon
egy éves.

Molnár István, a brigádve- 
zető-helyettes érettségizett, be
tanított munkás. Az ez év ja
nuárjától tizenkettőről tizen
négyre szaporodott brigádban 
egy kivételével mindenki szak
munkás: lakatos, kovács, he
gesztő, motor- vagy villanysze
relő. Hárman továbbtanulnak: 
Szabaczki István a szakosító, 
Tari József az általános tago
zat 2. évét végzi az MLE-n, 
Szakái Géza pedig a dolgozók 
esti gimnáziumába jár.

A  b e tű k k e l  
b arátságb an

— Régebben könyvesbolt
ban dolgoztam Gyöngyösön, 
ezért itt a műhelyben segítem 
a Kossuth-könyvek terjeszté
sét — magyarázza Molnár Ist
ván. —- Én szervezem a kul
turális programokat is. Tavaly 
harmadik lettünk a Tolsztoj 
olvasópályázaton. Az  idén a 
Móricz Zsigmond születésének 
100. évfordulójára kiírt irodal
mi, a  Tanácsköztársaság meg
alakulásának 60. évfordulójára 
hirdetett politikai és munka- 
védelmi vetélkedőkre készü
lünk. A helyi ^művelődési ház 
által szervezett Vasutas pó
dium előadásait is kedveljük, 
rendszeresen látogatjuk. Az 
idén is többen vásároltuk meg 
az évi bérletet. Segítettük Fe
hérvári Sándor brigádtagunk 
családi házának építését is.

Sok mindent elmondhatnék 
még a „Budapest” brigádról, 
teljesítményeikről, terveikről, 
gondjaikról, sikereikről. Ám 
az írásnak is vannak határai.

Amikor legutóbb náluk jár
tam, rendkívüli megbeszélést 
tartottak. Az ok a MÁV Kiváló 
Brigádja cím elnyerése volt. 
A címmel járó 18 ezer forinton 
osztozkodtak. Kritikusan ele
mezték egymás tevékenységét, 
még önkritikusabban saját 
magukét. Nem Volt hangos szó, 
vádaskodás, sértés, visszavágás, 
Ondicsérést sem 'hallottam^ 
burkoltan sem. Nem is lett be
lőle egyenlősdi.

Mármarosi Pál

SZÁZHÚSZ ÉVE TÖRTÉNT

Miskolcra befutott az első vonat
A Tiszavidéki Vasúttársaság 

1859-ben, tovább folytatta 
a Szolnok—Debrecen—Nyír
egyháza—Szerencs közötti vas
útépítést Miskolcig, az azonban 
nem végcélja volt a  magán- 
vállalkozásnak, hiszen Kassán 
át észak felé további vasútépí
tési tervei voltak. Éppen ezért
— miután Miskolc város veze
tőivel az „indóház” helyét te
kintve nem tudott megegyezni
— a várostól több mint 2 kim
re telepítette pályaudvarát és 
haladéktalanul hozzákezdett a 
kassai vonal megépítéséhez, 
amelyet a  következő évben 
már megnyitottak.

Az akkori pályaudvar Mis
kolc közelében mindent magá
ban foglalt, amely a vasút 
üzemviteléhez szükséges volt. 
Az indóházon kívül két fűtő
házat, vízvételhez kutakat, a 
gőzmozdonyok és vasúti kocsik 
javításához külön-külön épü
leteket, megmunkáló üzemet, 
kazánházat, pályafenntartási 
épületeket, raktárakat. A Vas
úttársaság építette meg a Szin- 
va-patakon keresztül átívelő 
hidat a közúti forgalom szá
mára és egy bekötőutat a  vá
ros felé vezető országúihoz.

A Vasúttársaság 1859. május 
22-én megnyitotta a vonalat. 
Ebből az alkalomból Debrecen

ből külön kormányzati vonat 
futott be a  pályaudvarra. Ezen 
a különvonaton a Vasúttársa
ság fő részvényesei, építési vál
lalkozói érkeztek meg. Az ese
ményre a város vezetőit nem 
hívták meg. Csupán — miután 
Orbán-napi vásár volt Mis
kolcon — a vásárosok közül 
mentek ki néhányan gyalogo
san a vonatérkezés hírére, 
azonban a megeredt esőben 
sárosán, csalódottan tértek 
vissza.

Május 24-én reggel 7 óra 5 
perckor indult az első személy
szállító vonat Pestre és Deb- 
recen-^-Szolnok érintésével es
te 8 óra 28 perckor érkezett 
meg. A másik vonat délután 
1  órakor indult és ez csak más
nap reggel 8 óra 10 perckor 
érkezett a fővárosba.

Csak tíz év múlva érkezett 
el az az idő, amikor az állam, 
az 1868-ban megvásárolt ma- 
gánvasutak birtokában Hatvan 
és Miskolc között a rövidebb 
Pest—Miskolc közötti vonal 
megépítéséhez hozzákezdett. 
Egy év múlva, 1870. január 
8-án megnyílt a Pesttel köz
vetlen összeköttetést létesítő 
hatvan—miskolci vonal, amely 
napon már Miskolcon ünnepé
lyes megnyitás is volt.

Pál István

Fémfüggöny a  büfében
Nagykanizsán, az Utasellátó 49-es számú üzemének büféjé

ben a közelmúltban szerelték fel az úgynevezett teleszkópos 
kaput, amely a váróteremben létesített büfé lezárását köny- 
nyíti. Eddig kézi hajtású redőny szolgált erre a célra.

A motorral működő fémfüggöny (a hódmezővásárhelyi fém
technikai szövetkezet terméke) nem balesetveszélyes, ugyanis 
érintésre azonnal megáll. Amennyiben megfelel a várako
zásnak, a jövőben a bátaszéki büfében is felszerelnek hasonló 
teleszkópos kaput.

a  v.
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Lakásgazdálkodás — gondokkal
*

A MÁV kizárólag üzemi érdekből épit és tart fenn szolgálati lakásokat
Az önálló otthon megterem

tésére való törekvés minden 
család fáradozásainak közép
pontjában áll. A MÁV szociál
politikájának is szerves része, 
sőt egyik legfontosabb ténye
zője a  vasutas dolgozók la
kásgondjának enyhítése.

Lakásgazdálkodásunk, lakás
építéshez vagy vásárláshoz 
nyújtott támogatásunk lehető
ségeit, kereteit, feltételeit, álla
mi jogszabályok és az ezek

végrehajtására kiadott válla
lati utasítások határozzák 
meg. A problémát nem ez, 
hanem a lakásállomány ősz- 
szetétele okozza. A MÁV ke
zelésében levő lakások döntő 
többsége a múlt században, il
letve a XX. század első fe
lében épült. Ezek a lakások 
általában egyszobás komfort
nélküliek. Avultságuk miatt 
korszerűsítésükre, komfortosí
tásukra sok esetben nincs le
hetőség.

A lakásigények kielégítése 
a tanácsi szervek feladata

Nem kis gondot okoz az is, 
hogy a lakások mintegy ne
gyedében nem vasutasok, ha
nem nyugdíjasok, vasutas szü
lők nem vasutas leszármazot
tai laknak. Velük kapcsolatban 
úgyszólván tanácsi házkezelői 
feladatokat kell ellátnunk. A  
MÁV kezelésű lakásodban egy 
kisebb város lakosságának 
megfelelő számú népesség la
kik, így a MÁV a tanácsi la
káskezelő szervek után a leg
nagyobb lakásgazdálkodó és 
-fenntartó szerv, de e tevé
kenységéhez már nem kap ál
lami támogatást, mint a taná
csi szervek.

A z  előbbi gonddal együtte
sen jelentkezik a nem vas
utas lakások felszabadításának 
gondja is. Szocialista jogunk 
ezt kizárólag szigorúan meg
határozott feltételeknek megfe
lelő cserelakás biztosítása ese
tén teszi lehetővé (még a jog
cím nélkül visszamaradt rossz
hiszemű lakáshasználó sem te
hető az utcára). Amikor pe
dig a többszázezer forintért 
vásárolt tanácsi bérlakás bér
lőkiválasztási jogával kell él
nünk, akkor ezt a  modem, 
korszerű új lakást inkább 
tényleges vasutas elhelyezésére 
használjuk fel és nem arra, 
hogy nem vasutas részére tör-, 
ténő kiutáltatásával vasutes- 
dólgózó ‘ részére ” kiürítsük 
a régi vállalati bérlakást.

A MAV-nak nem feladata 
és nem is tud arra vállalkoz
ni, hogy a vasutas dolgozók 
lakásigényeinek kielégítését 
magára vállalja. A vasút kizá
rólag üzemi érdekből épit és 
tart fenn lakásokat, hogy eze
ket olyan tényleges dolgozói 
részére juttathassa, akije meg
felelnek a vállalati lakásjutta
tás feltételeinek és a vasúti 
szolgálat ellátása szempontjá

ból a MÁV számára is elő
nyös a letelepítésük. Szigo
rúbbak a szabályai és feltéte
lei a  zárt üzemi területen, az 
úgynevezett kisajátítási hatá
ron belül lévő munkaköri szol
gálati lakás juttatásának. Az 
ilyen lakás kizárólag olyan 
személyek számára utalható 
ki, akiknek állandó jelenléte a 
vasútüzem forgalmának za
vartalansága miatt, tehát 
üzemi érdekből fontos. Ismé
telten hangsúlyozzuk, hogy 
MÁV kezelésű lakásoknak 
nem a lakásigény kielégítése 
a feladatuk. Sajnos, ha elvét
ve is, de még most is előfor
dul olyan eset, hogy megala
pozatlanul és felelőtlenül, a 
kiadott utasításokat megszegve 
záradékodnak vagy javasolnak 
lakásigények soron kívüli ki
elégítésére irányuló kérelme
ket. Tudomásul kell venni, 
hogy a lakásigények kielégíté
se kizárólagos tanácsi feladat. 
Ezért mindazok részére, akik
nek lakásproblémájuk van, ál
lampolgári joguk, de egyúttal 
kötelességük is, hogy tanácsi 
lakásigénylést nyújtsanak be.

Elvétve ugyan, de olyan jel
zés is érkezett, amely szerint 
egyes tanácsok a vasutas dol
gozók lakásigénylését nem fo
gadják él, lakáskérelmükkel a 
MÁV-hoz küldik őket. Ezek 
2A  ̂ állítások legfeljebb félreér
tésen alapulnak, egyetlen egy 
esetben sem nyert bizonyítást, 
hogy az állandó lakóhely vagy 
a munkahely szerint illetékes 
tanács az előírásoknak megfe
lelő lakáskérelem átvételét és 
besorolását megtagadta volna. 
Ha esetleg mégis előfordulna, 
hogy a személyesen bevitt ké
relmet nem veszik át, akkor 
azt ajánlott levélben kell a 
tanács címére feladni és le
hetőség van a jogsegélyszolgá
lat igénybevételére is.

Önkényes lakásfoglalók
Az alábbiakban a vállalati 

lakásgazdálkodást alapvetően 
veszélyeztető, a  szocialista jog
gal és erkölccsel szembenálló 
cselekménnyel, az önkényes 
beköltözéssel kívánunk részle
tesebben foglalkozni. Az ilyen 
rendkívül súlyos cselekmények 
értékélésénél abból kell kiin
dulni, hogy egy -egy lakás ér
téke több százezer, nem egy 
esetben több mint fél millió 
forint, tehát minden önké
nyes (kiutalás és bérleti szer
ződés megkötése nélküli) la
kásfoglalás igen jelentős kárt 
okoz a MÁV-nak, illetőleg a 
vasutas dolgozóknak.

Ez szükségessé teszi, hogy az 
önkényes beköltözővel szem
ben olyan gyors és hatékony 
szankciókat alkalmazzunk, me
lyek az elkövetett rendkívül 
súlyos cselekmény megtorlásán 
túl alkalmasak arra is, hogy 
másokat hatékonyan vissza
tartsanak az önkényes beköltö
zéstől.

A gyors és hatékony intéz
kedések megtételét szabályo
zásaink is szorgalmazzák. A 
lakások elosztásáról és a  la
kásbérletről szóló 1/1971. (II. 
8.) számú Kormányrendélet 
124. §-a előírja, hogy aki la
kást vagy annak helyiségeit, 
illetőleg közös használatra 
szolgáló helyiséget önkényesen 
foglalt el, a végrehajtásra 
vonatkozó szabályok mellőzé
sével arra kell kötelezni, hogy 
azt minden elhelyezési igény 
nélkül haladéktalanul ürítse 
ki. A MÁV lakásügyi utasítá
sa (7. §. (13.) bekezdés) köte
lezik a kezdőket (ÉHF, ÉF 
építésvezetőség, házfelügyelő 
gondnok stb.). hnav az önké
nyes beköltözést azonnal je

lentsék felettes szervüknek és 
az illetékes vasútigazgatóság 
munkaügyi és szociális ellátási 
osztályának. Egyúttal minden 
vezetőt kötelez, hogy az ön
kényes beköltözésben vétkes 
beosztott ját (tehát nemcsak az 
önkényes beköltözőt, hanem az 
ellenőrzés, jelentéstétel, in
tézkedés terén mulasztót is) 
állástól való felfüggesztés mel
lett fegyelmi úton vonja fe
lelősségre.

Ott, ahol az önkényes be
költözéskor megteendő intéz
kedéseket azonnal és mara
déktalanul végrehajtják és a 
felelősségre vonások is arány
ban állnak e gazdálkodási és 
társadalmi érdekeket súlyo
san sértő cselekményekkel, 
egyáltalán nem, vagy legalább
is évekig nem fordul elő ilyen 
visszaélés.

Sajnos vannak vezetők — 
szerencsére kevesen —, akik 
álhumanizmusból, kényelem
szeretetből vagy más önző ok
ból nem tesznek eleget köte
lességüknek, megszegik az uta
sításokat, figyelmen kívül hagy
ják a szocialista törvényessé
get, megsértik a vasutas kol
lektíva~ érdekét. Ügy kezelik 
az ügyet, mint külső jószívű 
szemlélő, akinek az önkényes 
beköltözésből közvetlen kára 
nincs, tehát miért bántsanak 
érte másokat. Ilyen helyeken 
azután megnő az önkényes 
beköltözők száma.

Az önkényes beköltözéssel 
elkövetett súlyos jogsértések
nek csak egyik formája, ami
kor valaki kiutalás és bérleti 
szerződés megkötése nélkül 
foglal el egy lakást. Találko
zunk olykor olyan esette] is, 
amikor a lakás felett rendel

kezni nem jogosult személy költözik valaki be a részére 
intézkedése alapján — bérleti ki nem utalt lakásba. íme né- 
szerződés megkötése nélkül — hány példa.

Bérleti szerződés nélkül
A városi tanács vb három- 

szobás összkomfortos tanácsi 
bérlakáshoz juttatta B. Ferenc 
nagycsaládos vasutast a  Hon
véd u. 21. fszt. 1. sz. alatt. A 
három kiskorú gyermeket ne
velő öttagú család sokaita a 
lakás rezsijét és ezért úgy 
döntött, hogy a tágas minden 
igényt kielégítő lakását elcse
réli a MÁV Kolónia 16/4. sz. 
alatti kétszobás komfortnél
küli lakást jogcím nélküli jó
hiszemű minőségben használó 
K. Antalné 3 tagú családjával. 
Cserekérelmét azonban nem 
a lakással rendelkező vasút- 
igazgatósághoz, hanem a szol
gálati főnöksége vezetőjéhez 
nyújtotta be. A vezető, bár 
nem tartozik a hatáskörébe, a 
MÁV nevében hozzájárult a 
cseréhez, amely egyébként 
jogszabályilag tilalomba ütkö
zik, mert a  használó nem cse
rélhet. K. Antalné elköltözött 
a  vállalati bérlakásból anél
kül, hogy azt a  kezelő részére 
átadta volna, B. Ferenc pedig 
kiutalás és bérleti szerződés 
megkötése nélkül beköltözött, 
igy önkényes beköltözővé 
vált. A  hatáskörét túllépő, a 
kormány rendeletét figyelmen 
kívül hagyó személy szabály
talan intézkedését elsődlegesen 
a három kisgyermek sínyli 
meg, akik a legmodernebb ott
honból olyan lakásba kerül
tek, ahol fürdőszoba egyálta
lán nincs és csak lakáson kí
vüli közös WC van. A  jogel
lenes cserét engedélyező hatá
rozatot a felettes tanácsi szerv 
hatályon kívül is helyezte.

K. István pályamunkás la
káskérelmet nyújtott be, mely
ben a dömsödi 34. sz. őrház 
kiutalását kérte maga és csa
ládja részére. A kérelmet fe
lettes szervük nem küldte 
meg kiuts^á$i javaslattal az 
MSzEÖ-nák, így az nem lett 
kiutalva. Ennek ellenére a 
szakaszkezelő pályamester 
1977 novemberben az őrház 
kulcsait átadta K. Istvánnak, 
aki november 18-án, kiuta
lás és bérleti szerződés nél
kül beköltözött, majd ezt kö-

Előzzük meg a
V. Imre szanálás miatt kiürí

tett lakásba költözött be, a 
felelőssógrevon ás — igaz, csak 
az MSzEO kezdeményezésére 
indult meg —, több mint ne
gyedév után elbocsátással zá
ru lt Ezt azonban megváltoz
tatták lényegesen kisebb sú
lyú büntetésre.

A MÁV telep 34/2. sz. alatti 
lakás kiutalását intézték B. 
László lakatos javára. Az üre
sen álló lakásba 1978. július 
15-én önkényesen beköltözött 
J. Júlia vonatvezető. A kezeld 
szerv csak július 29-én (két 
hét múlva) tett eleget az azon
nali jelentéstételi kötelezett
ségnek. J. Júliát szigorú meg
rovásban részesítették, az 
azonnali jelentkezástébeli köte
lezettségét nem teljesítőt pe
dig nem vonták felelősségre. 
A  kiutalással rendelkező kis
gyermekes család azóta is al
bérletben lakik, az önkényes 
beköltöző pedig kényelmesen 
él a másnak kiutalt lakás
ban.

Nem véletlen ezek után, 
hogy egy hónap múlva a vele 
azonos szolgálati főnökségen 
dolgozó T. Attila kocsirendező 
költözött be önkényesen a 
MÁV-telep 21/4. sz. alatti la
kásba. Itt a  felelősségrevonás 
már súlyosabb volt: személyi 
alapbércsökkentés és utazási 
*kedvezményből kizárás, de 
még mindig nem állt arány
ban az elkövetett cselekmény 
rendkívüli súlyosságával. Azon 
már nem is lehet csodálkozni, 
hogy T. Attila esetében szol
gálati főnöke javaslatot tett 
az önkényesen elfoglalt lakás 
kiutalására. Javaslatát a  té
nyeket meghamisítva, való
ságnak meg nem felelő adatok 
igazolásával támasztotta alá.

Milyen intézkedéssel előzhe
tők meg hasonló visszaélések? 
íme néhány megszívlelendő 
tanács:

vetően a bejelentkezéshez is 
hozzájárultak. Természetes, 
hogy ezek után K. István egy 
éven át lakáshasználati dijat 
sem fizetett. Szerintük a prob
lémát az okozta, hogy „ez 
miért jutott az illetékes szervek 
tudomására?!” Ahol a kezelő 
szerv így járhat el, nem vé
letlen, hogy megszaporodnak 
az önkényes beköltözések.

B. Lajos és felesége mind
ketten vasutasok, de egyikük 
sem jogosult munkaköre alap
ján szolgálati lakásra. 1977. 
augusztusában Veresegyházon 
3 gyerekkel önkényesen köl
töztek be — az egvik szülő 
családi házából — egy selejte
zés alatt álló szolgálati lakás
ba. Az önkényes beköltözés 
tényét saját maguk jelentették 
be, de az eltelt több mint egy 
év alatt a „felelős” vezetők 
nem tettek eleget a rendelke
zéseknek.

Tatabánya-felső vasútállo
máson, szolgálati helyén N. 
Vilmos vasutas zárlefeszités 
útján költözött be önkényesen 
egy üresen álló helyiségbe. 
Ezt sem a kezelő szerv vagy 
a dolgozót létszámban tartó 
szolgálati főnöksége állapí
totta meg, hanem mások tették 
szóvá, intézkedést kérve.

A Gyáli út 15/b. alagsor 1. 
sz. alatti lakást állagmegóvási 
munkák elvégzése céljából ki
ürítettük. A volt bérlő 1978. 
november 17-én pénteken du. 
fél 1  körül adta le a  lakás 
kulcsait a  kezelőnek. Ugyan
aznap 20 órakor már önkénye
sen beköltözött K. István, a 
Hídfenntartási Főnökség dol
gozója, aki kulccsal (!) nyi
totta fel a lakást. A  házfel
ügyelő, aki ugyanabban a 
házban, csak másik lépcső- 
házban Jakik. sem aznap, sem 
a következő két nap alatt nem 
jelentette be az önkényes la
kásfoglalást. Az illetékes bí
róság K. Istvánt kiköltözésre 
kötelezte, amit végre is haj
tottak, de a gyors, azonnali 
és hatékony felel ősségrevonást 
nem érvényesítették.

visszaéléseket!
— meg kell gyorsítani a 

lakáskiutalás menetét,
az üresen álló lakásokat 

megfelelően le kell zárni és 
rendszeresen kell ellenőrizni,

— önkényes beköltözés ese
tén a kezelő azonnal tegye 
meg jelentését a felettes szer
vének és a  vasútigazgatóság 
munkaügyi és szociális ellátási 
osztályának, majd ezt követően 
állapítsa meg, szükség esetén 
rendőr segítségét kérve, az ön
kényes beköltözőik) személyi 
adatait és jelentését írásban, a 
személyi adatokkal ismételje 
meg,

— minden szintű vezetőnek 
biztosítania kell az önkényes 
beköltözésben vétkesek elleni 
azonnali, példás felelősségre
vonás végrehajtását az érvé
nyes utasításnak megfelelően, 
a  kiköltözésre kötelezés iránti 
kérelem és a  szabálysértési 
feljelentés azonnali benyúj
tását,

— folyamatosan ellenőrizni 
kell, hogy az alárendelt szer
vek, vezetők maradéktalanul 
eleget tesznek-e kötelességeik
nek, mulasztás esetén itt is 
azonnali, szigorú felelősségre- 
vonást kell alkalmazni,

— selejtezésre, szanálásra 
kijelölt lakások utolsó lakója 
kiköltözésének napján a nyí
lászáró szerkezeteket ki kell 
szedni, a padozatot felbontani 
és a kéményt kibontani.

Lakásgazdálkodásunk gond
jairól adtunk vázlatos tájé
koztatást. Gondjaink közül 
részletesebben foglalkoztunk 
a legsúlyosabbal, az önkényes 
lakásfoglalással. Ezt azért tar
tottuk szükségesnek, hogy be
mutassuk: a  jogsértés, az uta
sítások be nem tartása, az ál
humanizmus milyen ered
ményre vezet.

Dr. Bábiczky László

Rekonstrukció Bicskén
A budapest-hegyeshalmi vasútvonal rekonstrukciója során 

átépítik Bicske állomást is. Az új vágányok lefektetése előtt az 
elavult pályát és épületeket elbontják, a régi biztosító beren
dezéseket kicserélik. A nagyarányú építkezés miatt át kell 
szerelni a felső vezetéket, s ebben a munkában csehszlovák 
szakemberek is részt vesznek.

Bontják a Il-es váltóállító központot

Precíz munkát igényel az új vágány bemérése, szintezése

M i

A vágányépítést korszerű gépek segítik

Csehszlovák szerelők »akrobata mutatványa” tíz méter magasban
(Tcnta György képriportjai
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A NEM ZETKÖZI GYERMEKÉV JEGYEBEN

R ajzpályázat vasutas gyermekeknek
Kétévenként meghirdetik — A felnőttek gyermek fotókkal pályázhatnak

Rémálom. Ez a címe az 
egyik nagyon ügyes gyermek
rajznak, ami a pályázatra ér
kezett. Balesetet ábrázol, vagy
is olyan eseményt, ami való
ban minden vasutas dolgozó 
rémálmai közé tartozik. A kis
fiú mégis gyermekien örökítet
te meg ezt az eseményt, hiszen 
azon ritka vasúti balesetek 
egyikét formálta meg ceruzá
val. amit állat okozott. Ez al
kalommal egy oktatlan állat, 
egy bika állta útját a  moz
donynak . . .

Az állatok szorosan hozzá
tartoznak a gyermekek világá
hoz, s így nem szokatlan, hogy 
még a vasutas dolgozók gyer
mekei is belekombinálták raj
zaikba az állatok jelenlétet. 
Igaz, nem is volt céljuk a rajz
pályázat rendezőinek — a vas
utasszakszervezet pécsi ifjúsá
gi klubjának —, hogy kizáró
lag csak a vasút, a vasutas 
dolgozók* életével, helyzetével 
kapcsolatos rajzokat készítse
nek e pályázatra. Nem akarták 
megkötni a  gyermekek kezét 
és fantáziáját. Szerencsés volt 
ez a  döntés, hiszen a Nemzet
közi Gyermekév jegyében meg
hirdetett — a pécsi igazgató
ság területén élő valamennyi 
vasutas .dolgozó gyermeke, 
unokája és közvetlen hozzá
tartozóinak gyeremekei részé
re szóló — pályázatra nagyon 
sok rajz érkezett.

A pályázat lebonyolítását 
nagyszabású előkészítő munka 
előzte meg. Megfogalmazták, 
hogy milyen rajztechnikai ka- 
tegóriákban és milyen korosz
tály csoportosításában verse
nyezhetnek a gyerekek. A pá
lyázati felhívást az igazgatóság 
nyomdájában — társadalmi 
munkában készítették, majd a 
pécsi csomóponti KlSZ-bizott- 
ság irányításával működő 
KISZ-alapszervezetek tagjai 
postázták a több mint három
száz felhívást. A gyerekek há
rom rajztechnikai kategóriá
ban — ceruza, kréta, vízfesték
— négy korosztályba sorolva
— 3-től 6 év, 6-tól 8, 8-tól 11, 
és 11  évestől 14 évesig pályáz
hattak.

A beérkezési határidőre — 
május 1-re — 127 rajz érke
zett. Sajnos, többen elkéstek a 
beküldéssel, így az ő rajzaikat j 
már nem tudta figyelembe 
venni az értékelő bizottság, j

Szép számmal akadtak viszont 
olyan gyermekek, akik kettő, 
három, sőt ennél is több alko
tást küldtek .A rajzok téma
választása is meglehetősen szé
les skálán mozgott: a vasutas 
hétköznapoktól a játékig, az 
óvodás élettől a kiránduláso
kig, szinte minden olyan pil
lanatot megörökítettek a gyer
mekek, amik az 6 életükkel, 
közvetlen környezetükkel kap
csolatosak.

A legjobb 98 alkotásból kiál
lítást rendezett a Vasutas 
Klubkönyvtár Ifjúsági Klubja. 
A kiállítást Halmay Árpád, a 
területi bizottság titkára nyi
totta meg. Valamennyi kiállí
tott alkotás készítője jutalom
ként játékot kapott. Külön ju
talmazták a legjobb kilenc 
rajz — Szabadkai Zsolt Sár- 
bogárd, Révfalvi Péter Domb
óvár, Horváth Péter Bátaszék,

Inés Gábor és Inés Andrea 
Kaposvár, Váradi Zsolt Báta
szék, Halmai Zsolt Dombóvár, 
Nagy Beáta Bétaszék, Kalinics 
Zsuzsanna Murakeresztúr — 
alkotóját.

A Vasutasok Szakszervezete 
Pécsi Területi Bizottsága és az 
Ifjúsági Klub e jól sikerült 
gyermekraj zpályázat nyomán 
tervbe vette, hogy kétévenként 
meghirdeti ezt a pályázatot. 
Ám nemcsak a gyermekek ré
szére szerveztek hasznos prog
ramot a Nemzetközi Gyermek
év alkalmából. Ezekben a na
pokban már postázzák azokat 
a felhívásokat, amelyek fel
nőttek részére szólnak és fotó- 
pályázaton való részvételre in
vitálják őket. Ám a  fotók csak 
gyermekeket, a gyermekéletet 
ábrázolhatják. . .

T. É.

Gyermeknap Ferencvárosban

Vidám játék, móka, kacagás. A gyerekek jól érezték magukat 
a  sportpályán

(Bihari Tamás felvétele)
Színes műsor, sport- és 

ügyességi versenyek, vidám 
játék, móka, kacagás. Ilyen 
volt a programja és a hangu
lata a ferencvárosi művelődési 
házban, valamint a sportpá
lyán rendezett gyermeknap
nak május 27-én. A vasár na-

Gyermeknap
Fancsa/on

Miskolc-Tiszai pályaudvar ^Asztalos János" KISZ- 
alapszervezete már öt éve patronálja és támogatja a 
Borsod megyei Fancsal község általános iskoláját. E 
gyümölcsöző kapcsolat minden évben valamilyen ese
mény megrendezésében csúcsosodik ki.

Ez évben a pedagógusnappal egybekötve rendezték 
meg a gyermeknapot, melyen megjelent a Tiszai pálya
udvar KISZ-alapszervezetének küldöttsége.

A délelőtt megrendezett sportrendezvények győztes 
úttörői, érem és oklevél elismerésben részesültek, de 
valamennyi résztvevő ajándékot is kapott. Délután a 
Vörösmarty Művelődési Ház színjátszó-csoportja és ze
nekara adott nívós műsort, majd Nagy Ferenc KISZ- 
titkár átadta Berta József iskolaigazgatónak a KISZ- 
szervezet ajándékát, egy szép kivitelezésű serleget.

A jól sikerült pedagógusnappal egybekötött gyermek
napra még sokáig emlékezni fognak Fancsalon.

Kisvárdai János

pót mintegy 80 gyerek töltötte 
a művelődési házban, a na
gyobbak egyedül, a kicsik szü- 
’eikkel.

A program a Pinceszínház 
kétórás műsorával kezdődött. 
Keleti István rendezésében a 
Pacsuli palota című vidám da
rabot élvezték a résztvevők. 
Ezután a „házimoziban” mese- 
és rajzfilmeket vetítettek. Dél
ben a gyerekeket háromfogá
sos ebéd várta az étteremben. 
Utána jólesett a mozgás. 
A zsákbanfutás, a kötélhúzás 
és a különböző ügyességi ver
senyek győzteseit kisebb aján
dékokkal jutalmazták, de a 
csokoládéból jutott bőven min
denkinek.

A gyermeknapi műsort 
Rovó Gábor bűvész, Forgács 
Gábor jódlis és Retye-Ru- 
tyáék fellépése zárta. 
Az együttes tagjai: Koltai Zsu
zsa és Antoni Judit gitárkísé
rettel gyermekdalokat énekel
tek és megénekeltették az ap
róságokat is.

A színes, jól szervezett gyer
meknapnak délután öt órakor 
lett vége.

F. E.

B A B A K Í V Á N S Á G
A belvárosi parkban ülök, és 

az égető forróságban, bágyadt 
tekintettel nézem apró termetű 
padszomszédomat. Erika dundi 
kezecskéje magasba lendül, és 
a szemközti pádon ülő apuka 
vasutas tányérsapkáját, szőke 
hajfürtjeire illeszti. Újdonsült 
ismerősömet újra és újra meg
nézem. Ez az eleven kék szemű 
baba, szegfűcsokorral az ölé
ben, igazán olyan, mintha csak 
a játékbolt kirakatából vették 
volna elő.

— Hány éves vagy?
— Három múltam.
— Mi szeretnél lenni, ha 

nagy leszel?
— Óvónéni! Tudod, én na

gyon szeretem a gyerekeket. 
Imádom őket!

— És az óvónénit7
— ö t is.
— Miért?
— Mert . . .  mert nagyon sok 

szép mesét tud.
— Tudod, mi ez? — muta

tok az esernyőmre, közben 
9issza kell fognom magam,

hogy fél ne törjön belőlem a 
nevetés. . .

— A varázspálcám. Ha eljön 
az este, én ezen szoktam lo
vagolni. Bizony! Ha felülök rá, 
keresztülrepülök az egész vá
roson . . .

Erika megrökönyödött arcot 
vág, tágranyilt szemeiben 
mintha félelem csillanna 
m eg . . .

— Szóval. . .  te boszorkány 
vagy?

— Eltaláltad! A hosszú ha
jamban van minden erőm . . .  
Ha levágnák, akkor én meg
halnék.

A csöppség homlokát rán
colja, hangjából bizonytalan
ság csendül.

— Én úgy tudtam, hogy ma 
már nincsenek boszorká
nyok .. Csak a mesében.

— így igaz! A rossz boszor
kányok valóban kihaltak. Amt

én jó boszorkány vagyok! Tel
jesítem a gyerekek kívánsá
gát!

— És ha kívánnék egyet, 
teljesítenéd?

— Hát, ha nem haladja meg 
az erőm, akkor igen!

— Állítsd meg az időt! Na
gyon szépen kérlek rá, jó? 
Hogy a drága nagymami, soha 
ne haljon meg!

— Hm, hm. Sajnos, ez már 
nem áll módomban. Az idő a 
világmindenség teljhatalmú 
ura. Megállítani bizony nem 
lehet!

Miután rosszalló pillantást 
vet rám, a zsebembe nyúlok és 
előveszem a bűvésznoteszt.

— Ide süss! — és azzal két- 
rét hajtom a kártyát. — Hipp- 
hopp! — S a baloldalon vi- 
gyorgó manóka, máris ellen
kező oldalon jelent meg . . .  — 
Tessék! Neked adom.

Gyermeknapi ajándék •

Kigyúlt a fény a 10-es őrházban
Nagy öröm érte Domokos Vilmos pályamunkást, a  MÁV 

Szekszárdi Pályafenntartási Főnökség dolgozóját és családját. 
A 10-es számú őrházi lakásukban (amely közigazgatásilag 
Szedres községhez tartozik ugyan, de igen távol van a köz
ségtől), elkészült a  villamosítás a gyermeknapra. A szülők és 
a hat kiskorú gyermek ennél szebb gyermeknapi ajándékot 
aligha kaphattak volna.

A családi fényképről csupán a 10 éves Angéla hiányzik, 
ö  jelenleg kórházi ápolás alatt áll.

A  gyerm eknapon

KISDOBOSOKAT AVATOTT 
A CURTICI KOSSUTH BRIGÁD

A curtici MÁV-képviselet 
„Kossuth” kereskedelmi-for
galmi brigádja május 27-én, a 
gyermeknap alkalmából Lo- 
kösháza határőrközség általá
nos iskolája I. a. osztály 16 ta
nulójának kisdobos nyakken
dőt ajándékozott. A nyakken
dőt az avató szülők kötötték a 
kisdobosok nyakába.

A kisdobosokat a szolgálat
ban levő brigád nevében Bá
rányt József brigádvezető-he- 
lyettes köszöntötte, s meglepe
tésként hatott — a gyermekek 
nagy örömére —, hogy a fel
avatott új kisdobosok mellére 
tűzte a szép kivitelű: Magyar 
Népköztársaság kisdobosa jel
vényt.

Pacz József

M űsoros délután 
a KISZ-klubban

Vidám műsoros délután szín* 
helye volt május 24-én a mis
kolci vontatási főnökség 
KISZ-klubja. A KISZ-vezető- 
ség meghívására ez alkalom
mal Múzsái András és Kürti 
P. László előadóművészek lá
togattak el a KISZ-fiatalokhoz. 
A Moldova György szatíráiból, 
valamint saját szerzeményük
ből összeállított „Nem szeret a 
főnököm” című műsor nagy 
sikert aratott.

Kem enesaljái napok
Május 20. és 27. között ren

dezték meg Celldömölkön a 
XIV. kemenesáljai napokat, 
\  rehdezvénysorozat egyik 
eseménye volt a munkáskóru
sok dunántúli találkozója. 
A fellépő nyolc kórus között 
szerepelt a szombathelyi vas
utasok Haladás Férfikórusa. 
A dalárda eddig minden alka
lommal ott volt a Kemenesalja 
fontos művészeti és kulturális 
seregszemléjén.

A könyvhét sikeréért
Jászberény állomás 12 tagú 

.,Székely Mihály” szocialista 
brigádja, melynek Dienet 
László anyagleltár számadó a 
vezetője, sokat tesz a kulturált 
utazás érdekében. A brigád 
fele nő, személypénztárosok és 
takarítónők. Az elmúlt évben 
a brigád ezüstkoszorús jel
vényt szerzett. Az idén többen 
közülük a vágány tisztítását 
végezték társadalmi munká
ban. Az idei 50. könyvhét si
kere érdekében június 1-től, 
nyolc napon keresztül, az állo
más jegyváltó csarnokában 
könyvet árultak, szintén társa
dalmi munkában. Már az első 
napon kétezer forint értékű 
könyvet adtak el.

Szűcs Ferenc

Brigádok a gyerekekértMűsoros délután 
-  vasutas gyerekeknek
A szentesi vasúti csomópon

ton, az állomás szakszervezeti 
bizottságának kezdemenyezé- 
sére június 2-án délután gyer
meknapi ünnepséget rendez
tek a dolgozók gyermekeinek. 
A kicsiket a Damjanich utcai 
iskola bábszínháza szórakoz
tatta, majd zenés verses mű
sort adtak a résztvevő gyere
kek egyéni jelentkezés alap
ján. Ugyancsak rövid műsort 
adott a Kilián György for
galmi KISZ-alapszervezet is.

A rendezvényen 90 gyerek 
vett részt és valamennyien na
gyon jól érezték magukat. 
A résztvevők és a távol levők 
összesen 220 gyermek ajándék- 
csomagot kaptak. A vonalon 
dolgozó szülők gyermekei la
kásukon kapták meg az aján
dékcsomagot a szakszervezet
től.

Rostás Klára

— ünnepi könyvhét. Az 50. 
ünnepi könyvhéten Szentes ál
lomás Kilián György forgalmi 
KISZ-szervezetének tagjai 
könyvárusítást vállaltak. 
Az állomáson több mint hat
ezer forint értékű könyvet ad
tak eL

A babaarcon megilletődött 
derű fénylik, hálásan csilingelő 
szavakat hallat. •.

— Köszönöm. Én meg neked 
adom ezt a virágot. Nagymami 
kertjében rengeteg van be
lőle . . .

Felugrik, átfut a boldogan 
derülő, tárt karokkal váró apu
kához és az ölébe fészkelve 
magát, szégyenlősen vissza
kiált.

— És azt kívánom neked, 
hogy a hajad nőjön meg minél 
nagyobbra, olyanra..., olyan
ra, hogy a földig érjen. És, 
hogy tudjál majd küzdeni a 
gonosz boszorkányok ellen.

Az apukán szülői büszkeség 
ragyog. Igaz is. Ritka az olyan 
gyermek, aki 6 maga is gyere
keket szeret. Ilyen megér
demli azt, hogy egy kívánsága 
valóra váljon. Hogyha felnő, 
legyen belőle óvónő!

Kovács László

Kisújszálláson a szocialista 
brigádok többsége évek óta 
kapcsolatot tart a városi-köz
ségi gyermekintézményekkel. 
Rendszeresen végeznek parko
sítási, tereprendezési, javítási 
munkát.

A pályafenntartási főnökség 
Május 1. szocialista brigádja 
különleges feladatra vállalko
zott, amikor a Sásastó úti óvo
da részére társas- és bábjété- 
kokat, mesefigurákat készített. 
Az ilyen jellegű „támogatás”

anyagiakban és társadatóril 
munkaórában is jelentős, az 
éves teljesítés mintegy egyötö
dét teszi ki e brigádnál. Cseré
ben a gyerekek rendszeres 
műsorral készülnek a nőnapi 
ünnepségre. A Sásastó úti óvo
dának másik patronálója az L 
főpályamesteri szakasz Koma
rov, míg az Ifjúság úti óvodá
nak az I. főpályamesteri sza
kasz Petőfi brigádja. Ugyanitt 
a Baross Gábor KISZ-alap- 
szervezet is tevékenykedik.

FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜNK!

A  M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET, FÉRFIAKAT, 
L Á N Y O K A T ,  FIÚKAT,
Iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, sarusó, 
vágányfékkezelö, kocsi!elíró, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezetö. 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 másolókat ácsokat, asztalosokat 
kőműveseket, burkolókot pályamunkásokat 
betanított és segédmunkásokat 
állomási és kocsitakaritókat

KŐTELEZŐ M UNKAIDŐ  minden beosztásban havi 191 óról 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási- művelődési, sportolási üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES M UNKAKÖRÖK)

JELENTKEZÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
o MÁV Budapesti igazgotóság állomásain, 
vontatási oályotenntartási főnökségein, 
valamint a
KÖZPONTI MUNKAERŐ FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest. Keleti pu. (Cinkoiai kapu). 
Telefon: 145-010.
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Jelenkori népvándorlás (2 .)

Az SZVSZ és a vándormunkások
A Szakszervezeti VilágszÖ- 

vétség mindig támogatta a 
vándormunkások követeléseit 
az őket kizsákmányoló mono
póliumokkal szemben. Ezzel 
egyidejűleg erőteljesen han
goztatta a faji, a társadalmi 
vagy nemzeti származásuk 
megkülönböztetés nélküli em
beri léthez, a munkához való 
jog gyakorlását saját hazájuk
ban, valamint az államok kö
telességét olyan politika foly
tatására, amely garantálja a 
teljes foglalkoztatottságot.

Az SZVSZ tagszervezetei a 
vándormunkásokat kiengedő 
és az őket befogadó országok
ban állandó tevékenységet fej
tenek ki annak érdekében, 
hogy vessenek véget a megkü
lönböztetésüknek, az idegen- 
gyűlölet és a fajgyűlölet min
den megnyilvánulásának. 
A tagszervezetek rendszeresen 
kinyilvánítják szolidaritásukat 
a dolgozók harcával, amelyet a 
kizsákmányolás, a munkálta
tók és a monopóliumok ellen 
folytatnak,

A világszövetség
kezdeményezései

Az SZVSZ minden kezde
ményezést támogatott a ván
dormunkások érdekében. En
nek megfelelően — közvetle
nül vagy tag- és társult szer
vezeteinek közvetítésével — 
részt vett a szakszervezetek 
vagy más haladó szervezetek 
által összehívott nemzetközi 
konferenciákon, jelentősen 
hozzájárulva azok hatékony
ságához.

így például az SZVSZ több 
szakszervezeti központja je
lentősen segítette az első két 
nemzetközi szakszervezeti 
konferencia munkájának ered
ményességét, amelyeket Belg- 
rádban és Isztambulban szer
veztek a kivándorlásról.

Az SZVSZ támogatta a De
mokratikus Jogászok — 1974. 
januárjában tartott — Nem
zetközi Konferenciájának ha
tározatát, amelyben követel
ték, hogy valamennyi fogadó 
országra vonatkozó, a vándor
munkások tényleges jogait tar
talmazó nemzetközi törvény 
kerüljön kidolgozásra.

Az SZVSZ 1974 novemberé
ben megfigyelői minőségben 
képviseltette magát Wagenin- 
genben a vándormunkások 
páneurópai konferenciáján, 
valamint 1975 februárjában, a 
Rómában tartott országos kon
ferencián, amelyet a kivándor
lás kérdésében tartottak. Je
lentősen elősegítette, hogy 
mindenütt, ahol szükséges, a 
vándormunkások jogos köve
teléseit a legrövidebb időn be
lül kielégítsék és határozot
tan kitartott amellett, hogy 
ezek a követelések szerepelje
nek a Nemzetkön Munkaügyi 
Szervezet új egyezményében. 
A Nemzetközi Munkaügyi' 
Konferencia 60. ülésén az 

SZVSZ megkülönböztetett fi
gyelmet fordított a vándor
munkásokkal foglalkozó hár
mas bizottság munkájára, 
amely az egyezményt és a kö

veteléseket vizsgálta felül. Tá
mogatta a munkásképviselők 
csoportjának javaslatait, akik
nek végül is sikerült az egyez
ménybe két új paragrafust fel
vetetni, amelyek biztosítják a 
legálisan bevándorlók védel
mét a munkanélküliségtől. 
Az „illegálisan” bevándorlók 
részére néhány jogot szintén 
sikerült kiharcolni.

Az SZVSZ önállóan is több
ször felvetette á vándormun
kások problémáit a nemzet
közi szervezeteknél és külön
böző dokumentumokban szám
talanszor kinyilatkoztatta 
készségét egy nemzetközi akció 
kibontakoztatásáért a vándor
munkások nemzeti és polgári 
jogi egyenlősége érdekében 
minden területen.

Kongresszusi
dokumentumok

A vándormunkások jogaival, 
s a társadalombiztosítással 
kapcsolatos kérdések a Szak- 
szervezeti Világszövetség — 
1969-ben megtartott — VII. 
kongresszusa által elfogadott 
d9kumentumban is hangsúlyt 
kaptak:

„Különösen fontos annak kö
vetelése. hogy a külföldi ván
dor-munkások jogait garantál

ják — olvashatjuk a „Határo
zat a társadalombiztosításról” 
c. fejezetben — és az egyenlő 
bánásmód elve alapján bizto
sítsák szigorú és maradéktalan 
alkalmazásukat a társadalom- 
biztosítás területén. . .  A kü
lönböző tőkésországok dolgo
zóinak, szakszervezeteinek 
egységakciókat kellene kezde
ményezniük a külföldi dolgo
zók érdekében: a nemzeti tör
vények biztosítsák számukra, 
hogy hazájukba átutalhassák a 
társadalombiztosítás által kifi
zetett rokkantsági, öregségi já
radékot és azokat a kedvezmé
nyeket, amelyeket a Közös 
Piachoz tartozó országok dol
gozói már kiharcoltak

Egy másik kongresszusi do
kumentumban, a „Szakmai 
képzés”-sel foglalkozó résznek 
a „Bevándorolt dolgozók” c. 
fejezete a bevándorolt dolgo
zóknak szakmai képzés és to
vábbképzés területén való tel
jes jogegyenlőségének követe
lését jelöli meg fő feladatként, 
amelyet garantálni kell a be
vándorlási szerződésekben 
vagy a kollektív szerződések
ben.

Az írástudatlanság megszün
tetésére vonatkozó határozat 
lerögzíti, hogy a bevándorlási 
szerződésekben és a kollektív 
szerződésekben garantálni kell 
a vándormunkásoknak az írás
olvasás megtanulásához való 
jogát.

A Szakszervezeti Világszö
vetség VIII. kongresszusán a 
vándormunkások problémáit 
olyan széleskörűen vitatták 
meg, hogy a szakszervezeti jo
gok, valamint a gazdasági és 
társadalmi követelések Char
tájában — amelyet a kongresz- 
szus jóváhagyott — szintén 
szerepel.

A Charta kikötései
Megállapíthatjuk, hogy ko

runk munkaerő-vándorlásá
nak a legfőbb oka a tőkés gaz
dasági és társadalmi fejlődés
ben keresendő, amelyet egye
dül a kapitalista tőkefelhalmo
zás érdekei irányítanak, s 
amely strukturális egyensúly- 
hiányt idéz elő a tőkésorszá
gok között. Ez a körülmény a 
férfiak és nők tízmillióit kény
szeríti hazájuk elhagyására, 
hogy sokszor ellenséges és a 
hátrányos megkülönböztetés 
viszonyai .között keressék meg 
kenyerüket. A Charta aláhúz
za, hogy a bevándoroltak élet- 
és munkakörülményei többsé
gében rendkívül kedvezőtle
nek.

„Még kedvezőtlenebbek a 
körülményei a szezonmunká
soknak és a szomszédos állam 
határszéléről átjáró munka- 
vállalóknak, akik gyakran a 
tiltott kereskedelem Eszközei, s 
akiket a legszegényebb terüle

tekről toboroztak tömegével. 
/ Ezek a jog nélküli, gyakran 
analfabéta férfiak és nők nyo
morúságos életet hagytak ma
guk mögött egy még emberte
lenebb és jog nélküli életért 
— állapítja meg a dokumen
tum.

A munkaerő-vándorlás sza
bályozásának szükségességét 
hangsúlyozva, amelyben egy
ségesen biztosítják a dolgozók 
és családjuk jogait, a Charta 
kiköti:

— szigorúan meg kell bün
tetni mindenféle tiltott ember
kereskedelmet, akár egyik or
szágból a másikba, akár orszá
gon belül egyik vidékről a má
sikra történik;

— biztosítani kell a szakszer
vezetek részvételi jogát — a 
vendégmunkások teljes jogú 
képviseletével — a bevándo
roltakra vonatkozó két- vagy 
több oldalú szerrződések elő
készítésébe, megtárgyalásábd, 
a határozathozatalba és elle
nőrzésébe.

A dolgozók toborzása mun
kaszerződésben kikötött és a 
fogadó állam által biztosította 
garanciákkal a következő mi
nimális jogok kikötésével tör
ténhessék :

— teljes és maradéktalan 
szakszervezeti szabadság, bele
értve a szakszervezeti posztok
ra történő megválaszthatósá- 
gukat;

— a foglalkoztatás és a kü
lönböző munkahelyek betölt- 
hetőségének és az előléptetés
nek garantálása;

— egyenlő anyagi juttatá
sok biztosítása, az egyenlő

munkáért egyenlő bért elve 
alapján;

— az oktatásban és szakmai 
képzésben való részvétel, az 
és az állandó tanuláshoz való 
jog biztosítása;

— egyenlő elbánás a társa
dalombiztosítási szolgáltatások 
terén (családi pótlék, munka- 
nélküli segély, anyasági segély 
orvosi kezelés, nyugdíj);

— jog és lehetőség ahhoz, 
hogy a vándoTmunkás magá
val hozhassa családját;

— a bevándoroltak gyerme
keinek iskoláztatása.

Mindig készen 
az együttműködésre

Az SZVSZ mindig kész volt 
az együttműködésre más, kü
lönböző orientációjú nemzet
közi központokkal és nemzeti 
szervezetekkel a vándormun
kások érdekében. A vándor
munkások problémái gyakran 
szerepeltek különböző találko
zókon a közösen megtárgyalt 
kérdések között. A tárgyalások 
során egymáshoz közel álló 
vélemények alakultak ki a 
vándormunkások gondjairól, 
valamint a közös akciókról, 
amelyeket a diszkrimináció 
megszüntetése érdekében kell 
tenni.

Akkor, amikor a tőkés vilá
gon átsöprő gazdasági válság 
súlyosbodása drámai helyzetbe 
hozza a vándormunkásokat, a 
világ szakszervezeti mozgal
mának fontos feladata, hogy 
minden lehetséges erőfeszítést 
megtegyen polgári és szabad
ságjogaik tiszteletben tartása 
érdekében. Baranyai Zoltán

Vendégek Csehszlovákiából

A csehszlovák delegáció tagjai szakszervezetünk vezetőivel
beszélgetnek

(Skoda László felvétele)
Május 28-tól június 1-ig kéttagú csehszlovák delegáció 

tartózkodott hazánkban, szakszervezetünk vendégeként 
Fajkus Karéi, a  csehszlovák szakszervezeti szövetség központi 
bizottsága plénumának tagja és Estefant Jozef, szb-elnökhe- 
lyettes a szocialista munkaverseny szervezésével kapcsolatos 
módszereket tanulmányozta a MÁV-náL

A vendégek megtekintették többek között a szombathelyi 
járműjavító és a jászkiséri építőgépjavító üzemet, továbbá 
megbeszélést folytattak szakszervezetünk közgazdasági osztá
lyának vezetőivel a  termelést segítő munkáról.

A delegációt fogadta Koszorús Ferenc főtitkár is.

Kanizsai fiatatok 
országjáró kirándulása

Debrecen :
Kulturális*

hónap
A debreceni vontatási fő-’ 

nökség művelődési bizottsága, 
valamint a szakszervezet kul
turális ék sportbizottsága jú
niust a kultúra és sport hónap
jává jelölte ki. Ennek kereté
ben június 1 -én egészségügyi 
előadássorozatot indítottak.

Június 3-án filmvetítéssel és 
fagylaltozással egybekötött 
gyermeknapot rendeztek. Több 
szocialista brigád megtekinti 
a Régimódi történet és a Ne- 
báncsvirág színházi előadásait. 
A programhoz tartozik a Szo
cialista brigádok II. országos 
szellemi vetélkedőjének mun
kahelyi elődöntője. Könyvki
állítást rendeznek Móricz Zsig- 
mond műveiből, születésének 
100. évfordulója alkalmából. 
Vasutasnapi előzetesként kép
kiállítás nyílik a „Vasút fejlő
dése képekben” címmel.

Ami a sportot illeti: sakk- és 
asztalitenisz-versenyt, kispá
lyás labdarúgó-bajnokságot 
szerveznek a brigádok között: 
a versenyek döntőire a  vas
utasnapon kerül sor.

A MÁV Nagykanizsai Pálya- 
fenntartási Főnökség KISZ- 
alapszervezete kétnapos hét
végi kirándulást szervezett a 
Palócföldre. Elsőként Salgótar
jánt, a hazai munkásmozgalom 
egyik fellegvárát keresték fed.

RENDHAGYÓ TALÁLKOZÓ

írók futballmérkőzése
Az 50. ünnepi könyvhét alkalmából rendhagyó fró- 

plyasó találkozóra került sor június 4-én a ferencvárosi 
munkásszállón.' Áz írószövetség Szocreál nevű labdarú
gó-együttese Végh Antal író, csapatkapitány vezetésével 
kétszer negyvenperces mérkőzést vívott a szálló lakóiból 
verbuválódqtt együttessel.

A vasutas fiatalok az első félidőben 3:2-re vezettek, 
de a  győzelmet mégis a többnyire fiatal írókból, köl
tőkből, újságírókból álló csapat szerezte meg. Az izgal
mas mérkőzés után a csapatok tagjai és a lelkes kö
zönség a szálló klubtermébe vonultak. Az írócsapat tag
jait Végh Antal .mutatta be, majd kötetlen beszélgetés 
következett. Mezei András felolvasta néhány versét és 
beszélt a sporthoz fűződő kapcsolatairól. Dunai II. Antal 
— a most készülő könyve kapcsán — labdarúgó-élmé
nyeit elevenítette fel és elemezte sportéletünk visszás
ságait is. A számypróbálgató fiatalok közül Csigó Ernő 
egy versét, Pálfi Gyula pedig munkástárgyú novelláját 
olvasta tel. M. P.

Megismerkedtek a város ne
vezetességeivel, majd elláto
gattak a Bányamúzeumba. Kü
lönösen nagy érdeklődéssel fi
gyelték a bányaművelés ha
gyományos módszereit, mun
kaeszközeit, a fáradságos, ál
dozatos bányászélet emlékeit.

Az éjszakát a Karancs kies 
vidékén fekvő eresztvényi tu
ristaházban töltötték, ahol 
hosszabb gyalogtúrát is tettek, 
melyet az Edzett Ifjúságért 
mozgalom eredményeinek ez 
évi értékelésénél is figyelembe 
fognak venni. Másnap Szé- 
csénybe látogattak, ahol meg
tekintették a Széchenyi Zsig- 
mond és Kittenberger Kálmán 
kalandos utazásait idéző va
dászati kiállítást.

Szécsényből Balassagyar
matra folytatták útjukat. Ott a 
Palócmúzeumban a palóc nép
viselettel, a paraszti élet helyi 
emlékeivel, a helytörténeti 
anyaggal, valamint a Tanács- 
köztársaság történelmi emlé
keivel ismerkedtek meg. A 25 
tagú csoport felejthetetlen él
ményekkel és igen hasznos is
meretekkel gazdagodva tért 
haza Nagykanizsára.

Nagy Antal Géza

R A N G

A főnök minden reggel le
játssza kedvenc lemezét 

(Kesztyűs Ferenc rajza)

ÍG Y  E L Ü N K  Ml
Az idén ötödik alkalommal 

rendezték meg Szeghalmon a  
sárréti napokat. A  kulturális 
rendezvénysorozaton Püspök
ladány, Berettyóújfalu és a 
szeghalmi járás vállalatainak, 
üzemeinek szocialista brigád
jai mérték össze erejüket. Az 
„Így élünk mi!” brigádnapló 
pályázatot a vésztői vontatási 
főnökség Lenin szocialista 
brigádja nyerte meg. A vész
tői ek naplója hű képet adott 
az üzem történetéből, a  vasúti 
járművek fejlődéséről, és a 
vasutas dolgozók élet- és 
munkakörülményeiről. A győz
tes brigád oklevél elismerés
ben és pénzjutalomban része
sült.

G yanítom én már egy 
ideje, hogy a kisuno- 
kámmal, Eszterrel — aki 

tulajdonképpen nem is olyan 
kicsi, mert elsős gimnazista — 
történt valami. De csak vár
tam. Majd kibújik a szög a 
zsákból. Ha valakinek, úgy ne
kem elmondja minden titkát, 
hamarabb, mint az édesanyjá
nak, aki abban a tévhitben él, 
hogy Eszter még mindig gyer
mek.

Pedig Eszter már kész hölgy. 
Sudár termetén, kecses dom
borulatain már legelésznek a 
férfitekintetek, s ha egy ka
masz fiút csábos mosolyával is 
kitüntet, rögvest tyíz keletke
zik, amelynek pirosa ott lobog 
a legényke arcán.

Felnőtt ember — akiben 
nem öregedett el a lélek — ol
vasni tud e jelekből.

Eszterrel történt valami. 
Látom, hogy el-el révedezik, 

hosszan bámul ki az ablakon 
az utca túlsó felére, versköny
veket búj, papírszeletkékre 
firkál, majd összetépi, és sza
lad az előszobába a nagy álló
tükör elé. És én, mintha már 
nem is lennék itt ezen a föl
dön: legalább két hete, hogy 
nem vette elő azt a társasjáté
kot, amin kölcsönös csalások 
miatt nagyokat szoktunk civa
kodni.

A minap aztán csak oda- 
sündörög mellém:

— Figyelsz, öregfiú?
— Mióta csak a világon 

vagy, kicsi tündérem, egyfoly
tában azt teszem, hogy rád fi
gyelek.

— Ne hülyéskedj, mert most 
komoly dologról szeretnék ve
led tárgyalni!

Nocsak! — adtam a kí-

DÁVID JÓZSEF:

Első szerelem.
váncslt, s egyben a naivat Is, 
majd megkérdeztem: — Talán 
beszedtél fizikából?

—  Annál sokkal, de sokkal 
komolyabb dolgok is vannak 
az ember életében . . .

— Az ember életében? — 
meresztettem a szemem, pedig 
hunyorogva is jól látszott az a 
fizikai ismereteknél is sokkal, 
de sokkalta komolyabb dolog, 
ami a tizenhat éves leányka 
életébe csak úgy belecsapódott, 
mint egy fénytől megrészegült 
lepke az égő villanykörte bű
völetébe.

— Mondjad hát, bátran, ki 
vele.

—  Kérdezni szeretnék.
— Hát akkor kérdezz!
— Így görbülj meg? — mu

tatta finom kis ujjacskájával 
— ha nem őszintén válaszolsz?

— Ügy.
—  No, akkor mondd meg 

nekem, te vén varázsló, hogy 
mit tegyen az ember, ha sze
relmes?

— Hűha! — kaptam fel a 
fejem.

—  Megijedtél, nagypapa? —  
nézett rám rémülten.

— H át. . .  — adtam a megle
pettet —, hogy úgy mondjam, 
egy kicsit mellbe vágott a kér
dés.

—  Miért? Talán te sose vol
tál szerelmes?

— Ilyet kérdezni! Ha nem 
lettem volna, vajon most te le- 
hetnél-e?

— Én. . .  Én
— Ne hebegj, hápogj, kis

asszony, mert a szerelem úgy, 
ahogy te mondtad, a legesleg- 
nagyobb dolog az ember életé
ben, h a . . .  t

— Ha?
— Ha igazi.
— Hát honnan a csodából 

tudhatja azt meg az ember, 
hogy igazi? — kapkodott leve
gő után Eszter, s úgy nézett 
rám, mintha csakugyan va
rázsló lennék.

Na, most légy okos Domon
kos! De bölcs is nagypapa, hi
szen ha eddig tudtál hatni erre 
a gyerekre, most nyíló virág- 
szál korában úgy igazítsd fel
bolygatott kis lelkét, hogy szi
ve ki ne ugorjon a helyéből.

— Hallgatsz, vén varázsló?
— Látnom és ismernem kel

lene a lovagot —• makogtam, s 
Eszter megfogta a kezem. 
Az ablakhoz vezetett, s lemu
tatott az utca forgatagára.

— Ott van. ö  az, aki a tex
tilüzlet előtti járdaszélről erre 
néz . . .

No, hiszen az a nézés! A nyá
ri nap sugarai sem vernek Ide 
olyan tüzesen, . mint a lent 
ácsorgó lobogó sörényű fiatal
ember tekintete.

Gyorsan kellett határoznom, 
s már siettem is le a fiúhoz. 
Mondom neki — nagy csodál
kozására —, hogy én vagyok a 
vén varázsló, Eszter nagypa

pája. Ne ájuldozzon, hanem 
szedje össze magát, s jöjjön 
fel egy teára.

A fiú loholt mellettem. 
A lépcsőház egyik fordulójá
ban aztán megállítottam:

— Párbajozott-e már?
— Nem! — nézett rám riad

tan.
— De hallott már ilyesmi

ről?
— Igen. Olvastam róla.
— Hát csak azért — tőröl- 

gettem deres bajuszom —, 
mert Eszternek én vagyok az 
elsőszámú testőre. S ha nem 
viselkedik vele szemben a leg
nagyobb tisztelettel, én nehéz 
lovassági karddal csapom le 
mind a két kajla fülét.

— Kérem szépen.. .  — he
begte a fiú.

— Tehát értjük egymást, 
ugye? A virág nem azért nyí
lik, hogy letépjük.

A lovag — akinek szabályos 
atléta termetén az én szemem 
is megakadt — akár ölbe is 
kaphatott volna, de úgy tipe
gett mellettem, mint egy riadt 
kisfiú.

Talán azt mondanom sem 
kell, hogy szerelmes kisuno- 
kám előbb az én nyakamba 
ugrott, mielőtt irulva-pirulva 
betessékelte volna a fiút.

A válasszal tehát megvol
nánk — fújtam ki magam — 
de hogy velem mi lesz, ha a 
lányom. Eszter édesanyja meg
tudja, hogy én igazgattam e 
gverekek útját hát arra gon
dolni sem merek. De hát ez 
még mindig tisztább és ve
szélytelenebb dolog, mintha 
ezek a fiatalok tüzes tobogá- 
sukkal a hazugságok köpenyé
be burkolózva bujkálnának a 
szemünk e lő l...



8 MAGYAR VASUTAS 1979. JÚNIUS 16.

Tizenöt év után

a DVSC újra az NB ¡-ben!
r  j  f  Ü ^  % W I
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Klubhűség
A hatvanhat esztendős 

Pintér János 1930-ban ke
rült az akkor az amatőr 
első osztályban szereplő 
Ferencvárosi Vasutashoz, 
amelynek negyvennégyéves 
koráig volt a kapusa. A fel- 
szabadulás óta pedig ő lát
ja  el a  csapat intézői ten
nivalóit is.

— Játékosként mi volt a 
legnagyobb élménye?

—  Egyszer l:0-ra nyer
tünk az MTK ellen úgy, 
hogy az utolsó percben ki- 
védtem Haluska tizenegye
set .».

— Kik voltak a legne
vezetesebb klubtársai és 
ellenfelei ?

Játszottam együtt Hon
fi Györggyel, az MLSZ né
hai főtitkárával, valamint 
Szendrődi Lajossal, aki az 
Elektromosba távozott, 
majd később külföldön tett 
szert hírnévre. Katonako
romban ismertem meg kö
zelebbről az újpesti Pol
gárt és Seressí, a  kispesti 
Szabó Gézát, a  fradista 
Kiszelyt. . .

— Tervei?
— Amíg egészségem meg

engedi, s amíg az egyesü
letnek szüksége van rám. 
szeretném ellátni az inté
zői teendőket. . .

Ujházy György

„Debrecen köszönti az NB
I- e t r  — Ez a mondat szere
pelt azon a 'meghívón, amely 
június 3-ra, a nagyerdei foci- 
juniálisra csalogatta a vendé
geket. Volt ott színész-újságíró 
mérkőzés és sok egyéb látvá
nyosság, a debrecenieket még
is elsősorban a DVSC—Nyír
egyházi Vasutas Spartacus NB
II - es rangadó vonzotta. A sta
dion szűknek bizonyult és még 
a salakpályán is székeket, pa
dokat helyeztek el a lelkes 
rendezők, hogy minél többen 
láthassák a két vasutas együt
tes összecsapását, amely vég
leg eldöntötte, hogy 15 évi szü
net után ismét az NB I-be ju
tott a debreceni vasutas gárda.

Ünnepelt az egész város
28 ezren voltak kíváncsiak a 

találkozóra, többen, mint a 
szombati kettős rangadón a 
Népstadionban. A DVSC ve
szélyesebb támadójátéka ered
ményeként 2 : 1-re győzött és 
ez azt jelenti, hogy a bajnok
ság befejezése előtt két for
dulóval már behozhatatlan a 
debreceniek előnye.

A mérkőzés végét jelző bírói 
sípszót már alig lehetett halla
ni, olyan nagy volt a lelkese
dés, a hangorkán. Lengtek a 
piros-fehér zászlók és a játé
kosok, vezetők és szurkolók 
együtt ünnepelték a nagyszerű 
diadalt I

Az egész város ünnepel 1 
Ez nem véletlen, hiszen a Deb
receni Vasutast nemcsak a 
MÁV, hanem a város, sőt a 
megye csapatának tekintik.

Az egyesület elnöke, Szom
bati András öt pontba foglal
ta a siker titkát:

— Mindenekelőtt azt kell ki
emelnem, hogy nagyszerű a

A Debreceni VSC bajnokcsapata: álló sor balról jobbra: Po
tyák, Mackó, Nérey, Szigeti, Fallal, Domán, Huszti, Teleki, 
Menyhárt, Halla, Kiss, Sipos. Középső sor: Szabó, Fodor, Szíj
gyártó, Lukács, Répánszki, Szabó, Czikora, Lipők, Hegedűs. 
Guggolnak: Timár, Sallai, Tóth F., Belényesi, Tóth E„ Bacsó.

Egyesült erővel
„Már megint eladtatok egy vasutas egyesületet V  — 

hallani innen-onnan az olykor aggódó, néha még igazi 
rosszindulatot is feltételező dohogást

Kétségtelen, hogy a vasutas sportéletben — előre 
meghatározott koncepció alapján — az utóbbi időben 
jelentős változások történtek. Tapolcán, Sopronban, Ka
posváron, Nyíregyházán egyesítettük erőinket más váro
si klubokkal. Most sportszempontból még nagyobb je
lentőségű események küszöbén állunk: a debreceni és a 
szolnoki fúzió van napirenden, ám az intézkedések tár
sadalompolitikai jelentősége is nyilvánvalónak látszik. 
A vasutasok — joggal — magukénak érzik, sajátjukként 
szeretik sportegyesületeiket, hétről hétre biztatják, fi
gyelemmel kísérik kedvenceiket.

Valóban arról van szó, hogy „eladjuk” ezeket az egye
sületeket? Kidobjuk, elherdáljuk azt, amit a vasutasok 
évtizedeken keresztül, sokszor a saját kezükkel létre
hoztak? Felelőtlenül gazdálkodunk a magyar testnevelé
si és sportmozgalom alapjait lerakó elődeink örökségével?

Aki ezt komolyan gondolja, azzal nincs is miért vi
tatkozni. Nem nehéz belátni, hogy mennyire mások ma 
a vasutas sport adottságai, mint évtizedekkel ezelőtt. A 
vasút az egész magyar iparosodás, a várospolitika, a 
kulturálódás egyik fő hajtőreje volt. Hazai viszonylat
ban példátlan szervezettséggel és szinte versenytárs 
nélküli, számottevő anyagi erőkkel rendelkezett. Ez az 
utóbbi években megváltozott, és ebbőd le kell vonnunk 
a szükséges következtetéseket. A húszas években még 
249 vasutas sportegyesület működött. Joggal merül fel 
a kérdés: lehet-e és indokolt-e ma is Záhonytól Szom
bathelyig és Váctól Szegedig minden vasúti szempontból 
valamennyire is jelentős helyen önálló sportegyesületet 
fenntartanunk? Nem indokoltabb-e az erőket egyesítve 
célszerűbben, okosabban felhasználni a rendelkezésre 
álló, különben sem túl nagy összegeket?

A létesítményi beruházásokat és felújításokat nem is 
számítva évente 43 millió forintot költünk a vasutas 
sportmozgalomra. Óriási összeg ez, tovább emelni azon
ban csak a kultúra vagy az üdültetés rovására lehetne 
és ez nincs is szándékunkban. Az élsportban viszont az 
igények és követelmények egyre nőnek. Ha ezekkel lé
pést akarunk tartani — már pedig akarunk! — egyet
len megoldás látszik kézenfekvőnek: az erők koncentrá
lása. Nemcsak mi járunk ezen az úton: hogy csak a 
jelentősebbeket említsük, a Salgótarjáni TC, a Kecske
méti SC, a Pécsi MSC, a Szegedi EOL létrejöttében a 
vasutas egyesületek nem vették részt, mégis nagy, a 
város életét meghatározó klubok jöttek létre. Nyíregy
házán, Debrecenben és Szolnokon viszont részben ml 
képviseljük, reprezentáljuk a városi sportmozgalmat.

A vasutas jelleg — és ehhez mindenütt következete
sen ragaszkodunk — az egyesületek vezetésében, nevé
ben, szimbólumaiban továbbra is érvényre jutnak. Az 
egyesületek által kezelt létesítmények is változatlanul 
vasúti tulajdonban és kezelésben maradnak, a létre
jött megállapodásokat pedig rendszeresen ellenőrizzük.

Az eszközök, anyagi lehetőségek hatékonyabb, éssze
rűbb és célszerűbb kihasználása egész népgazdaságunk 
egyre inkább sürgető követelménye. Hisszük, hogy a 
helyes úton járunk, ha ezeknek az elveknek a sport te
rületén is következetesen érvényt szerzünk. Ezzel szol
gáljuk helyesen a magyar sportmozgalom, valamint a 
vasút és a vasutas dolgozók érdekeit is.

Dr. Balázs Ákos

kollektív szellem. Ugyancsak a 
siker forrása, hogy jó képes
ségű csapatot sikerült össze
hozni az 1978n 9-es bajnokság
ra. A feljutás kiharcolásához 
nagyban hozzájárult az edzői 
trió (Teleki Gyula, Szabó Béla 
és Hegedűs Gábor), amely jó 
összmunkával sikerre vezette 
a csapatot. A 13 tagú szakosz
tályvezetés azt reprezentálja, 
hogy a DVSC a vasút, a város 
és a megye csapata. Végül — 
de nem utolsósorban — a bá
zisszervek odaadó támogatásá
nak is köszönhető, hogy más
fél évtized után ismét az NB 
I-ben szerepelhetnek a Debre
ceni VSC labdarúgói.

Fülep Kornél, a labdarúgó
szakosztály elnöke úgy véli, 
hogy az elmúlt három eszten
dő kitartó, küzdelmes munká
jának köszönhető a siker. 
Az NB I-be jutást már tavaly 
is joggal várták a szurkolók, 
de akkor nem sikerült meg
nyerni a bajnokságot. A sze
zon végén többen eltávoztak, 
de helyettük szorgalmas, jó 
szellemű játokosok jöttek, mint 
Nérey, Szigeti, Lukács és Tóth 
Ferenc. Hamar összekovácsoló- 
dott az új csapat és ma mór a, 
fővárosiak is debreceninek
érzik magukat.

A z edző is elégedett 
a csapattal

Teleki Gyula edző, az egy
kori válogatott hátvéd, szinte 
mindenkivel elégedett:

— Az egész NB II. legjobb 
védelmének tartom a mién
ket. Annak ellenére helyt
álltak, hogy mi vala
mennyi mérkőzésünkön győ
zelemre törtünk és négy csa
tárral, két középpályással ját
szottunk. A védelem jól bírta 
az időnként ránehezedő nyo
mást, őket csak dicsérni tu
dom. Úgyszintén maradéktala
nul elégedett vagyok a jobb
oldali középpályás, Menyhárt 
Ernő játékával.

— Igen eredményesen sze
repelt a csatársor is, hiszen 36 
mérkőzésen 80 gólt szereztek.

— Valóban! Mi minden mér
kőzésünkön gólokat igyekez
tünk rúgni és ez hol egyik, hol 
másik csatárunknak sikerült 
is. Nálunk nincsenek „gólzsá

kok”, akik ontanák a gólokat, 
de viszont gólképes a támadó
sor minden tagja. Külön ki 
kell emelni ebből a sorból Né- 
reyt, lelkes, odaadó játékáért, 
de becsülettel helytállt Tóth 
Ferenc, Timár, Szíjgyártó és 
Maczkó is.

— Milyennek látta a csapa
tot Kiss János csapatkapitány?

— Négy éve vagyok az egye
sületnél, de úgy érzem, hogy 
erre a szezonra kovácsolódott 
össze a legjobb gárda. Ez vo
natkozik az életformára és a 
játékra egyaránt. Vidám tár
saság a miénk és mindenki egy 
célért „hajtott**. Am it akar
tunk, megvalósult. NB l-es fo
cisták lettünk.

Következik 
a csapatépítés

Milyen erősítés kell ah
hoz, hogy az első osztályban is 
sikeresen szerepeljen a csa
pat?

— Négy-öt jól képzett labda
rúgóra van szükségünk — 
mondja az edző. — Megkeres
tünk olyan játékosokat, akik 
az NB l-es csapatok tartalék- 
együtteseiben rúgják a labdát 
és ha eljönnek Debrecenbe, itt 
rendszeresen szóhoz juthat
nak. Természetesen helybéli és 
környékbeli játékosokkal is 
erősítünk majd.

Valóban, erre szükség is van, 
hiszen egy jó NB I-es csapat
nak minden posztra két jó ké
pességű játékosának kell lenni. 
Ez most nem okozhat nagy 
gondot, hiszen a bajnokság be
fejezése után egyesül a DVSC 
és a DMTE. Az egyesület új 
neve Debreceni Munkás Vas
utas Sport Egyesület. Június 
22-én lesz a  közgyűlés, ahol a 
fúzióról döntenek. Az első osz
tályban kék-sárga színekben 
szerepelnek majd.

Az MLSZ máris bizalmat 
szavazott a csapatnak, ugyanis 
az elnökség döntése szerint az 
1979/80-as Közép-európai Kupa 
mérkőzéssorozaton a Debre
cen képviseli a magyar labda
rúgást.

Gratulálunk a bajnokság 
megnyeréséhez a játékosok
nak, edzőknek és vezetőknek.

Kőhidi László

Honvédelmi nevelőmunka 
a debreceni járműjavítóban

A MÁV Debreceni Járműja
vító Üzemben május 10-én tar
tották közös értekezletüket az 
MHSZ, a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a  KISZ összekö
tői. Ott volt Erdélyi Géza, az 
üzemi pártbizottság titkára is. 
Vértesi Lajos MHSZ-titkár az 
1967. júniusi határozatot köve
tő eredményeket ismertette. A 
fiatalok nevelését, honvédelmi 
felkészítését, a  határozat kö
zös feladatul szabta meg.

Az üzemi pártbizottság 1978. 
május 23—i ülésén a határozat 
maradéktalan végrehajtására 
hívta tel a  figyelmet, egyben 
meghatározta az összekötő há
lózat feladatait is. E mostani 
értékelő megbeszélésen sok 
hasznos tanács hangzott el. 
Erdélyi Géza hozzászólásában 
elmondta, hogy a pártbizottság 
az összekötők munkáját párt
munkaként és felelősségteljes 
feladatként ismeri el.

Befejezésül Vértesi Lajos az 
1979. évi feladatokat ismertet

te. Fő feladatként a sorkötele
sek felkészítését, a tartaléko
sok éleslövészetét, valamint a 
járműjavító szakszolgálat III. 
MHSZ és Sport spartakiádjá- 
ra való felkészülést határozta 
meg.

Éjszakai verseny 
a Pilis-hegységben
A  Vasutasok Szakszerveze

tének Természetbarát Szakbi
zottsága június 2—3-án első 
ízben rendezte meg éjszakai 
tájékozódási versenyét a Pilis
ben. A győztes a Dunakeszi 
VSE, második a Gyöngyöd 
VSE, harmadik a BVKH csa
pata.

A Jól kitűzött versenypályá
ért és a rendezésért a MÁVTI 
természetjáró szakosztályát il
leti elismerés.

— Kommunista műszak. 
A debreceni építési főnökség 
az idén másodszor szervezett 
kommunista műszakot a gyer
mekév tiszteletére. A vasút
építési, felújítási és karbantar
tási munkában 870-en vettek 
részt és az érte járó százezer 
forintot óvodák fejlesztésére 
ajánlották fel. A főnökség ter
vezői társadalmi munkában 
készítették el az ebesi általá
nos iskola fejlesztési tervét, 
amelynek értéke kétszázezer 
forint volt

— Véradás. A tapolcai kör
zeti üzemfőnökség Vöröske
resztes szervezete a közelmúlt
ban véradónapot rendezett a 
városi vértranszfúziós állomá
son, amelyen hatvan dolgozó 
jelent meg.

— Ajándékműsor. A Rad
nóti Miklós Irodalmi Színpad 
június 4-én ajándékműsort 
adott a nagykanizsai Kodály 
Zoltán Művelődési Házban a 
szocialista birgádok és család
tagjaik részére. Közreműkö
dött Keres Emil Kossuth-díjas 
Érdemes művész, Dőry Virág, 
Petrozsényi Eszter és Huszár 
László színművész, valamint 
Fiumei Dóra zongoraművész.

— TV az oktatóteremben. 
A mezőhegy esi vontatási fő
nökség oktatótermében a kö
zelmúltban televíziókészüléket 
helyeztek el az utazószemély
zet részére. A szolgálat előtti, 
illetve utáni várakozás óráit 
tették ezzel kellemesebbé a 
szakvonali vezetők.

— Tűzoltó verseny. A Bé
kés megyei vállalatok tűzoltó 
versenyét május 27-én tartot
ták Zsadányban. A 800 liter/ 
perc teljesítményű motoros 
fecskendő kategóriájában ti
zenhárom csapat közül a vész
tői vontatási főnökség raja lett 
az első.

— Brigád ünnepség. Rákos
rendező állomás vonatkísérő 
szocialista brigádjai a közel
múltban ünnepséget rendeztek 
a már nyugdíjba vonult bri
gádtagok tiszteletére. Tájékoz
tatták a régi munkatársakat a 
legfontosabb eseményekről, 
terveikről, munkasikereikről 
és valamennyiüket megvendé
gelték.

Lakáscsere
Elcserélném két szoba Összkom

fortos, 54 négyzetméteres, déli fek
vésű Öröklakásomat szoba, kony
hára, vagy jövő évi beköltözéssel 
eladnám. Érdeklődni: Budapest,
XVIII. kerület. Vándor S. u. 14. 
tsz. 3. Vagy munkaidőben a 140— 
025, 20—02 telefonon: Csontosné.

Elcserélném Budapest XV. ke
rületben levő egy plusz két tél 
szobás, összkomfortos lakásomat 
Budapest vagy Pest környéki két 
szobás lakásra. Minden megoldás 
érdekel. Levélcím: Budafalvi Jó
zsef, Budapest, XV., Rákos út 
100 sz. X. e. 61.

Elcserélném budapesti két szoba 
konyhás MÁV bérlakásomat ha
sonló tanácsi lakásra. Érdeklődni 
lehet hétfő, szerda, péntek 15—16 
óra között. Kollár István, Buda
pest, vn., Landler J. út 6. sz. n . 
37.

Elcserélném a „nyolcházban** 
levő második emeleti egy szoba 
összkomfortos, gázfűtéses lakáso
mat hasonló minőségű tanácsi la
kásra vasutas dolgozóval. Kölső 
kerület is érdekel. Molnámé Né
meth Hona, Budapest, VIII., Ke- 
reoesi út 5. IV. ép. n . em. 48.

Elcserélném budai kettő szoba 
összkomfortos vállalati bérlakáso
mat három vagy ennél nagyobb 
tanácsi, egyéb (nem vasúti) la
kásra megegyezéssel. Érdeklődni. 
Szenes, Budapest, I., Avar u. 2/B.

Elcserélném vád, egyszoba, kom
fortos, kertes, különbejáratú, nap- 
i 3nyes MÁV bérlakásomat buda
pestire. Minden megoldás érdekel. 
Cím: özv. Moravecz Vilmosáé,
2600. Vác, MAV-telep 26.

Elcserélném budai, egy szoba, 
összkomfortos, földszintes MAV- 
lakásomat hasonló budai nagyobb
ra, megegyezéssel. Tanácsi is ér
dekel. Érdeklődni lehet személye
sen vagy levélben: Csesznok Jó
zsef, Budapest. L, Avar u. 2/B. 
1016.

Elcserélném szolnoki másfél szo
bás. 36 négyzetméteres, összkom
fortos MAV-bérlakásomat buda
pesti hasonlóra. Érdeklődni lehet: 
220—660/437, vagy 33—18 telefon- 
számon.

Elcserélném vasutas dolgozóval 
Dunaharaszti vasútállomáshoz kö
zel levő kétszoba komfortos la
kásomat, melyhez kert és gazda
sági udvar tartozik, budapesti két 
vagv másfél szobás összkomfortos 
lakásra. Érdeklődni lehet 16 órá
tól telefonon. 153—610102. vagy 
Üzemi 57—02, Reményi Magdolna.

— Eszperantisták találkozó
ja. A Kelet-Szlovákiai Eszpe
rantó Szövetség megalakulá
sának 10., valamint a kassai 
eszperentó klub fennállása 55. 
évfordulója alklmából a kö
zelmúltban találkozót rendez
tek Kassán, amelyen a miskol
ci vasutasok Vörösmarty Mű
velődési Házának eszperantó
csoportja is képviseltette ma
gát A miskolci eszperantó
csoport és a kassai klub tagjai 
elhatározták, hogy szerződést 
kötnek, amelynek pontjai kö
zött szerepel többek között 
könyvek, folyóiratok cseréje, a 
kölcsönös munkakapcsolat 
ápolása. A szerződés megköté
sére június 30-án, az országos 
vasutas eszperantótalálkozó al
kalmából kerül sor Miskolcon,

Új m unkaerő

— Mondtam már Lajos, hogy 
hagyjon békén. Brigádon kí
vüli kollégával nem állok 

szóba
(Kesztyűs Ferenc rajza)

— Magyarnóta-est A nem
zetközi gyermekév alkalmából 
a  MÁV Kórház és rendelőin
tézet szakszervezeti bizottság*
— a gyermekrendelő Hugón- 
nay Vilma brigádja kezdemé
nyezésére — magyarnóta-estet 
rendezett A nagy sikerű esten 
közreműködött Létai Klára 
színművésznő, Gaál Gabriella, 
Urbán Kata'in és Bojtor Imre 
magyamóta-énekesek. Fellép
tek a vasutas-szakszervezet 
ének- és zeneiskolájának tag
jai is. A rendezvény bevételét
— tízezer forintot — a gyer
mekszolidaritási alap javára 
fizették be.

— Dicsérő oklevél. A MÁV 
Fatelítő Főnökég dombóvári 
üzeme Vöröskeresztes alap
szervezetét — a véradás és az 
egészségügyi munka terén ki
fejtett eredményes munkájá
ért — a megyei Vöröskereszt 
szervezete Dicsérő oklevéllel 
jutalmazta.

— Szakmai vetélkedő. A Há- 
mán Kató vontatási főnökség 
KISZ-alapszervezete a  közel
múltban szakmai vetélkedőt 
rendezett a fiatal mozdonyve
zetők és szerelők részére. A 
kétnapos versenyen a 31 fia
tal elméleti és gyakorlati fel- 
készültségéről adott számot. 
A villamos mozdonyokon uta
zók közül Gádorfalvi Iván és 
Bágyuj Attila; az M41-esekea 
vizsgázók közül pedig Fórifl 
József bizonyult a legjobbnak. 
A motorszerelők versenyének 
győztese Szalai Géza le tt Az 
értékes jutalmakat a főnökség 
vezetői a vasutasnapi ünnepsé
gen adják á t

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 
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A vasufasnap 
rendezvényei
A 29. vasutasnap, híven 

a hagyományokhoz, a fővá
rosban és vidéken, egyaránt 
bővelkedik rendezvények
ben. Július 4-én, a MÁV 
Vezérigazgatóságán, az ün
nep jegyéből, vezetői érte
kezletet tartanak. Ugyan
ezen a napon kerül sor a 
MÁV Tisztképző Intézet 
ünnepélyes tanévzárójára.

Július 5-én délelőtt, a 
Nyugati pályaudvar Utas
ellátó éttermében adják át 
a Kiváló Vasutas és a Ki
váló Munkáért kitüntetése
ket. Délután 18 órakor pe
dig, a vasutas-szakszervezet 
Központi Képzőművészeti 
Iskolájában — Budapest 
VIII. Népszínház u. 29. — 
ünnepélyesen megnyitják a 
29. országos vasutas képző- 
művészeti kiállítást.

A tisztavatásra az idén 
nem Budapesten, hanem a 
Kisaföld székhelyén, Győr
ben, az állomás előtti téren 
kerül sor. Ezt megelőzően, 
az állomás felvételi épületé
nek csarnokában szoborát
adás lesz.

A központi rendezvénye
ken kívül, a vasútigazgató- 
ságokon, a szolgálati helye
ken, üzemekben és főnök
ségeken is megemlékeznek 
a vasutasnapról. Nagyon 
sok helyen rendeznek nagy
szabású kultúr- és sport
műsort. Budapesten a BVSC 
Tatai úti és Szőnyi úti 
sporttelepe is változatos 
programmal várja a sport- 
rajongókat. Július 5—8. kö
zött bonyolítják le a Tisza 
Express nemzetközi if júsági 
labdarúgó tornát, 6—8. kö
zött pedig az öregfiúk nem
zetközi páros teniszver
senyt. A Szőnyi úti uszodát 
8-án vasárnap, a vasutasok 
arcképes igazolványuk fel
mutatásával, díjtalanul ve
hetik igénybe.

VERPELÉT:

Komplex brigád 
a gyorsabb 
rakodásért

Áz elmúlt év elején alakult 
meg Verpeléten a 14 tagú 
ÁFÉSZ—MÁV komplexbrigád. 
Azóta, félévenként értekezle
ten elemzik munkájukat, és 
meghatározzák a legsürgősebb 
tennivalóikat. Legutóbb jú
nius 4-én értékelték az első 
félévben született eredménye
ket. Megállapították többek 
között, hogy a legnagyobb gon
dot az áruk kirakása okozta. A 
vártnál több betonáru érke
zett, amelyek mozgatásához 
késve kaptak rakodógépeket, 
darukat.

A brigád tagjai elhatározták, 
hogy további tíz százalékkal 
csökkentik a késett kirakás 
miatt fizetett kocsiálláspénzt. 
A vasutasok gondoskodnak a 
kocsik mielőbbi rakodótérre 
történő beállításáról, a tüzép 
dolgozói pedig megszervezik a 
gyors rakodást.

Tavaly a verpeléti tüzépre 
546 vasúti kocsi érkezett, és 
az állásidőért vagononként 138 
forintot kellett fizetni. A 
komplexbrigád reméli, hogy 
erőfeszítéseik hatására kedve
zőbb lesz ez a statisztika.

ARADI LÁTOGATÁS

A karáfság 
je g yé ke n

Az aradi vagongyár (IVA) 
évek óta gyárt pőre és fedett 
kocsikat a MÁV-mak. A ma
gyar átvevők, illetve a román 
átadók között baráti kapcsolat 
szövődött. A budapesti igazga
tóság sportklubja ennek foly
tán baráti látogatással egybe
kötött labdarúgó-mérkőzésre 
invitálta az elmúlt hónapban 
a vagongyár negyvenöt dolgo
zóját.

Az aradi vagongyár vezető
sége viszonozta a< meghívást. 
A magyar vasutas csoport a 
többi között megtekintette az 
Üzemet, majd Aradon és Te
mesváron városnézésen vett 
részt, június 17-én pedig lab
darúgó visszavágó barátságos 
mérkőzést játszottak egymás
sal.

V I L Á G  P R O L E T Á R J A I ,  E G Y E S Ü L J E T E K !
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Az elnökség állásfoglalása:

Az agitáció minden eszközével segítsük 
a vasút előtt álló [eladatok megoldását

A szakszervezet termelést, 
gazdálkodást segítő tevékeny
sége talán sohasem volt eny- 
nyire reflektorfényben, mint 
napjainkban. Nem érdemtele
nül, hiszen a termelés minő
sége, mennyisége a dolgozók 
érdeke. Ennek logikai követ
kezménye, hogy a szakszer
vezetnek minden eszközzel 
képviselnie kell ezt az érde
ket. Hogyom^Jcépviselte eddig, 
és mit kell tengni a jövő
ben? Ezekre a kérdésekre is 
választ adott többek között 
szakszervezetünk elnökségé
nek június 14-i ülése, amely
nek ez volt egyik napirendi 
pontja.

A szakszervezet a terme
lést, gazdálkodást jó l szerve
zett és irányított agitációval, 
propagandával is eredménye
sen segítheti. Ennek első lép
csője a gazdasági tennivalók 
ismerete és ismertetése. Év 
elején például a szakszerve
zeti szervek és a gazdasági 
vezetők nyílt fórumokon: 
munkásgyűléseken, műszaki- 
és bizalmi konferenciákon, 
termelési tanácskozásokon 
körvonalazták a legfontosabb 
tennivalókat, szállítási és 
egyéb feladatokat. .

A gazdaságpolitikai célok 
megértetésének, elemzésének 
hatékony eszköze az írásos 
agitáció a határozatok, mód
szertani útmutatók, elvi, 
gyakorlati összefüggéseket 
elemző kiadványok megjelen
tetése, de fontos szerep jut a 
szemléltető agitációs propa
gandának is. A munkaver
senyben élenjárók népszerű
sítését szolgálta például az a 
vándorkiállítás, amelyen ki
váló brigádokat, fizikai dol
gozókat mutattunk be a te
rületi bizottságok segítségével. 
A  termelést, a munkahelyi 
légkört regisztráló kiállítások 
közül érdemes megemlíteni a 
ferencvárosi művelődési ház
ban rendezett szocialista bri
gádnapló és brigádvállalás-

kiállítást, amely hűen tükröz
te többek között a ferencvá
rosi vasutasok teljesítményét, 
kezdeményezéseit.

A szóbeli agitáció és pro
paganda legfontosabb terü
lete a bizalmi csoport. A ta
pasztalatok szerint azonban 
nem használják ki eléggé a 
meggyőző szó erejét. A bizal
miak jogaik gyakorlását csak 
az érdekvédelemre szűkítik, a 
kötelességek teljesítésére való 
mozgósítás még háttérbe szo
rul. Fontos központi feladat 
tehát, hogy a 12 ezer bizal
mi és kilencezer helyettese 
jó l tájékozott, felkészült le
gyen. Ennek a célnak megva
lósítását segítik a balatonke
nesei oktatási központban 
szervezett tanfolyamok is, 
amelyeken eddig majdnem 
kétezer tisztségviselő vett 
részt. Az előadásokon, kon
zultációkon a központi veze
tőség titkárai és a vasúti fő
osztály vezetői adtak hasznos 
ismereteket. A szakszervezeti 
tömegpolitikai oktatásokon 
mintegy .42 ezer vasutas is
merkedhetett meg a népgaz
daság és a vasút terveivel, 
feladataival. Mintegy 25 ezer 
■tisztségviselő, szocialista bri
gádvezető külön tanfolyamon 
kapott tájékoztatást az agitá
ciós munka aktuális tenniva
lóiról.

Az üzemi demokrácia 
egyéb fórumai — például a 
termelési tanácskozások — is 
kedvező lehetőséget teremte
nek a szóbeli agitáeáónak. 
Sajnos több szolgálati helyen, 
csomóponton ezek a tanács
kozások formálisak, hiányzik 
az őszinte, a gondokat is tár
gyilagosan elemző vita. A ve
zetők. gyakran nem mernek 
nyíltan állást foglalni a vitás 
kérdésekben. A jövőben több, 
a valóságos helyzetet tükrö
ző értékelésre lesz szükség. A 
szóbeli agitációs, propaganda- 
munkát átgondolt intézkedé
sekkel lehet javítani.

Az elnökség felhívta a fi
gyelmet arra, hogy az eddi
ginél erőteljesebben kell tá
mogatni a munkaverseny és a 
komplex-brigádmozalom * cél
kitűzéseit. Az üzemi demok
rácia fórumait pedig céltuda
tosabban kell a munkaver. 
sen y -eredmény ek népszerűsí
tése, a gondok, megismerteté
se szolgálatába állítani. Pro
paganda téma ezenkívül az 
újítómozgalom lényegének, 
eredményeinek ismertetése, a 
fuvaroztatókkal való kapcso
lat ápolásának lehetőségei, a 
prémiumok, jutalmak diffe
renciált elosztásának módsze
re stb.

Az elnökség hangsúlyozta 
többek között, hogy tovább
ra is megkülönböztetett fi
gyelmet kell fordítani a szó
beli agitációra, az üzemi de
mokrácia fórumain való tájé
koztatásra, információszerzés
re. Érdemes bővíteni azok kö
rét is, akik szívesen vállalják 
az agitációs munkát. Kulcs
szerep jut ebben a bizalmiak
nak, szocialista brigádvezetők
nek, propagandistáknak, szak- 
szervezeti aktivistáknak, moz
galmi munkát vállaló gazda
sági vezetőknek.

A testület ezúttal is meg
erősítette, hogy a szakszerve
zeti munka homlokterében to
vábbra is a termelést, gaz
dálkodást segítő tevékenység 
áll. Éppen ezért az agitáció 
minden eszközét a vasút előtt 
álló feladatok megvalósítása, 
a dolgozók helyes gazdasági 
szemléletének 1 kialakítása 
szolgálatába kell állítani. Ja
vasolta továbbá, hogy éven
te egy alkalommal a területi 
és a szakszervezeti bizottsá
gok is értékeljék a szemlél
tető és szóbeli agitációs- 
propaganda munkát, dolgozza
nak ki javaslatokat, valamint 
adjanak több gyakorlati segít
séget az alapszervezetek ré
szére.

.... .............. .......... ' 1 ................ ......... /

Z Á H O N Y I  E R Ő V O N A L A K

Vegyianyagátfejtő telep Záhonyban
(Riport az 5. oldalon)

Vasutasnapi
koszonto

írta : Sólyom Ferenc9 a SZOT titkára

Hazánkban immár több évtizedes hagyománya van 
annak, hogy az év egy napján köszöntjük a kü
lönböző szakmák dolgozóit. Június első felében 

előbb a pedagógusok, majd rá egy hétre az építők előtt 
tisztelegtünk. Most, július második vasárnapján a vas
utasokra tekint az ország népe.

A vasútnak, mint egyik legnagyobb fuvarozó válla
latnak, megkülönböztetett szerepe van az ország gaz
dasági életében. Érthető, hiszen a megtermelt javak 
eljuttatása a felhasználókhoz, az export és import ter
mékek elszállítása rendeltetési heljfükre, alapvetően 
befolyásolja a népgazdasági tervek teljesítését. Termé
szetesen az sem közömbös, sem az utasok, sem a vas
utasok számára: hogyan alakul a személyszállítás mi
nősége? Pontosan, tisztán közlekednek-e a vonatok? 
Szolgálatkészek, udvariasak-e a vasutasok. Milyen az 
utasok ellátása a pályaudvatokon és a vonatokon?

Nos, ha e tekintetben, a munka hevében itt-ott még 
elő is fordulnak hiányosságok, alapjában véve a köz
vélemény úgy tarja számon, hogy a vasút és a vasuta
sok mindig becsülettel, fegyelmezetten, nagyfokú hi
vatástudattal végezték, s napjainkban is így végzik 
felelősségteljes munkájukat.

Fegyelem, hivatástudat. A  vasúti munkát pontod 
san az különbözteti meg más szakmáktól, hogy 
ebben a hétköznap és ünnepnap,' éjjel és nap

pal folyamatosan dolgozó nagy üzemben nincs, nem 
lehet egypercnyi megállás. Nem lehet elháríthatatlan 
akadály, mert a vonatoknak nyári kánikulában, zuhogó 
esőben téli fagyban és hóviharban is menni kell.

A  vasutasok, a felszabadulástól‘ napjainkig sokszor 
bizonyítottak. Gondoljunk csak 1945 tavaszára, az „Arc
cal a vasút felé” ma már közhelynek tűnő, de akkor 
a felemelkedés útját jelentő szó nyomán vette kezde
tét a romokban heverő magyar vasút újjáépítése, az 
ország vérkeringésének megindítása. A vasutasok ab
ban a történelmi helyzetben is tudták kötelességüket. 
Minden bizonnyal, az országépítésben tanúsított de- 
rekas helytállásuknak is része volt abban, hogy a párt 
és a kormány 1951-ben az év egy napját vasutasnappá 
nyilvánította. Azóta minden évben méltó külsőségek 
között került sor a vasutasnap megünneplésére. Még 
azokban az években is ünnep volt ez a nap, amikor 
világszerte arról beszéltek, hogy elérkezett a vasút al
konya.

Ez a jóslás azonban nem vált valóra^ Hamarosan 
kiderült, hogy a vasutat a technikai fejlődés jelenlegi 
szakaszában sem lehet mással helyettesíteni. Hazánk
ban ez a felismerés vezetett el a közlekedéspolitikai 
koncepció megszületéséhez, amely a vasút korszerűsí
tése mellett foglalt állást, s melyet az országgyűlés 
1968. évi ülése fogadott el. S hogy a koncepció kidol
gozása helyes volt, arra legfőbb bizonyság: a múlt év 
őszén — tíz év távlatából — a képviselők jóváhagyó
lag tudomásul vették a közlekedés- és postaügyi mi
niszternek a végrehajtásról szóló beszámolóját.

Ab vasút fejlődése, műszaki, technikai fejlesztése 
I ma már vitathatatlan. S ez a jövőre nézve is 
~ perspektívát nyújt a vasutasoknak, annál is in

kább, mivel mindenki számára az előrehaladás, a meg
újulás életpályáját is jelenti. Olyan életpályát, ahol a 
fiatalok nem kevesebb, mint 160 szakma közül választ
hatnak. A villamos- és dízelmozdony-vezetés, a vas
útépítés, a vasútvillamosítás, az automatizálás, a ki
bernetika, a járműjavítás, mind-mind olyan szakma, 
melyek az alkotni vágyás örömét is magukban v hor
dozzák. Arról nem is szólva, hogy az állandóan fejlő
dő munkahelyeken az emberek is fejlődnek. Ez tör
vényszerű, miként az is, hogy a vasútnál is mindenki 
számára biztosítva van a tanulás és az előbbrejutás 
lehetősége. Csak élni kell vele.

Az élet minden területére érvényes, hogy a fejlődés 
üteme, az eredményes munka nagy mértékben függ a 
gazdasági vezetők helyes irányító, a szakszervezeti 
szervek eredményes termelést segítő, érdekvédelmi és 
érdekképviseleti tevékenységétől. A szocialista mun
kaverseny eredményességének pedig alapkövetelménye 
a termelés és gazdálkodás egymással öszefüggő sokol
dalú feltételeinek biztosítása. Ahhoz, hogy a munka
versenyben részt vevő dolgozók lelkes, odaadó erőkifej
tése jól hasznosuljon, a feltételeket elsősorban a ter
melés irányítóinak, a munkahelyek gazdasági vezetői
nek kell megteremteniük. Ebben a munkában a szak- 
szervezeteknek sajátos a szerepük. A vasutas-szakszer
vezet —, széles körű aktivista hálózata bevonásával — 
sokat tesz annak érdekében, hogy a termelést segítő 
munkában mind fokozottabban érvényesüljön a vas
utasok kezdeményezése.

Nem kétséges, ezt ma már mindenki elismeri: a 
vasutas-szakszervezet termelést segítő munkájá
nak, a vasutasok áldozatkész helytállásának 

nagy része van abban, hogy a vasút eddig minden fu
varozásra felkínált árut elszállított rendeltetési helyére. 
Mint erényt külön is szeretném hangsúlyozni: bármi
lyen nehéz körülmények között kellett dolgozni, a vas
utasok érdekvédelméről és érdekképviseletéről a szak- 
szervezet vezetőtestületei, tisztségviselői soha nem fe
ledkeztek meg.

A jövőben is ezen az úton kell haladni. A jó  mun
kahelyi légkörnek ugyanis legfontosabb feltétele a dol
gozók közérzete. Minél több megelégedett ember dol
gozik egy munkahelyen, annál jobb eredmények szü
letnek. Meggyőződésem, “hogy a MÁV és a vasutas- 
szakszervezet vezetői, miként eddig, ezután is azon fá
radoznak, hogy a vasút műszaki-technikai fejlesztésé
vel arányosan javuljanak a dolgozók élet- és munka- 
körülményei, szociális és egészségügyi ellátásuk szín
vonala.

m 29. vasutasnap alkalmából mind magam, mind 
A a SZOT titkársága nevében szívből köszöntöm a 

vasutasokat, kedves hozzátartozóikat, a vasutas 
nyugdíjasokat és kívánom, hogy az idén is sikeresen 
teljesítsék a szállítási terveket.
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Vizsgaidőszak idején Győrben

Az idén 420 hallgató végez 
a Közlekedési és Távközlési Főiskolán

MEGTANULTAK A BETŰVETÉST

Követésre méltó kezdeményezés 
az analfabétizmus felszámolására

Meglehetősen üres ezekben 
a napokban a Győri Közle
kedési és Távközlési Főiskola 
épülettömbje. A hallgatók 
többsége otthon tanul, mások 
pedig már eleget tettek a 
vizsgakötelezettségnek. Olya
nok is akadnak szép számmal, 
akik a jól végzett munka után 
a szomszédos strand hús hűl* 
lámáit választják időtöltésül. 
Az oktatók közül viszont még 
délután is sokan a munka* 
szobáikban szorgoskodnak. 
Vannak, akik értékelik a vizs
gaidőszak tapasztalatait, má
sok felvételiztetnek és arra 
készülnek. Hátra van még a 
főiskola nagy eseménye, az 
államvizsga. Erre tanárnak és 
diáknak egyaránt készülni 
kell. Július elején kerül sor 
erre az eseményre, majd jön 
a jól megérdemelt pihenés és
— a most állam vizsgázók szá
mára — szeptember 1-től a 
munka. Izgalommal várják, 
hogy fogadja őket az új mun
kahely? És természetesen tele 
vannak termiakarással. A há
rom év alatt összegyűjtött is
meretanyagot mielőbb haszno
sítani szeretnék.

Fiatal oktatók
— Az idén 420 hallgatónk 

végez — tájékoztat Szénásy 
István KISZ-taitfcár, a vasút-, 
gépészeti osztály adjunktusa.
— A végzősök egyharmada a 
vasúti szakokon fejezi be ta
nulmányait. Vasútgépészek, 
vasútépítők, vasútüzemi szak
emberek és közlekedésautoma- 
tikával foglalkozó üzemmér
nökök kerülnek ki tőlünk. 
Általában az a tapasztalat, 
hogy a .végzős hallgatók 70 
százaléka a MÁV-nál helyez
kedik el, a többiek pedig a 
BKV-nál, valamint az ipar
vágánnyal rendelkező nagy- 
vállalatoknál. Tulajdonképpen 
ők is szoros kapcsolatba ke
rülnek a vasúttal.

‘ Feltűnően sok Győrött a fia- 
ital oktató. Szénásy István is 
> közéjük tartozik, csakúgy, 
mint másik beszélgető part
nerem, Bozóki László, a vas
útgépészet! osztály főiskolai 
docense. Mindketten vasuta
sok voltak, mielőtt a főiskolá
ra kerültek. Szénásy István a 
gyakornoki idő letöltése után 
a győri vontatási főnökségen 
dolgozott ö t  évig volt vas
utas, közben szakmérnöki ké
pesítést szerzett és ezt köve
tően került a főiskolára. Bo
zóki László korábban négy 
évig dolgozott a szegedi von
tatási főnökségen.

Fiatalok az oktatók, akár a 
főiskola. Élvezet lehet itt ta
nulni, hiszen a fiatal tanárok 
életkorban is közel állnak a 
hallgatókhoz. így gondjaikkal, 
problémáikkal gyakran felke
resik a hozzájuk legközelebb

álló tanárt A  vasutas osztá
lyok hallgatói természetesen 
azokhoz vannak a legnagyobb 
bizalommal, akik már dolgoz
tak a vasútnál, mert ők a 
gyakorlati élet problémáiban 
is segítenek eligazodni a jövő 
vasutasainak.

Üj technika 
az oktatásban

Á  fiatal tanárok tele van
nak tenniakarással, új mód
szereket igyekeznek kikísérle
tezni, még a vizsgáztatásban 
is. Bozóki László erről a kö
vetkezőket mondta:

— A fejlett, korszerű tech
nika korát éljük és az új tech
nika bevonult az oktatásba, 
még a vizsgáztatás gyakorla
tába is. Hallgatóink már a 
második évfolyamon megis
merkedtek a számítógéppel. 
Végzőseink évvégi vizsgáján 
így természetesen olyan fel
adat is szerepelt, amelyet szá
mítógépünk segítségével kel
lett megoldani. R—20-as szá
mítógépünk van. A  vizsgán 
menetdinamikai számításokat 
végeztettünk a hallgatókkal a 
gép segítségével. Akik a fő
iskolás évek alatt megtanul
ták, hogy miben segíthet a 
gép, azok az életben is ke
resni fogják a számftógén al
kalmazásának lehetőségeit.

— Milyen eredménnyel vizs
gáztak a hallgatók?

— Én vontatási mechaniká
ból vizsgáztattam a harmad
éveseket. ö k  már rutinos 
vizsgázók és a többség alapo
san felkészült. Mindössze két 
olyan hallgatót vizsgáztattam, 
aki nem felelt meg a köve
telményeknek és ismételni 
kényszerül.

Szó esett ezután a tudomá
nyos diákköri munkáról. Bo
zóki László megelégedéssel 
mondta el, hogy az Országos 
Tudományos Diákköri Kon
ferenciát ebben az évben 
Győrött rendezték, és a tu
dományos vetélkedő első hat 
helyezettje közül három a 
győri főiskola hallgatói közül 
került ki.

Kezdődnek 
az államvizsgák

— Július elején lesz az ál
lamvizsga. Milyen tárgyakból 
kell itt a hallgatóknak bizo
nyítaná, hogy hasznosan töl
tötték a három esztendőt?

— Mindenekelőtt meg kell 
védeni a szakdolgozatot. Ter
mészetes, hogy a szakdolgo
zat olyan vasúti témát ölel 
fel, amellyel a hallgató majd 
a munkája során is találkozik. 
Ilyen lehet például a jármű
javítási technológia, vagy a 
vontatási telepek és járműja

vító üzemek témakör. A szak- 
dolgozatra kapott érdemjegy, 
az államvizsga osztályzata, va
lamint a matematika, a me
chanika és a politikai gazda
ságtan szigorlat összesített 
eredménye adja az életbe ki
lépő szakember oklevelének 
átlagosztályzatát.

— Közben folynak a felvé
teli vizsgák. Milyen a jelent
kezési arány a vasutas sza
kokon?

—• Jelentkezhettek volna
többen is, főképpen olyanok, 
akik a középiskolában is ki
tűntek szorgalmukkal. Vasút
építő szakra 30 fiatalt vehet
nénk fel, de mindössze 15-en 
tesznek szóbeli felvételi vizs
gát. A többi vasutas szakon 
valamivel jobb az arány. A 
keretek azért feltöltődnek, 
mert például a főiskola autó
gépész szakára jóval több a 
jelentkező, mint amennyit fel 
lehet venni. Innen sok hallga
tót átirányítanak a vasutas 
szakokra is. Persze, jobb len
ne, ha mondjuk jövőre már 
eleve többen szánnák rá ma
gukat arra, hogy egyenesen 
a vasutas szakokra jelentkez
zenek. így nem érheti őket 
csalódás, arra a szakra veszik 
fel őket —- ha megfelelő az 
előképzettségük —, amelyet 
választottak. Hiszen a vasutas 
szakok legalább annyira izgal
masak, mint az autógépész. A 
vasúti üzemmérnökök munká
jára is nagy szükség van — 
mondója Szénásy István.

Elismerés
KISZ-munkáért

— Kiemelkedő KISZ-mun
kájuk alapján kik kaptak elis
merést az év végén?

— A ballagáson 15 emlék
plakettet és 50 könyvjutalmat 
adtunk át. Egy vasútgépész, 
Patonai Tivadar kapott pla
kettet Ö a tanulmányok mel
lett a többiek szórakoztatását 
is vállalta, a disco főrendező
je volt. Lukács György, aki
nek a tanulmányi eredménye 
is kiemelkedő volt, könyvju
talmat kapott eredményes 
KISZ-titkári munkásságáért.
Kende Péter azért kapott 
könyv jutalmat, mert jól vé
gezte az ágit. prop.-titkári fel
adatokkal együtt járó munkát

A KISZ-bizottság titkára el
ismeréssel szólt Vámos János 
és Paróczai József munkájá
ról. ök  a főiskolai tanulmá
nyok előtt a MÁV-nál dol
goztak, mint szakmunkások és 
a vasút javaslatára mentek az 
egyéves előkészítőre, majd a 
főiskolára. Mindketten csalá
dosok, de így is szorgalmasan 
eleget tettek a főiskolád kö
vetelményeknek. A KlSZ-tit- 
kár szerint jól jár velük a 
vasút!

Kőhidi László

IFJÚ FŐVEL FELELŐS POSZTOK

Hogy mennek a dolgok, titkár elvtárs?
-— Nem könnyű manapság 

titkárnak. lenni — sóhajt be
szélgetésünk bevezetéseként 
Takács Tibor állomási tarta
lékos, aki alig több mint két 
hónapja vette át elődjétől, a 
kereskedelmi állotmásfőnök- 
hélyettessé előléptetett Mikos 
Józseftől, az szb-titkári teen
dőket Az új titkár egyébként 
fiatal ember, de az iránta 
megnyilvánult bizalomra már 
.korábban rászolgált. Gyerek
kora óta ismerik Szentgotthár
dion, ahol az édesapja több 
évtizeden át forgalmi szolgá
lattevői beosztásban dolgozott, 
s ahol most személypánztáros.

— Engem is itt. vettek fel 
a vasút kötelékébe 13. évvel 
ezelőtt, a középiskolai érettsé
gi után — szól némi büszke
séggel, de legalább is jogos 
önérzettel az ifjú titkár. Hát 
hogyne! Nehéz „iskolát” járt 
meg azóta: volt vonatkísérő 
Szombathelyen, térfelvigyázó 
Várpalotán, majd ismét Szom
bathely állomás következett, 
míg segédtiszti, illetve tiszti 
tanfolyammal a háta mögött 
visszatérhetett Szén tgotth árd- 
ra. Csakhamar bizalmi, majd 
az szb sportfel cl 5©e lett, s je
lenleg — mint tartalékos —

8—10 poszton rendszeresen he
lyettesíti a távollevőket.

— Most éppen átmeneti 
pénztáros vagyok — jegyzi 
meg, majd hozzáteszi: — Tit
kárként mégsem boldogulnék, 
ha nem segítenének a mozga
lom „veteránjai” . Mikos Jó
zsefen kívül — alti több mint 
egy évtizeden át töltötte be 
a titkári tisztet — közéjük so
rolom az szb 'több vezetőségi 
tagját, például Déri Márton 
vámkezelőt, szakszervezeti bi
zottságunk munkavédelmi fel
ügyelőjét, Póczi Eleket, a gaz
dasági felelőst, Bucsi Évát, 
aki sokáig kultúros volt, de 
jelenleg az ifjúsági, valamint 
a közgazdasági ügyek felelőse.

Takács Tibor ezután segítő 
partnerként említi meg az 
immár nyugdíj felé közeledő 
Bácskai János állomásfőnököt 
és az ugyancsak veteránnak 
számító Puskás Imre sorom- 
p ókezel őt, az állomás párttit
kárát.

— Ahol ilyen szoros egysé
get alkot a munkahely gazda
sági -, párt- és szakszervezeti 
vezetése, ott nem lehet külö
nösebb gond — szakítom fél
be az szb-titkárt, célozva az 
előbbi kijelentésre, amely sze

rint „nehéz időkben” vállal
kozott a helyi szakszervezeti 
mozgalom vezetésére.

— Hát, igaz, ami igaz — 
bólint helyeslőén Takács Ti
bor —, közös erővel könnyeb
ben megoldjuk gondjainkat. 
Mégis fáj, hogy a kocsirende
zők közül négyen kiléptek a 
szakszervezetből. Többen a 
vasutat is itt akarják hagyni, 
pedig kevesen vagyunk. A 
közeli kaszagyárban, illetve 
a selyemiparnál „leépítették” 
a létszámot, de hozzánk csak 
egy ember jött át tanulónak. 
A rossz hangulatot a bérfe
szültség okozzfL, pontosabban 
az, hogy a kocsirendezők ná
lunk csak 8 százalékos mű
szakpótlékot kapnak — a vál
tókezelők 30 százalékával 
szemben —, mivel 16/32-es 
műszakban nem éjszakáznak, 
de reggel 6-tól este 21 óráig 
szinte megállás nélkül talpal
nak. S igaz persze az is, hogy 
a váltókezelőket tető, fűtött 
helyiség védi az időjárástól, 
míg a kocsirendezőnek kint 
kell lennie, ha esik, ha fúj. 
Azt is nehezen értik meg az 
emberek, hogy a legutóbbi 
besorolás óta miért kap 1000 
—2000 forinttal többet az a

A  TBÉF Tatai úti központjában tizenhármán vették át 
az általános iskola elvégzéséről szoló bizonyítványt

Immár négy éve annak, 
hogy a MÁV Budapesti Táv
közlési és Biztosítóberendezési 
Építési Főnökség gazdasági és 
szakszervezeti vezetőinek Ösz- 
szefogásával hasznos kezdemé
nyezés indult meg az analfa
bétizmus felszámolására. Szé
les körű agitáció eredménye
ként a társszolgálati ágazatok
kal együttműködve 17 írástu
datlan dolgozót, köztük őszülő 
halántékú családapákat, anyá
kat, huszonéves KISZ-korosz- 
tályú, cigány származású fia
talt ültettek iskolapadokba. 
Jóllehet, az intenzív, kihelye
zett tagozatról négyen időköz
ben kimaradtak, de a végző
söknek a minap megtartott 
évzárón a MÁV Vezérigazga
tóság, a Vasutasok Szakszerve
zete kulturális, agitációs, pro
paganda- és sportosztálya, a 
budapesti területi bizottság 
képviselőinek, valamint a vég
zősök gazdasági vezetőinek je
lenlétében Gáspár Sándor osz
tályfőnök és Hazaffi Béla, a 
TBÉF művelődési bizottságá
nak titkára átadhatta a bizo
nyítványokat.

Mint az osztályfőnök és Kaj- 
csa Attila, a területi bizottság 
munkatársa üdvözlő szavaiban 
is elhangzott, a megtett út 
nem volt könnyű. A kihelye
zett tagozat tanulóitól (és azok 
gazdasági vezetőitől) kitartó 
munkát, szorgalmat igényelt, 
amíg elérkezhettek az évzá
róig.

— Ne elégedjenek meg az 
elért eredményekkel, képez
zék tovább magukat, hogy a 
f 'isúti technika fejlődésével 
lépést tarthassanak. A meg
szerzett tudással próbáljanak 
úgy sáfárkodni, hogy azzal sa
ját boldogulásuk és a társada
lom javát is szolgálják — 
mondta Kiss József, a TBÉF 
igazgatója a bizonyítványosz- 
tás utáni szerény, kedves ün
nepségen.

Hogy a gazdasági vezetők is 
milyen figyelemmel, segítő
készséggel mozdították elő az 
írástudatlanság felszámolását, 
bizonyítja, hogy Rákosrendező 
állomás helyettes főnöke, a 
Terézvárosi Pft személyzeti 
vezetője az évzáróhoz ered
ményesen eljutó vasutasokat 
pénzjutalomban részesítette. A 
területi bizottság pedig min
den végzős diákot könyvjuta
lomban részesített.

— Törekvésünk csak akkor 
lesz eredményes, ha a most 
végzett diákok munkahelyü
kön húzóerőt jelentenek majd 
az analfabetizmus elleni küz
delemben, s tovább segítenek 
bennünket, hogy a mag elhin- 
tése sikeres legyen — mondta

forgalmi szolgálattevő, aki 
tiszti rangot visel, mint a 30 
éve ugyanazt a munkakört 
betöltő segédtiszt kollégája. Az 
öreg vasutasok sérelme ezen
kívül, hogy — mint az én 
apám — a nyugdíj előtti 
években egészségi okokból 
2000—1500 forinttal kisebb ke
resettel járó munkakört kény
telenek betölteni. . .  Szóval, 
ilyen gondok nyomják manap
ság a titkár vállát, de előbb- 
utóbb sikerül szót érteni min
denkivel.

Ennek pedig előfeltétele Ta
kács Tibor szerint is a biza
lom. A vasutasok Szentgott- 
hárdom is tudjál̂ , hogy a szak- 
szervezet érdekvédelmi tevé
kenységét az évek folyamatá
ban kell vizsgálni és értékei
nk Az új bérbesorolás kedve
zően érintett egy eléggé szé
les réteget, s ez előtérbe ál
lította az újabb, a jövőben or
voslásra váró feladatokat. De 
így volt ez mindig, évtizedek
re visszamenően, mert egy
szerre 140 000 vasutas igényét 
kielégíteni soha nem lehet. Az 
a fontos, hogy hol ebben, hol 
abban a kérdésben élőbbre 
jutunk.

— Ám az előrelépés gyor
sítása, a reszortjainkra háruló 
tennivalók minél lelkiismere
tesebb elvégzése mindany- 
nyiunkon múlik. Én is ezért 
vállaltam el megannyi gond
jával együtt a titkári posztot.

K. J.

A  végzős öregdiákok átveszik a bizonyítványt
— Hazaffi Béla a szerény ün
nepség végén.

Az építési főnökség vezetői 
nemcsak a fővárosi központi 
telepen szerveztek ilyen tanfo
lyamot. Kezdeményezésükre a 
tornyospálcai általános iskolá
val együttműködve a cigány 
származású dolgozók beillesz
kedését, iskolázottsági szintjé
nek növelését elősegítendő ki
helyezett tagozatot indítottak. 
Ezek a kezdeményezések hasz
nosan szolgálják a Vasutasok 
Szakszervezete közművelődési 
célkitűzéseinek valóra váltását 
még akkor is, ha a nyolc álta
lánost el nem végzettek között 
az újratermelődés fokozódik.

A tanulmányi szabadság, az is
kolába járáshoz biztosított 
munkaidő-kedvezmények, tan- 
szersegélyek pedig minden
képpen megtérülnek a vasút- 
nak, ha a végzős dolgozók na
gyobb hozzáértéssel végzik í 
munkájukat, s olyan helyeken 
segítenek a problémák megöl- 
dósában, ahol a munka- ; 
erőhiány szorítása egyre na
gyobb feladat elé állítja a gaz
dasági vezetőket. Ezért is kö
vetésre méltó kezdeményezés 
a budapesti TBÉF-nél elindult 
folyamat, ami a szakágak köz- - 
ti együttműködést is haszno
san előmozdítja.

Orosz Károly

Vasutas fúvószenekarok  
találkozója Békéscsabán

A  kiskőrösi úttörő fúvószendkar

A  szegedi területi bizottság 
szervezésében június 10-én 
Békéscsabán kilencedik alka
lommal került sor a vasutas 
fúvószenekarok területi bemu
tatójára. A találkozón a kis
kunhalasi, a kiskőrösi, a sze
gedi, a szentesi és a békéscsa
bai fúvósok vettek részt.

Délelőtt a zenekarok a vá
ros különböző pontjain adtak 
térzenét. A délutáni hangver
senyre a Széchenyi ligetben 
került sor. A zenekarok tagjait

és a vendégeket Hajdú Antal, 
a Szakszervezetek Békés me
gyei Tanácsa kulturális, agitá
ciós és propagandaosztályának- 
vezetője köszöntötte. A  hang
versenyt Kiskőrös állomás 
úttörő-zenekara nyitotta meg, 
Filus Lajos karnagy vezetésé
vel. Ezután a fúvószenekarok 
műsora következett. A kelle
mes környezetben rendezett 
találkozó maradandó zenei él
ményt nyújtott a hallgatók
nak. Krizsán Sándorné

KETYKÓ ISTVÁN:

Életem film je
Tizenhárom vasutas évem vérembe szívódott
röggé állt össze és szívem felé halad
nyitva felejtett sorompók égnek meredő rúdjai között
suhan életem —
elaludtak bennem fáradt őreim: 
volt szerelmeim ,
felelősségre nem vonhatók a körém sereglő 
fiatal lányok,
kiknek egykor oly boldogan nyújtottam
angyallábast cseresznyeérés idején,
sem a miattuk jelzők előtt ácsorgó vonatok. .  .

Ma már esténként kislányom vár reám boldogan 
ölembe fészkeli magát 
s az előszoba fogasán
a fáradt vasutas gönceimről csillagok álmodnak — 
reggelre fényes szemekkel ébred családom, 
de én már újra pöfögő gőzös tolta vonaton ülök 
s az ablak előtt a kora tavaszi vásznon 
életem filmje tovább pereg. . .
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Interjú Urbán Lajos közlekedés-  és postoügyi iñinisztéríumi államtitkárral
Az onz&ggyülés a múlt év őszén — a közlekedés- és pos- 

toügyi miniszter előterjesztésében — tárgyalta az 1968-ban j 
elfogadott közlekedéspolitikai koncepció végrehajtását, közle
kedésünk jelenlegi helyzetét és fejlődésének főbb irányait. 
Tíz év távlatában az élet igazolta, hogy a koncepciónak elő
relátó, bátor célja volt a vasút tervszerű rekonstrukciója, a 
törzshálózat erőteljesebb ütemű korszerűsítése, a villamosítás 
és az automatizálás meggyorsítása, egyszóval a fejlesztésben 
kialakult elmaradások megszüntetése.

A vasutasok mindig nagy érdeklődéssel figyelik a köz
lekedés, ezen belül a vasút eredményeit, fejlődésének pers
pektíváit. Ezért kerestük fel most, a 29. vasutasnap előtt Ur
bán Lajos közlekedés- és postaügyi minisztériumi államtit
kárt és megkértük, hogy válaszoljon kérdéseinkre.

— A közlekedéspolitikai kon
cepció tükrében hol tart a vas
út a fejlődésben?

— A népgazdaság szállítási 
szükségleteit, az előirányzott 
volumeneknél jelentősebb nö
vekedés mellett is sikerült ki
elégíteni, bár csúcsforgalmi 
időszakokban — elsősorban az 
áruszállításban — voltak és 
vannak átmeneti nehézségek. 
Egyes minőségi mutatók tekin
tetében a személyszállítás is 
elmaradt a jogos igényektől

Az áruszállítási teljesítmé
nyek tíz év alatt 70 százalék
kal emelkedtek. Ebből a vasút 
teljesítménynövekedése 30 szá
zalék volt. Bár a növekedésből 
egyre nagyobb részt vállal a 
közúti közlekedés, a nagy tá
volságokra történő belföldi és 

' a külkereskedelemmel össze
függő szállítások lebonyolítása 
továbbra is a vasút feladata 
lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy 
a vasutasoknak áldozatkész 
munkáját, példás helytállását 
még sokáig nem nélkülözhet
jük.

A fejlesztések és a körülte
kintő szervezés eredményeként 
a legtöbb területen javult az 
áruellátás színvonala. Ez fel
tétlenül közrejátszott abban, 
hogy úgyszólván mindegyik 
közlekedési aiágazatban csök
kent a forgalmi zavarok’száma 
és időtartama. S ami külön 
örvendetes számunkra, mind a 
vasúton, mind a közúton nö
vekedett az árufuvarozás se
bességre, fejlődött az állomásil 
fel és elfuvarozás szervezettsé- 
ge, javult a fuvarozó vállala
tok együttműködése.

A fuvaroztatók és a fuvaro
zók közötti jó  kapcsolatok és 
együttműködési módszerek ál
landó keresése és alkalmazása 
ellenére sem kielégítő a hétvé
gi és az éjszakai rakodás és 
egyes területeken az árufoga
dási készség, ami akadályozza 
a szállítási kapacitások kihasz
nálását. Sajnos, a korszerű 
áruszállítási módszerek — el
sősorban a konténeres és a ra
kodólapos szállítás — sem ter
jedt még el a kívánt mérték
ben.

Miután a magyar vasútháló
zat szervesen kapcsolódik az 
európai hálózathoz, érdekünk 
fűződik az ország kedvező 
földrajzi helyzetének kihasz
nálásához, export-, import- és 
tranzitforgalmunk továb
bi növeléséhez. Ehhez azon
ban a vasútnak olyan 
fejlettségi színvonalat kell 
elérni, amely képessé teszi a 
fejlődő szocialista integráció
ban és az egész európai köz
lekedési rendszerben betölt
hető szerepének megbízható, 
zavartalan ellátására.

— Hogyan értékeli a vasút 
személyszállítási tevékenysé
gét?

— A személyszállításban 
kiemelhető, hogy a fejleszté
seknél előnyben részesített 
tömegközlekedés zsúfoltsága 
csökkent. Ehhez a korszerű, 
kényelmesebb járművek be
szerzésén kívül szervezési in
tézkedések is hozzájárultak. 
Ilyen volt például a lépcső
zetes munkakezdés. A vas
úton például az utazási le
hetőségek kőre elsősorban 
újabb expressz- és gyorsvo
natok beállításával bővült. 
A gazdasági lehetőségek hiá
nya miatt azonban nem le
hetett az arányos fejlesztés 
követelményeit betartani. 
Emiatt csak kismértékben 
került sor állomásbővítések- 
re, korszerű utasperonok, 
aluljárók létesítésére.

El kell ismerni: ennek is

köze van ahhoz, hogy a sze- 
1 mély szállítás kulturáltsága, 
az utaskiszolgálás színvonala 
ma meg sok kívánnivalót 
hagy maga után. De az uta
zás kulturáltsága nem csak 
ezen múlik. Ez nagyon is 
emberi tényező. Utas- és vas
utas egyaránt sokat tehet 
azért, hogy jobb feltételek 
között utazhassanak.
. A személyszállításban na
gyobb figyelmet kell fordíta
ni a munkásszállításra . is. 
Ebben a legnagyobb szerep az 
elővárosi közlekedésnek jut. 
Eddig ez sem fejlődött az igé
nyeknek megfelelően. Éppen 
ezért a jövőben többet kell 
tenni azért, hogy a hivatás- 
forgalom minőségi normái is 
javuljanak.

— A vasút életében az el
múlt tíz évben a vonóerő ösz- 
szetételét illetően következett 
be a legszembetűnőbb válto
zás. Milyen mértékben változ
tatta ez meg az egyes vonta, 
tási nemek közti arányokat?

•— Válóban úgy van. A 
vontatási szakszolgálat fejlő
dött a legdinamikusabban. 
Ezt a számok is igazolják. 
Míg 1968-ban a gőzvontatás 

J51,9, a dízel 30,2, a villamos 
Vontatás pedig' 17,9 százalék
ban részesült a szállítási tel
jesítményekből, addig ez az 
arány 1978-ban így módosult: 
a gőzvontatás 7.1, a dízel 44, 
a villamos vontatás pedig 
48.9 százalékban részesedik. 
Ebből következik, hogy na
gyot léptünk előre a vasút
vonalak villamosításában. Tíz 
év alatt összeseit 693 kilomé
ter hosszú vonalat villamosí
tottunk. A villamosítás üte
mét a következő tervidőszak
ban is folytatjuk.

Tervszerűen fejlesztjük a 
vasút személy- és teherkocsi 
parkját is. Az elmúlt tíz év
ben nem kevesebb, mint 1700 
új személykocsit szereztünk 
be. Ezzel elértük, hogy a sze
mélykocsipark mintegy 90 szá
zaléka négytengelyes kocsik
ból áll.

— A közlekedéspolitikai 
koncepció fontos feladatként 
jelölte meg a vasúti pályák 
rekonstrukciójának megvaló
sítását. Hol tartunk ezzel a 
nagyon fontos munkával?

— 1968-ban a normálnyom
távú pályák hossza 7950 kilo
méter volt, mely 7468 kilo
méterre csökkent. Egyébként 
a pályafenntartási szakszol
gálatról is elmondható, hogy 
a változások jelentősek. Az 
évente géppel szabályozott 
vágányhossz például az 1970 
előtti 400 kilométerről a 
múlt évben már 5600 kilo
méterre nőtt. A' gépi ágyazat- 
rostálás pedig 1970 és 1975 
között, évi átlagban nem érte 
dl az 50 kilométert. 1976 óta 
ez évente 260—280 kilométer 
között mozog.

Az utóbbi években nagy, 
változások történtek a pálya, 
fenntartási, munkák gépesíté
sében. 1.970 óta beszerez
tünk 26 vágányszabályozó gé
pet, 21 ágyazatrendezőt, 7 
ágyazatrostálót és 3 vágány- 
fektető darut. Ma már ott 
tartunk, hogy a szakszolgálat 
gépeinek összteljesítménye ta
valy elérte a 252 ezer lóerőt.

— Az országgyűlés elmúlt 
évi őszi ülésszaka is megerősí
tette a koncepciónak azt a té
telét. mely szerint a népgaz
daság közlekedési rendszere 
továbbra is a vasútra és a 
közúti közlekedésre épül. A

munkamegosztást illetően mi
lyennek ítéli a két nagy fu
varozó vállalat, a MÁV és a 
Volán között kialakult együtt
működést?

— Az elmúlt időszakban 
javult a közlekedési munka- 
megosztás. Ma már a szállí
tási feladatokat alapvetően az 
arra technikailag és gazdasá
gilag alkalmas közlekedési 
ágazat végzi. Ezt állapította 
meg az országgyűlés is, ami
kor tavalyi őszi ülésszakán 
az 1968-ban elfogadott közle
kedéspolitikai koncepció vég
rehajtását értékelte.

A népgazdaságnak az az 
érdeke, hogy a felmerülő sze
mély- és áruszállítási szük
ségleteket az a közlekedési 
ágazat elégítse ki, amelyik 
a feladatot a legkisebb mun
karáfordítással, jó  minőség
ben és biztonságosan tudja 
ellátni. Ebből adódóan a vas
út feladata a nemzetközi és 
a belföldi távolsági és a tö
meges személyszállítás, a 
nagyvárosok és az ipari kör
zetek vonzáskörében a hiva
tásforgalom lebonyolítása. Az 
áruszállításban meghatározó 
a szerepe az export és im
port, illetve a népgazdaság
nak devizabevételt eredmé
nyező tranzit szállításokban, 
és jelentős feladatai vannak a 
belföldi tömeg fuvarozásban. 
A közúti közlekedésben a 
közhasznú közlekedés vállala
tai látják el a kis- és közép
távolságú, tehát elsősorban a 
helyi és a környéki saemély- 
és áruszállítási feladatokat, 
ezen kívül azonban fontos 
feladata az autóközlekedésnek 
— távolságtól függetlenül — 
a szállítási időre és az átra
kásra érzékeny áruk eljutta
tása.

A vasutasoknak két terüle
ten kell jobban és szorosab
ban együttműködniük a Vo
lán vállalatok dolgozóival. 
Egyik a személyszállítás. A 
kistelepülések lakosságát szál
lító buszok csatlakozását kell 
rendszeresen biztosítani a tá
volsági és a helyi vonatok
hoz. A másik, hasonlóan fon
tos terület az áruszállítás. 
Ezen a téren sokrétűbb 
együttműködésre van szükség. 
A vasútállomási fel- és elfu
varozás, a konténeres és ra
kodólapos szállítás, a darab- 
áruforgalom javuló színvona
lú és maradéktalan ellátása 
mind a MÁV, mind a Volán 
dolgozóitól fokozottabb helyt
állást igényel. Ügy ítéljük 
meg, hogy az elmúlt években 
a MÁV—Volán együttműkö
dési megállapodásban lefek
tetett alapelvek, feladatok telm 
j estté se fokozatosan javult. 
Ebben fontos szerepük van a 
komiplex brigádoknak, ame
lyek ma már a növekvő fel
adatokat egyre jobb együtt
működéssel oldják meg. A 
vasútállomásokon a fel- és el. 
fuvarozási tevékenységben a 
Volán szerepe meghatározó, 
ezért arra kell törekedni, 
hogy a két alágazat együtt
működésébe kapcsoljuk be a 
fuvaroztatókat is, és egy-egv 
állomáson minden résztvevő 
összehangolt tevékenységé
vel biztosítsuk az ütemes áru. 
áramlást, a hatékony üzem
vitelt.

— A népgazdaságban kiala
kult új helyzetben, az élet 
minden területén, de különö
sen a termelő és ■ szolgáltató 
vállalatoknál a mennyiség he
lyett mind jobban előtérbe ke
rül a minőség, a hatékonyság, 
a takarékos gazdálkodás. Ho
gyan jelentkezik ez a vasút 
munkájában? Mit kell tenni a

vasutasoknak azért, hogy meg
feleljenek ezeknek a követel
ményeknek?

— A vasút munkájának 
fogyatékosságai között jelen
leg leginkább a menetrend 
szerinti közlekedés, az ipar
vágányok ütemes kiszolgálá
sa, az előértesitések terén 
fennálló és kielégítőnek nem 
nevezhető helyzetet, általában 
a fuvaroztatók kiszolgálásának 
hiányosságait kell megemlíte
ni. Ezek nemcsak a fuvaroz
tatók munkáját akadályozzák, 
hanem a meglévő szállító ka
pacitás hatékony kihasználá
sát is károsan befolyásol
ják.

A múlt évben a vasúti 
szállítási kapacitás korlátái 
miatt a közúti közlekedés 
néhány millió tonna olyan 
árut is kénytelen volt elszál
lítani, amit vasúton sokkal 
kisebb ráfordítással lehetett 
volna szállítani. Meggyőződé
sem, hogy a fuvaroztatókkal 
való szorosabb együttműkö
déssel, a szakszolgálatok jobb 
munkájával a vasút ezeket az 
árukat is el tudta volna 
szállítani.

— Az év hátralévő részében, 
a vasút munkájában milyen 
feladatok megoldását tartja a 
legfontosabbnak?

■— Őszi forgalom előtt ál
lunk, az ipari és a mező- 
gazdasági termelésből szár
mazó szállítási igény várha
tóan ez évben is — bár kissé 
mérsékeltebben — tovább nö
vekszik. Ahhoz, hogy a nép
gazdaság előtt álló feladatok 
megoldását seaitsük, minden 
vasutasnak többet és hatéko
nyabban kell dolgoznia. A 
szállítási igény kielégítésének 
egyik kulcsa a közúti közle
kedési vállalatokkal való 
együttműködés és a meglé
vő kapacitások ésszerű, egyre 
fokozódó kihasználása.

Az elmúlt Időszakban sok 
kritikai észrevétel hangzott 
el az utazóközönség részéről 
az utazás kulturáltságával 
kapcsolatban. Most, a nyári 
idényben megnövekszik a 
belföldi és nemzetközi sze
mélyforgalom, így e területen 
is nagyobbak a követelmé
nyek. A vonatok menetrend- 
szerű továbbítása, a személy
szállító kocsik tisztasága, a 
vonatszemélyzet magatartása, 
a jó tájékoztatás mind befo
lyásolják az utasok közérze
tét és a vasutasokról kiala
kuló véleményt. Ha valahol 
lehet anyagi ráfordítás nél
kül előbbre létmi, vélemé
nyem szerint akkor ezen a 
területen lehet igazán. Bízom 
abban, hogy a vasutasok 
minden tőlük telhetőt meg
tesznek azért, hogy kivívják 
az utazóközönség elismerését.

Befejezésül, élve az alka
lommal, engedjék meg, hogy 
a közelgő vasutasnap alkal
mából ezúton is megköszön
jem a vasutasok eddig vég
zett munkáját, áldozatkész 
helytállását. Szívből kívánok 
mindannyiuknak további 
munkasikereket, egyéni éle
tükben, családjukkal együtt 
nagyon sok boldogságot.

— Köszönjük az interjút.

VISI FERENC

Mindennapok
takarékossága

V ajon sokan tudják-e napjainkban — kiváltképp az 
ifjabb évjárat szerencsés tagjai —, miféle fog
lalatosság volt hajdan a guberálóké? M i' volt a 

„tuja”, milyen fényt adott a 15 wattos lámpaizzó, kik 
voltak a csikkszedők?

Dehogy kívánom, hogy a jelen társadalmában élők 
munka közben lássák a szemétben turkáló guberálókat, 
s hogy miként gyűjtik össze egyesek a városok aszfalt
ján szanaszét szórt cigarettacsikket; mindenkit óvok 
attól, hogy esténként, halványan pislákoló lámpa fényé
nél rontsák szemüket. Ám az egykor volt kényszer* 
szokások emlékét mégsem árt néhanapján felidézni. 
Nem csupán azért, hogy különbséget tegyünk a teg
napelőtt és a ma életszínvonala között, hanem hogy 
ráébredjünk: a bőség zavarában, a jólét évtizedeiben 
mennyire pazarlókká lettünk.

Ismerősömet, hivatalos kiküldetése során, baleset 
érte a Német Szövetségi Köztársaságban. Abban az 
országban, amely nem is oly rég a „gazdasági csodá
val kérkedett, s amelyet a fogyasztói társadalmak közül 
talán legkevésbé rázott meg a hetvenes évek világgaz
dasági krízise. Ismerősöm klinikai szobatársa egy jól 
kereső oQrvos volt, akit — látogatáskor, annak rendje- 
módja szerint — friss gyümölccsel örvendeztetett meg 
a felesége. Egy fürt szőlővel. S mit tett a városában 
felkapott, jómódú-jónevű doktor? Ollójával három da
rabra szabdalta a fürtöt; jó lesz vacsora után, meg 
másnap a reggeli kiegészítőjeként — mondotta.. .Nem 
mintha nem telne akár fél kiló szőlőre is, nem mintha 
a baleset a jövőtől való félelmet is okozott volna. Így 
szokta meg. Takarékos ember — mi korántsem magya
rul, mégis „magyarosan” tán smucignak, skótnak ne
veznénk —, aki megveti a pazarlást Feltehetőleg igen
csak meglepődne — még az is előadódhat hogy „szuper 
fogyasztói társadalomnak” vélné a miénket —, ha a 
takarékosság (pontosabban: a pazarlás) magyar módo
zatait megismerné.

Ah h  hajdani guberálók abban reménykedtek: hogy- 
I hogyan-nem arany ékszert találnak a szemét

ben. Valamilyen szórakozott nagysága vesz
tette el, s a hulladék közé került. Persze, ha nem volt 
arany holmi, megtette a száraz kenyér is. S hogy mi 
minden rejlik ma a szemétben? Arany ékszer aligha, 
de száraz kenyér csakúgy, mint papírnemű, kopottas — 
de még használható — cipő, ruha, gyermekjáték, fa
anyag . . .a z  ipari üzemek környékén pedig értékesíthető 
vas-, fém-  és egyéb hulladék.

Pazarlunk otthon — amikor bekapcsoljuk a tévét, 
majd félórákra kimegyünk a szobából, hadd sugározzon 
a semminek-senkinek, égetjük a villanyt már kora dél
után, túlfűtjük a lakást (s hogy ne legyen oly elvisel
hetetlen a hőség — kinyitjuk az ablakot: fűtjük az ut
cát!), sörösüvegre folyatjuk a néhol már hiánycikknek 
számító természeti kincset, a hideg vizet —, s ezt 
tesszük a közutakon (fogy-fogy az üzemanyag), a mun
kahelyünkön is.

Kinek van erre energiája? Kérdez a jól ismert 
reklám, és felelünk m i: nekünk van. Legalábbis egyes 
jelek szerint. Még van — de fogytán. S ami van, az 
fölöttébb sokba' kerül a népgazdaságnak, Tavaly az 
energiaigények fedezése — a termelés, a feldolgozás, 
az import és a szállítás költségeit is figyelembe véve — 
hozzávetőleg 50 milliárd forintba került. Osszunk, 
szorozzunk: ha csak egyetlen százalékát megtakarítottuk 
volna, körülbelül ezerrel több lakás épülhetett volna 
(ezzel szemben, csupán az első félévben, az energia
hordozó-felhasználás országosan 2 százalékkal megha
ladta a tervezettet!). S mennyi gép működik rossz 
hatásfokkal, pontatlanul beszabályozva a műhelyekben 
és otthonunkban, pazarolva-pocsékolva valamennyiünk 
pénzét

Sok szó esik manapság a tartalékok feltárásáról, a 
népgazdasági hatékonyságról, az ésszerűbb gaz
dálkodási módszerek alkalmazásáról, az együtt

dolgozás — és együttes cselekvés — fontosságáról. Nem 
öncélú programokról van szó; értenünk-éreznünk kell 
(kellene) ezt mindannyiunknak.

Hogy milyen mértékben: bőven hallhattunk erről az 
elmúlt hetekben is, az országgyűlés nyári ülésszakán. 
Választott képviselőink — munkások és munkairányí
tók —, a párt vezetői, a kormány tagjai'egyaránt szól
tak erről.

Faluvégi Lajos pénzügyminiszter expozéjában egye
bek között ekként fogalmazott: „Halaszthatatlanok az 
energiatakarékosság, az ezzel kapcsolatos ésszerűsítés 
feladatai... A központi intézkedéseken túl a vállala
tok a lakossággal együtt szintén nagyon sokat tehetnek 
a takarékosabb energiafelhasználásért”.

Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag
ja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára 
pedig hozzászólásában a következőképp vélekedett: 
„Minden, amit értelmetlenül pusztulni hagyunk — em
beri munka terméke. Így az anyagi kár, a pazarlás a 
legfontosabb értékalkotó tevékenység, a munka lebecsü
lését is jelenti**. Márpedig követhetünk-e él súlyosabb 
vétséget ennél ama társadalomban, amelynek alapja a 
munka?

A takarékoskodás — és annak riasztó ellentéte, a 
pazarlás — valamennyiünk zsebére megy.

(földes)

PONTOS DIAGNOSZTIKA, GAZDASÁGOSABB ÜZEM
Dízelmozdony-diagnosztikai 

konferencia kezdődött június 
18-án Székesfehérváron, a 
Technika Házában. Az ötna
pos tudományos tanácskozá
son a hazaiakon kívül bolgár, 
lengyel, NDK és szovjet von
tatási szakemberek vettek 
részt. Az összejövetelen a dí
zelmozdonyok gazdaságosabb 
üzemeltetéséről hangzottak el 
referátumok. A szocialista or
szágok vasútügyi szervezeté
nek szakértő bizottsága az új 
motordiagnosztikai műszerek 
elterjesztésének lehetőségeit is 
megvitatta, illetve ajánlást 
dolgozott ki az egységes kar
bantartási módszerekről.

Barcsi János, a MÁV Vezér-

igazgatóság Gépészeti Szak
osztályának vezetőhelyettese a 
többi között elmondta, hogy a 
szakértői bizottság új karban
tartási rendszer bevezetését 
ajánlja a KGST közlekedési 
állandó bizottságának. Az új 
diagnosztikai műszerek elter
jesztésével ugyanis elkerülhe
tő lenne a motorok időt pa
zarló szétszerelése. Ezzel az 
eljárással csak a folyamatos 
vizsgálatokat, ellenőrzéseket 
kellené végezni. így nemcsak 
a karbantartás válna olcsób
bá, hanem a dízelmozdonyok 
üzemanyag-fogyasztása is 
csökkenne.

A dízelmozdonyok karban
ta rtóv a l több

vizsgálóműszer és egyéb esz
köz bevezetését javasolták 
még a résztvevők. A MÁV 
szakemberei például a hazai 
fejlesztésű hengertömörség- 
mérő, illetve a kipufogógáz- 
hőmérsékletmérő műszer be
vezetését ajánlották. A szov
jet szakemberek az olajcsere 
optimális idejének meghatáro
zásához egy olajvizsgáló be
rendezés használatát javasol
ták.

A szocialista országok dí
zelmozdony-diagnosztikai tu
dományos tanácskozása június 
22-én. a jegyzőkönyv aláírásá
val és az említett ajánlások 
elfogadásával ért véget

<S.)
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Ferencvárosi pillanatképek
Ferencváros pályaudvaron rendezik a legtöbb vonatot, Itt 

gurítják a legtöbb kocsit, naponta négy-ötezret, Vontatási fő
nöksége negyven tolatómozdonyt üzemeltet, és a ferencvárosi 
pft. főnökségé az ország kitérőinek több mint nyolc százaléka. 
Képriportunkban a ferencvárosi hétköznapokból örökítettünk 
meg egy-egy pillanatot.

Dömsödi Pál művezető a soron következő munkát beszéli meg 
Seres Sándor és Hörömpő János kocsivizsgálókkal. A Nyugati 
rendezőben dolgozó lakatosok vágány közi” javításra indulnak

Magda György kocsirendező a „felhúzás" előtt szót vált Gulya 
Imre mozdonyvezetővel

A kelenföldi XXI. számú építési főnökség dolgozói a felhúzó 
vágány mellett a lecserélt kitérőket bontják

X  Nyugati rendező gurító tornyában Herczeg II. János asz
talkezelő éppen a 6. fogást engedte le. Naponta átlag 1300 ko
csit gurítanak Lukacs István és Nemesi Mihály vágányfék- 

kezelőkkel közösen
(Óvári Árpád képriportja)

Kecskem ét kiváló csomópont

Rugalmasabb a fuvaroztatók kiszolgálása, 
jelentősen csökkent a kocsitartózkodás
Valamennyi célkitűzését tel. Mozdonyjavító f  iókműhelyük válaszolta Lőrincz Antal. — 

jesítette a múlt évben a kecs- hat lakatosa féléves tovább- A leadási kocsiknál már jobb 
keméti vasúti csomópont koL- képző tanfolyamot végzett eredményt értünk el. mint a
lektívája. Kiváló Vasúti Cső- eredményesen. tartózkodási normaidő, de a
mópont címmel történt ki- A kecskeméti vontatási dől- feladásiaknál még 0,5 órát ja- 
t(Ültetésüket eredményes, a gőz-ók — ezt nagyon érdemes vitánunk kell, hogy elérjük a 
hálózat egészének munkáját kiemelni — évek óta jó ered- 7,9 órában megszabott tartóz- 
jó l segítő gazdasági és moz- ményeket érnek el az újítási kodási normát. Arra különö- 
galmi tevékenységükkel érdé- mozgalomban. Tavaly a fő- sen ügyelnünk kell, hogymin- 
melték ki. nökség Jedlik Ányos szocia- dig időben bejelentsük a to-

Mielőtt arról szólnánk, mit lista brigádja első helyezést, vábbítandó elegyet, mert itt 
tesznek napjainkban a kitünte- a főnökség harmadik he- a 700-as vonalon mostanában 
tő cím megtartásáért, rövi- lyezést ért el a szegedi igazga- jól kiterhelt vonatok járnak, 
den érdemes áttekinteni az főság újítási versenyében. A  Minőségi munkánk alapköve- 
állomásfőnökség, a vontatási megvalósított 34 újítással 1 telményének tekintjük, hogy 
főnökség és a szertárfönök- millió 50 ezer forint megtaka- az élő-romló szállítmányok az 
ség néhány legfontosabb múlt rátásí értek el, háromszor any- első alkalmas vonattal továb- 
esztendei eredményét is. nyit, mint az előző évben. bításra kerüljenek.

A szertárfőnökség ésszerű T/ „  *í '* ua„ 4-
Tnfifi C7PrvP7PC(pl készletezés mellett, takaréko- KorSZCrUSltlR 3 tCrVll3§lt3Sl
«liiuu j cívczc ti san gazdálkodott és munkájá- , . . .
DÓtoliák a h ánvt val jól elégítette ki a felhasz- ■ A . fejlesztést szolgáló épjt-
pulUljaK d UldUyi nálhJató szakszolgálatok igé- lkez^ f k4,‘f

Kecskemét állomás dolgo- ^  K  ’J l W Í i
zóinak munkáját változatlan százalékkal csökkentettek. ^  , á réoi -*».
adottságok, mégis nehezebb Hogyan dolgoznak most, a mindig
körülmények jellemezték kiváló cím birtokában a kecs- . ^  ves’zéiyt jelentettek a
1978-ban. S itt az utóbbitkell kémét! v a su ta k !■ -  Erről "  A rakodd vá-
kiemelm, hiszen állományi először Lőrincz Antal álló- r t áténítve meeoldiák
létszámuk áüagosan 103 dől- másfőnököt kérdeztük. f c T i d é k v ^ e l v e z e S &  a
gozóval volt kevesebb a tér- — Nem árulok el titkot, ha ren<jes kezelési helyen mint- 
vezettnél. A dolgozók foko- elmondom — kezdte moso- egy 2500 négyzetméteres te
zott helytállására, gondosan lyogva —, hogy az idén na- rü]etet lebetonoznak. Belülről 
szervezett és fegyelmezett gyobb faba vágtuk a fejszén-  tatarozzák a felvételi épületet 
munkájára volt szükség ah- k ét . . .  Szeretnénk elérni, hogy ^  m^r elkészült az új, három
hoz, hogy a hiány — amely ne csak az állomás, a vonta- szintes épület alapja. *
például a kocsirendezőknél tás és a szertár, de tényleg az vontatási főnökség veze-
33, a vonatkísérőknél 28 fő- egész csomópont versenyben tője Szénási László elmon- 
nyi volt — ne érződjön a legyen a kiváló címért. A pá- dotta, hogy a százelegytonna 
főnökség teljesítményén. lyafenntartásiakra és a biok- tervet 106 százalékra teljesí-

Áruszállítási tervüket 10 kosokra gondolok, mert velük tették az első öt hónapban. 
ezer tonnával teljesítették túl együtt több mint ezren va- Kedvező a haszonkilométer 
a szállító felekkel, a vállala- gyünk mi, kecskeméti vasuta- tervük 101,4 százalékos telje
tokkal megvalósított szoros sok. Csomóponti értekezlétim- sítése is. A fajlagos energia- 
együttmüködésük alapján. A kön megbeszéltük az ezzel felhasználásban, az első négy 
vontatásaikkal kialakítót ered- kapcsolatos feladatokat. A hónap adatai szerint, csak 
menyes munkakapcsolatuknak munkaverseny lendületének 98,8 százaléknál tartottak, de 
is jelentős szerepe volt a sze- fokozása érdekében valameny- bíznak abban, hogy az első 
mélyvonati menetrendszerű- nyi szolgálati ág magáévá tét- félév végével ebben is telje
ség 97,56 százalékos, a teher- te. Nem elérhetetlen cél ez, sítik a célkitűzésben xnegsza- 
vonati menetrendszerűség 79,2 ha összefogunk és az eddigiek- bott követelményt, 
százalékos, a vállalásukat nől is jobban segítjük egymás — Rendkívüli feladatot is 
meghaladó teljesítésében. Kü- munkáját. . .  kaptunk — újságolta Szénási
lönös gondot fordítottak egész N *11 1 1 László. — Villamosítják a tjó-
évben a helyes kocsigazdái- riCHl üllflüK TOSSZOl maiunkat és a Kiskuntélegy-
kodásra. A fuvaroztatók ru- házán létesítendő villamos vo-
galmas kiszolgálásával, kü- < — S az állomás hol tart az nalfélügyélőséget nekünk kell 
lönféle helyi szervezésekkel iőei célkitűzések teljesítésé- megszerveznünk. Ez elég ne
elérték, hogy a kocsitartózko- ben? héz feladatnak ígérkezik, mert
dás a célkitűzésben megsza- — Éppen a minap összegez- mérnöktől a hálózatszerelőig
bott 12,18 óráról 11,94 órára tűk, mit végeztünk eddig, az hetven ember kell hozzá. . .  
csökkenjen. Az. idegen kocsi- főéi esztendő első öt tiónap- 
kat sem kezelték mostohán, j^ban - -  felelte az állomásiö- 
sőt ezekkel még többet tö- Nem állunk rosszul,

L. J.

Csekő Mihályné

kiváló óvónő
Alacsony, őszhajú asz- 

szonynak képzeltem Csekő 
Mihálynét, ám a valóság
ban magas, sőt fiatal korá
nál is ifjabbnak tűnik. Az 
óvónők szobájába vezet, 
majd egy szekrényhez lép
ve megmutatja a polcokon 
sorakozó játékkellékeket, 
amelyek közül némelyik! 
munkaeszköze is. Dobókoc
káktól a szemléltető kar
tonfigurákig itt minden 
fellelhető.
— Itt, Hatvanban szület

tem, 1941-ben — mondja. 
— A nyolcadik osztály be
fejezése után az aszódi 
óvónőképzőbe jelentkez
tem, amit jelessel végez
tem el. A munkahelyemen 
1960-tól dolgozom, jelenleg 
32 óvodás tartozik hozzám.

— Ki válhat jó óvónővé?
— Elsősorban az, áld 

gyermekszerető. A mai 
óvodai pedagógia megala
pozott, tervszerű oktatáson 
alapszik. Rendszeresen ott 
vagyok a MÁV és a tanács 
által megtartott nevelési 
tanfolyamokon. Az állandó 
szakmai továbbképzés sok
oldalúvá tesz. Például ta
valy végeztem el az úszó
oktatási iskolát, most meg 
Egerbe járok, beszédjavító 
továbbképzésre. A vizsga 
birtokában a mi óvodánk 
beszédhibás apróságainak 
tisztább kiejtését segíthe
tem majd elő.

Háromszor vett részt a 
véradómozgalomban, a fér
je Budapest—Keleti vonta
tási főnökségnél teljesít 
szolgálatot. Kétgyermekes 
családanya. Nemcsak mun
kahelyén, hanem a magán
életben is sokoldalú. A ház
tartás vezetésén, családi 
kötöttségein kívül kézi
munkázik, autót vezet.

— A Kiváló dolgozó ki
tüntetést 1964-ben, az 
Igazgatói dicséretet 1976- 
ban kaptam meg. Tavaly 
decemberben neveztek ki 
az óvoda és a bölcsőde ve- 
zetőhelyettesévé, majd az 
idén április 4-én Miniszte
ri dicséretben részesültem. 
Nagyon örültem.

^ m i n t e g y  ¿Fával ^ d a ^ ^ ü l . l S S f  k a 
csokén tették az egy Idegen ve jelentkeznek_ yudeorra vár- 
kocsira eső tartózkodási időt. hatő a gyümölcs- és zöldség - 

A  vontatási főnökség a gaz- félék és más élelmiszerek 
daságosságot tekintette legfon- „dömpingje”. A helyi vállala- 
tosabb feladatának — érvényt tok és a környékbeli gazdasá- 
Ls szereztek ennek az 1978. évi gok kocsiigényeit a hozzánk 
munkájuk során. A fajlagos tartozó Kecskemét-alsó pálya
üzemanyag-fogyasztás csők- udvarral szorosan együttmű-
kentésének célkitűzését 113 ködve elégítjük ki. A két ál
százalékra teljesítették. A faj- lomásról eddig 110 ezer tonna 
lagos üzemanyag-költség csők- árut indítottunk útnak, s ez 
kentésében 111,5 százalékot ér- mintegy százszázalékos telje
tek el. Dízelmozdonyaik üzem- sítést jelentett. Nem volt köny- 
készségét az előző évihez ké- nyű dolgunk, mert a feladá- 
pest 9,3 százalékkal javítót- sok jelentős része exportkül- 
ták. \ fajlagos önköltséget demény volt. Az erre alkalmas 
(Ft/100 etkm) hat százalékkal kocsikat, a szigorú export
csökkentették a múlt észtén- vizsgálati követelmények mel- 
dőben. lett bizony nehéz előterem te-

Eredményeket értek él az n i. . .  
utánpótlás nevelésében is. A — Hogyan segítik az elegy
múlt évben négy érettségizett mozgás meggyorsítását? 
fiatal és hat átképzőé végzett — Forgalmi és kereskedelmi 
motorvezető tanfolyamot és szocialista brigádjaink most 
megkezdték további 17 motor- kiemelt feladatul kapták a 
vezető-gyakornok képzését, késett kocsik felszámolását —

Az elődök nyomdokában

Állomásíőnök —  huszonnyolc évesen
Az állomásfőnök szó halla- volna 14 éves korában, mi

tán a legtöbb ember olyan kőris egyidejűleg vették fel a
vasutasra gondol, aki „meg
ette már a kenyere javát”. 
S íme, az ellenpélda, a kivé
tel: Fülöp Frigyes 
nyolc éves.

— Hogyan lesz valaki 
ilyen ifjan állomásfőnök — 
kérdezem — amikor a fiata
lok általában nem vonzódnak 
a nagy felelősséggel járó fő
nöki beosztás iránt?

— A családunkban hagyó, 
mány vasutasnak lenni, már- 
már az elődök iránti tisztelet. 
Nagyapám pálya munkás volt, 
édesapám is itt kezdett és 
mint állomásfőnök ment 
nyugdíjba.

Más pályát is választhatott

Sárga mellényben a váltók között
A  június eleji ká

nikula embert, gépet 
egyaránt próbára tett. 
Ilyenkor a sínek li
neáris hőtágulása, a 
váltók alkatrészeinek 
a szokásosnál is na
gyobb igénybevétele 
miatt fokozni kell az 
ellenőrző munkát, 
hogy az árut és az 
utasokat biztonságo
san szállíthassa a 
vasút.

Jól tudja ezt Szta- 
hó János, Monor ál
lomás váltókezelője 
is. A messziről is jól 
látható, sárga mel
lényben körbejárja az 
állomás 21 váltóját, 
megáll a bejárati vál
tónál, s rövid tisztí
tás után beolajozza 
az egymáson elmoz

duló fémalkatrésze-

— 1947-ben álltam 
a vasút szolgálatába. 
Akikor nem volt 
könnyű dolgunk, 
mindent meg kellett 
csinálni, ha nyugdí
jas álláshoz akartunk 
jutni. Afféle kétlaki 
ember voltam. Egy 
kis föld biztosította a 
vasút mellett a csa
lád kenyerét. Ahogy 
a harmadik gyere
künk is megszületett, 
újabb lehetőség után 
kellett nézni. Pálya
munkás társaimmal 
együtt. Hatvan kör
nyékén vállaltunk 
részes aratást. Ván
dorolni nem szeret
tem, ezért maradtam 
a vasútnál. — vallja

A sikeres szakvizs
gák letétele után so
rompóőr lett. Akkor 
Újlengyelből járt Ve- 
csésre, a Steinmetz 
szobor melletti vas
úti átkelőhelyhez, 
majd Pilisre költö
zött.

Szakszervezeti bi 
zalmiként egy ideig 
becsülettel képviselte 
kollégái érdekeit a 
munkahelyi fórumo
kon.

— Vecsésen több 
mint egy évtizedet 
dolgoztam a sorom
pónál. A fénysorom
pó felszerelése után 
kerültem Monorra 
Itt afféle mindenes 
szerepet töltök be. 
Sajnos ilyen munka
kört a fiatalok nem

szívesen vállalnak, 
pedig a szállítások 
zavartalansága miatt 
nagy szükség lenne 
rá. Az akadozó után
pótláson kívül a Pá
lyák állapota okozza 
a legnagyobb gon
dot. Jelenleg javít
ják ugyan a ceglédi 
vasútvonalat, de a 12 
órás műszakban Zá
hony felé vagy onnan 
a főváros irányába 
robogó 110—120 sze
relvény nagyon
igénybe veszi az 
alépítményt. Három 
évem van még a 
nyugdíjig, utána ker
tészkedem majd ott
hon, mert nagyon 
szeretem a természe
te t .. .

Orosz

vegyipari és a vasútforgaimi 
technikumba. Ö a szegedi ta-

__nulmányok mellett döntött,
húszon- hogy az elődök nyomdokaiba 

■  lépjen. Érettségi után Eger 
állomáson kezdett, mint ko
csifelíró, távírász és elérke
zett a gyermekkorban — 
Csokvaomány és Bódvaszilas 
állomásokon — megálmodott 
forgalmi szolgálattevői beosz
táshoz. Elvégezte a Marxiz
mus—Leninizmus egyéves kö. 
zépiskolát, és az esti egye
tem általános tagozatát. Az 
állomás fiataljai 1970-ben őt 
választották KISZ-titkárnak. 
A MÁV Tisztképzőt jeles 
eredménnyel végezte el, maid 
1978. július 1-én megbízták 
Eger—Tihamér állomás veze
tésével.

A három vágányos állomás-, 
nak meglepően nagy a teher, 
forgalma. A két nagy iparvá-l 
gyányon rakodik Eger vala
mennyi jelentős vállalata, és 
a környék termelőszövetkeze
tei közül is jó néhány. Ami
kor egy átszervezés során a 
ti haméri állomást megszün
tették, Fülöp F,'igy est Kai- 
kápolnára helyezi forgalmi 
ügyintézőnek. Ám két nap 
múltán újra vezetői teendők, 
kel bízták meg. Jelenleg 
Nagyúton állomásfőnök*.

— Az átlagéletkor hu*z év 
az állomáson Nincs oi'ian 
tennivaló, amit ne végezné
nek szívesen a fiatalok —•
mondja.

Rövid időre mégis letette 
a karszalagot és visszatért az 
alma-mater falai közé.. Okta
tó-tiszti tanfolyamon vesz 
részt S reméli, hogv a Mafe
láron élő kisfia — aki három 
és fél éves — folytatja a 
dédnagyapa által megkezdett; 
nagyon szén hivatást

Zsoldos Barnabás
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Öt-hatezer kocsi fordul naponta
A záhonyi átrakókorzet a 

MÁV áruszállítási teljesítmé
nyének a* tizenkét százalékát 
produlkálja. Nem véletlen te
hát, hogy roppant mechaniz
musának működését mindig 
megkülönböztetett figyelem
mel kísérik a vasút vezetői. 
A nagy szárazföldi kikötő 
„pulzusát** naponta ellenőr
zik; ha rendellenességet ta
pasztalnak (kevés a kocsi, 
vagy nem győzik az áruk át
rakását) azonnal intézkednek. 
Az átrakókörzet munkájával 
való törődésnek a bizonyíté
ka az is, hogy június 19-én

— a körzetben tett látogatá
som napján — éppen a köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter érkezését várták az üzem
főnökség vezetői.

Rigó Zoltán igazgató már a 
nemrég átadott impozáns, 
négyemeletes üzemirányító 
épület irodájában fogad. El. 
kísért ide Verba Ferenc, a 
körzeti üzemfőnökség szak- 
szervezeti bizottságának a tit
kára is. A legizgalmasabb té
máról, a  tervteljesítésről, Zá
hony jelenéről és jövőjéről 
beszélgetünk.

JVehea tétet? hiivethesih
— ' Az első félév végéhez 

közeledünk. Jó alkalom ez ar
ra, hogy összegezzük az ed
digi eredményeket, tapaszta
latokat, és megfogalmazzuk a 
legsürgősebb tennivalókat. 
Kibontakoztak-e már ezek 
körvonalai?

— Pontos adtatok, körülte
kintően elemzett szállítási ta
pasztalatok birtokában va
gyunk — válaszolja Rigó Zol
tán. — Első félévi tervünket 
előreláthatóan 96 százalékra 
teljesítjük. Ez hatmillió 900 
ezer tonna áru elszállítását 
jelenti. A bázishoz viszonyí
tott lemaradás különösen az 
első negyedévben volt szá
mottevő, mintegy 240 ezer 
tonna. Ennek oka többek kö
zött a rendkívüli időjárásból 
adódó egyenetlen „árubeié- 
pés”  és a fedett kocsikban 
érkezett küldemények nagy 
tömege. (Az áruk mintegy 
66 százaléka érkezett ilyen 
kocsikban; ez nehezítetté az 
átrakást.) Szaporította a gon
dokat az is, hogy az első öt 
hónapban 190 ezer tonnával 
több tranzit áru érkezett,

mint az elmúlt év hasonló 
időszakában. Ennek átrakása 
is megfeszített munkát igé
nyelt.

Az év első öt hónapjában 
— a tavalyi statisztikához vi
szonyítva — 400 ezer tonná
val kevesebb darabáru érke
zet Záhonyba. Műtrágyából 
viszont 50, cementből pedig 40 
ezer tonnával több jött a 
szokásosnál. Az előbbi össz- 
mennyisége 711, az utóbbié 
350 ezer tonna volt.

— Egész évi tervünk száz
ezer tonnával több a tava
lyinál — folytatja az igazga
tó. — Az eddigi lemaradás, 
ami nem rajtunk múlott, fe
szített ütemű második félévet 
sejtet. A teljesítmény növeke
désének erővonalai júniusban 
már kedvezőbbek. Gyorsab
ban alkalmazkodunk a belé
pő árukhoz, ha indokolt, tar
talékokat szüntetünk meg, 
stb. A jobb munkaszervezés 
hatására megszűnt a túlórák 
számának növekedése, és ja
vult a munkaidő kihaszná
lása. Elégedettek vagyunk a 
kocsiellátással is.

Gépek és emberek
A záhonyi eredményeket 

fükröző számok mindig elké- 
pesztőek, tartalmukat a lai
kusnak nehéz értelmezni. A 
millió tonnák nagy erőfeszí
tések, áldozatok árán szület
nek. A körzetben naponta öt
hatezer kocsi mozdul, fordul. 
A szocialista brigádok, mun
káskollektívák többet akaró 
szándéka nélkül aligha lehet
ne megbirkózni az áruátra
kás gondjaival. Áprilisban és 
májusban például társadalmi 
munkások siettek a kéziátra
kók segítségére. A záhonyi

Ha lehetőség nyílik a zsákos 
áruk géppel történő átrakásá
ramozgatására, akkor több 
mint a felére csökken majd 
a kézzel, fizikai erővel moz
gatott áruk mennyisége. A 
munkakörülmények javítására 
már eddig is több intézkedés 
született. Fejlesztettük példá
ul a kisgépekkel történő át
rakást, ezenkívül 1981-ben ad
ják át a fedett kézi átrakót 
Záhonyban. Tovább bővül 
Fényeslitke Északi rendezője. 
A vasutasnapra adják át az

Vasérccsúszda Eperjesekén
brigádok májusban 160 szé
les nyomtávú kocsi tartalmát 
rakták át 332 normálba. A  
debreceni igazgatóság egyéb 
szolgálati helyeiről is érkez
tek vasutasok. Ők ötvenhat 
széles nyomtávú kocsi -tartal
mát helyezték át 124 normál
ba.

— A cél Záhonyban is a 
gépesítés, a nehéz fizikai 
munka könnyítése — mondja 
Verba Ferenc szb-titkár. —

indító vágánycsoportot A 
vámáruk rendezése ebben az 
évben már ott történik. Több 
lehetőség lesz majd a rakott 
elegy gurítódombos rendezésé
re is. Előreláthatóan 1983-ra 
elkészül Eperjeskén a gépesí
tett műtrágyaátrakó. Záhony 
állomás teljes rekonstrukció
jának része a folyamatos vá
gányépítés, az automatizálás, 
a biztosítóberendezések fel
szerelése is.

B iz a k o d ó  h a n g u l a t b a n
— Október 12-én alakult 

meg Záhonyban a körzeti 
üzemfőnökség. szakszervezeti 
bizottsága. Mint minden át
szervezés, bizonyára ez is 
gondokkal járt Mik a mos
tani tapasztalatok?

— A dolgozók hangulata jó, 
az átszervezés beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket. Szak- 
szervezeti bizottságunkhoz 11 
szb, 21 mühelybizottság és 
404 bizalmi, illetve -helyet
tes tartozik. Ez a szervezőit

felépítés helyesnek bizonyult. 
Az üzemfőnökség szolgálati 
helyein önálló szakszervezeti 
bizottságok működnek. Ez le
hetővé teszi, hogy a tagság 
aktivabbam vegyen részt a 
helyes döntések meghozatalá
ban.

— Melyek most a szak- 
szervezeti bizottság legfonto
sabb, a termelést, gazdálko
dást konkrétan segítő felada
tai?

— Elsősorban az érkező 
uruk gyors átrakását szolgáló

Mikroszámítógépek a MÁV Számítástechnikai központ záhonyi 
üzemegységében

munkaerő átcsoportosítása. Ha 
például a gépkezelőknek 
nincs elég munkájuk, a kézi 
rakodást kell segíteniük. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy például a  darukezelő 
otthagyja gépét és cementes 
zsákokat emelget.

— Ilyen egyszerű az egész?
— Nem egészen. A szak- 

szervezetnek, elsősorban a

A járó század
Az URH-rádiók, a nagy

teljesítményű rakodógépek, az 
automatikus biztosítóberende
zések, az Eperjeskén nemrég 
átadott kétezer adagos üzemi 
konyha, a tervezett szociális 
létesítmények mind Záhony 
erőteljes fejlődésének újabb 
bizonyítékai. Vajon milyen 
lesz az átrakókörzet öt-tíz év 
múlva? — kíváncsiskodhat a 
látogató. A választ az üzem- 
irányító épület másik szár
nyában, a számítástechnikai 
üzemben kaptam meg. Aki 
ide belép, a jövőbe lépett. . .  
A komputerek, a tudomány 
világába.

Mikó Adám, a MÁV szá
mítástechnikai üzem záhonyi 
üzemegységének a vezetője 
szokványos irodában fogad: 
íróasztal, székek, beépített 
szekrények, műszaki doku
mentumok. A gyanútlan lá
togató mitsem sejt az üzem 
rendeltetéséről, céljáról. Pe
dig a lépcsőház fantasztikus 
filmek hangulatát idéző ab
lakai, kő- és alumíniumötvö- 
zet elemei már a XXI. szá
zad atmoszféráját sugallják.

— A számítástechnika a 
MÁV-nál is egyre nagyobb 
teret hódít — magyarázza. — 
Már minden igazgatóságon 
vannak kisebb üzemegységek, 
ezenkívül Szolnokon és Zá
honyban. Mi 1973 óta foglal
kozunk a számítástechnikai 
program megvalósításával. A 
szovjet vasutak képviselőivel 
akkor készítettünk egy közös 
feladattervet. Ebben tulajdon
képpen azt fogalmaztuk meg, 
hogy a körzet munkáját ho
gyan lehetne segíteni, irányí
tani, ellenőrizni számítógépek 
alkalmazásával. Záhonyi au
tomatizált információs rend~ 
szer nevet kapta ez a kezde
ményezés, amelyet a MÁV 
vezetői elfogadtak és beruhá
zási program szintjére emel
tek.

— Mit tudnak a számító
gépek, hogyan segíthetik a 
vasutasok munkáját? — kí
váncsiskodom.

— Az átrakókörzetben na
ponta több ezer kocsi fordul 
meg, több száz fajta áru 
ezertonnáit kell mozgatni, át
rakni. Az irányító apparátus 
szinte képtelen mindent tud
ni erről a roppant mechaniz
musról, kocsik, áruk, gé
pek pillanatnyi helyzetéről. 
1977-ben készült itt egy fel
mérés, amely bizonyította, 
hogy az átrakókörzetben az 
állóeszközök kihasználása na
gyon rossz. Ennek oka éppen 
az, hogy az irányítók birto
kában kevés információ van, 
emiatt nem tudnak a pilla
natnyi helyzetnek legmegfe
lelőbb döntést hozni. A ha
gyományos információszerzés, 
adatgyűjtés nagyon lassú. Vo
natfogadási, beállítási terve
ket kell készíteni kettő és 
huszonnégy óránként. Szük
ség van csoportosítást ada-

bizalmiaJcnak kell meggyőzni 
a dolgozókat ennek szüksé
gességéről. Ez nem megy 
mindig könyen, hiszen aki 
gépkezelő, nem szívesén vé
gez nehéz fizikai munkát. A 
gőzmozdonyvezető sem Örül 
például annak, ha ismét a 
tüzelőlapátot kell kézbe ven
nie. A szükség azonban tör
vényt bont.

a t m o s z f é r á ja
tokra, tudni kell, hogy a be
érkezett szerelvényben milyen 
áru van, milyen legyen a ki
rakási technológia stb. Mind
ezeket az adatokat nyilván
tartani képtelenség, erre csak 
a számítógép képes.

— Mikor szerelik be a 
számítógépeket az épületibe?

— Előreláthatóan 1980-ra. 
Akkor kezdődik a kísérleti 
üzemeltetés. Központi számí
tógépünkhöz a körzet állo
másaira telepített úgynevezett 
információs központokban lé
vő terminálok (mikroszámító
gépek) kapcsolódnak. Ezek se
gítségével történik az adat- 
felvétel, kocsikról, árukról, 
rakodógépekről stb. Egy sze
relvény megérkezése után a 
„kocsifeliró” kezébe vesz egy 
URH-adóvevőt és diktálni 
kezdi az információs központ 
terminálkezelőjének a leg
fontosabb adatokat. A képer
nyőre is iró berendezés rög
zíti és ellenőrzi azokat. Ha 
például helytelen kocsiszámot 
akarnak beprogramozni, a 
készülék „tiltakozik” , nem 
írja le.

— Mire ad választ ez az 
adatbázis?

— Az adatszolgáltatás sok
rétű. Készítünk majd például 
a vasúti folyamatok ellenőr
zéséhez szükséges bizonylato
kat, kimutatásokat, bizonyos 
időszakokra vonatkozó táblá
zatokat, szolgálatváltozások 
előtti összesítéseket, stb. A 
legérdekesebb szolgáltatás a 
kérésre közölt információ. Az 
irányítók asztalán ugyanis 
lesz egy képernyős mikroszá
mítógép. Ennek segítségével a 
számítógépeid központtól kér
dezni lehet. Néhány másod
perc múlva a képernyőn meg
jelenik a válasz, az informá- 
dós sor, egy kocsiszámhoz 
tartozó minden adat. A be
rendezés — ha szükséges — 
a választ „írásba adja”, ki
nyomtatja.

A számítógépek alkalmazá
sa tehát rendkívül meggyor
sítja 'majd az adminisztrációt,

• hatékonyabb lesz a gépek, ko
csik kihasználása, meggyor
sul az elegymozgás, csökken a 
várakozási idő. Mindezek 
csak töredékei az ember al
kotta gépek „tudásának” . Me
móriaegységeik, kábelereik, 
villogó képernyőik, fémcelláik 
parancsokat teljesítenek — 
embert kiméinek.

A lift halkan zümmögve su
han velem lefelé az üzem be
tonfalai között. A jövőből ho
zott vissza — a mába. Az 
üvegajtón kívül forró suga
rakat zúdít rám a nap. . .  Is
mét hallom Záhony jellegze
tes hangjait, az egymáshoz 
csapódó ütközők zaját, a fék- 
tuskók csikorgását, a mozdo
nyok türelmetlen kürtjeleit...

Raszala Sándor

A széles vágányok 
kocsi mestere

Záhonyban úgy tartják, 
hogy a széles vágányú pá
lyaudvar kocsimesterének 
munkáján sokmánden mú
lik. Megerősítették ezt az 
átrakókörzet szakszerve
zeti bizottságán is a kő
vetkezőképpen: — Ha pél
dául éjszakai műszakban 
egy mester rosszul dol
gozna, akkor másnap a ra
kodóbrigádok nem tudná
nak mihez kezdeni. Zá
honyban, Komorón, Tu- 
zséron, Eperjeskén, Fényes- 
litkén a feje tetejére állna 
minden...

A kocsimester szinte el
sőként szerez tudomást a 
Szovjetunióból érkező va
gonok mennyiségéről, tar
talmáról, az áruk rendel
tetési helyéről. Ennélfog
va úgy kell irányítania a 
munkát, ahogy azaz összes 
lehetőség ismeretében a 
legcélszerűbb. Elengedhe
tetlen feltétel ehhez a ru
tin, az önállóság, a szer
vezőkészség, az emberis
meret. E tulajdonságok jel
lemzik Driszku Istvánt is, 
a Kun Béla szocialista 
brigád vezetőjét, a széles 
pályaudvar legrégibb ko
csimesterét.

★
A jól megtermett, te

kintélyes külsejű, pödrött 
bajúszú férfi éppen húsz 
évvel ezelőtt szegődött a 
vasúthoz, miután leszerelt 
a katonaságtól. Apósa ta
nácsát követte, aki Záhony
ban átrakórmrnikás volt.

— Kovács mesterséget 
tanultam — emlékszik 
Driszku István —, s mivel 
a lópatkolásnák, a sze- 
kérvasalásnak már nem 
mutatkozott jövője, a fű
tőházhoz próbáltam beke
rülni. Persze, akkoriban* 
még sok volt a munkaerő, 
örülhettem, hogy egyálta
lán felvettek a MÁV-hoz. 
egyelőre kocsirendezőnek. 
Később már átmehéttem 
volna a vontatási szak
szolgálathoz, de nemet 
mondtam, úgy megked
veltem ezt az érdekes, vál
tozatos munkát. ..

Driszku István 1965-ben 
lett kocsi mester, s akkor 
alakította meg a brigádját 
is, amely azóta számos el
ismerést szerzett, s töb
bek között a MÁV kiváló 
brigádja címet és az 
MSZMP kongresszusi ok
levelét is kiérdemelte. A 
brigádvezető kitüntetéseit 
sem könnyű már össze
számolni — érdemes és ki
váló vasutas, azon túlme
nően, hogy a minisztertől 
is kapott már dicséretet 
—, ő azonban arra a leg
büszkébb, hogy 1966 óta 
a 'párt tagjaként mutathat 
példát. Helytállása nyomán 
a járási pártbizottságba is 
beválasztották. Szerénysé
ge azonban tiltja, hogy 
egyéni érdemeiről beszél
jen, illetve minderről ezt 
mondja:

— A siker mindig az
egész kollektíván múlik. A 
brigádot például öten ala
kítottuk, s örülök neki, 
hogy mind az öten most is 
ennek a kis közösségnek 
a tagjai vagyunk. Kovács 
Géza tartalékos kocsi mes
ter, Fehér Béla kocsiren
dező — a szakszervezeti 
bizalmának —, Fodor Pál 
sarus, Balogh Gyuláné 
mérlegel őraktámok, aki 
kezdettől fogva a brigád
naplót vezeti, ők azok, 
akikkel kezdtük az egé
szet, Aztán sokat erősöd
tünk a Papp Gábor vezet
te brigádból hozzánk ke
rült tagokkal is. Közéjük 
tartozik Antal Gyuláné 
gurításvezető, 111. Szábó 
József és Nemes Ferenc 
váltóőr (ez utóbbi a mű- 
hel y bizottság tt- felelőse).
s nem utolsósorban Tóth 
Ferencné gurításvezető, 
aki ugyancsak műhelybi
zottságunk tagja, de je
lenleg gyermekgondozási 
szabadságát tölti.

★
Szóba kerülnek termé

szetesen a brigádon kívü
li, sőt, a többi szakszolgá

lathoz tartozó* vasutasok 
is, mert Záhonyban kü
lönösen nem lehetnek „vá
laszfalak” a közös mun
ka résztvevői, az egyes re
szortok, munkakörök De- 
töltői között.

— Révész András átra
kásvezető már tíz eszten
deje a partnerem — mond- 
ja a kocsimester. — Kép
zelhető, hogy egymás ter
mészetét,sőt, a gondolatát 
is ismerjük. De csaknem 
ugyanúgy > értjük egymást 
a  többi átnakásvezetővel. 
is, hiszen amióta Fényes- 
látke északi rendezője is 
bekapcsolódott, vagyis az 
oda irányított 40 ember 
hiánya miatt nálunk meg
szűnt a negyedik műszak, 
minden szolgálatban más
más átrakásvezetővel ke- * 
riilünk össze. Most példá
ul Keller János van szol
gálatban, máskor Szailon- 
tai Gyuszival, ismét más 
alkalommal Takács Dezső
vel szolgálunk. Rengeteg 
a munka, de vita nincs. Ha 
ömlik a vasérc odaátról, 
akkor gyakran a sok fe
dett kocsi miatt fő a fe
jünk, ha viszont a kézi 
átrakás a több, biztos, hogy 
nyitott vagonokból van 
dömroingünk. Mi lenne, ha 
az ilyen nehéz helyzetek
ben még veszekednénk is, 
ahelyett, hogy együtt pró
báljunk okoskodni és se
gíteni a gondokon...? !

Az együttműködés és 
egymásra utaltság említé
se közben lehetetlen meg 
nem említeni a szovjet vas
utasokat.

— Főként a szovjet moz
donyvezetőket, akikkel na
ponta találkozunk — . je
lenti ki Driszku István.
— Olyanok ők valameny- 
nyien, mintha ide tartoz
nának, azzal a különbség
gel, hogy nem Záhonyban, . 
hanem Csapon kapják a 
fizetésüket. Az "érdekeink 
és a céljaink ugyanazok. <y

★
A kocsimester rajongó 

odaadással sorolja a köl
csönös segítőkészség meg
kapó példáit, majd hirte
len azt mondja:

— Zsuzsa lányom elha
tározását is ez a jól Össze
hangolt tevékenység ér
lelte meg: vasutasnak ké
szül. Itt tanul Záhonyban, 
a forgalmi szakközépisko
la első osztályát most fe
jezte be. Osztálytársaival 
jelenleg titkében vart
szakmai gyakorlaton, s
mindennap nagy lelkese
déssel meséli a „szolgálat
ban** szerzett élményeit.
A forgalmi szolgálattevő 
mellé osztották be — je
lentéseket vesz, írásbeli 
rendelkezéseket kézbesít 
stb. —, s azt mondja, hogy 
a gyakorlatban még nagy
szerűbb minden, mint el
méletben, az iskolapadban. 
En ezt persze, jól tudom, 
hiszen ezt csináljuk. S azt 
Is tudom, hogy a bátor, 
talpraesett nők — mint 
azok, akik velem dolgoz
nak, s mint amilyen az én 
Zsuzsa lányom is —, meg
találják helyüket, számí
tásukat a vasútnál. Még 
a kereseti lehetőségek is 
itt a legjobbak.. Szabó Er
zsébet például nálunk vo- 
natmenesztőként megke
resi a 6000 forintot. S nem 
utolsó szempont az se, 
hogy a fiatalok közül leg
utóbb is hárman mentek 
el tőlünk tiszti tanfolyam
ra. ..

A III-as őrhely előtt — 
ahol beszélgetünk —, . a 
MÁV M62—507-es, széles 
nyomtávú dízel-mozdo
nya a Csapról érkezett 
3607-es számú vonat ele« 
gyét húzza a gurítóra. Or
gonán Katalin kocsi felíró 
átadja a rendezési jegyzé
ket a mesternek, majd rö
vid tanácskozás követke
zik Medvés Zoltán tolatás
vezetővel. Amerre nézek, 
mindenütt mozgás, amely
nek gyorsaságát az előttem 
gördülő fogás egyes ko
csijai határozzák meg,

(kovács)

Ü
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Nagybereteken, ti falu szélén

Hogyan él a 11 gyerekes Gombos család?
r Különös játéka aiz életnek, 
hogy egy bodrogközi falucska 
temetőkertjének tőszomszéd
ságában 11 eleven, életrevaló 
gyermek bancúrozik, éppen, 
amikor valakit temetnek.
■ Mintha csúfolódnának az 
elmúlással.

A népes Gombos család 
hajléka ugyanis Nagyberecki 
község legszélén, a temető 

■mellett áll, s mivel a kis ud
var kerítettem a gyerekek 
játszótér-birodalmához tartó

i k  a temetőkert is. , ,

A család portréja
í Amikor felkerestem őket, a 
tizenegyből öt — Ferenc, Il
lés, Tamás, Marika és Móni
ka — éppen egy tarka szár
nyú lepkét kergetett, 
i — Hát édesanyátok?
1 — Az előbb ment el autó
busszal Ujhelbe — mondja 
Ferkó.

Gombos Istvánná legkisebb gyermekével és asszonylányával 
Sátoraljaújhely állomás peronján

—- Nem Ujhelbe, hanem 
Pestre — igazítja ki bátyját 
Ülés, s azt is megtudom, 
hogy a marnia magával vitte 
a legkisebbiket, a hároméves 
Ritát, meg hogy elkísérte őt 
Jolán is, aki már férjnél van.

No, szaladhatok a sátorai* 
jaújhelyi vasútállomásra a 
mama után — ha találkozni 
akarok vele is —, mielőtt 
elvinné a vonat Budapestre, 
de ha már itt vagyok, egy 
kicsit körülnézek a család 
portáján.

A két szoba, konyhás ház 
vályogtéglából épült Végé
ben fáskamra, kisebb ólak, a 
kertben néhány gyümölcsfa, 
és jókora konyhakert

A ház bejáratát színes füg
göny takarja. Bent példás 

-tisztaság. A szobákat a fek
vőhelyek uralják, amiből ösz- 
szesen hét van. Van rádió, 
televízió, sőt magnetofonké
szülék is, s a konyhában a 
kornak megfelelő technikai 
berendezések: palackos gáz
tűzhely, mosógép, centrifuga, 
Villanyvasaló stb.

A  tűzhelyen tízliteres fa
zék, frissen főtt paprikás*

1'krumplival.
— Hány napra főzött . a 

mama?
— Csak mára — mondják 

a gyerekek, mert Jolán jön 
haza (ő is itt lakik a férjé
vel, és a gyermekével), aztán 
holnap ő csinál valamit

— Szeretitek a paprikás- 
krumplit?

A gyerekek szeme csillog, 
majd Marika megjegyzi:

— De a legeslegjobban a 
Zsíros, meg a cukroskenye
ret.

— És van belőle elég?
— Mindennap nyolc kiló 

kenyeret hozunk a boltból — 
mondja Ferkó, aki most fe
jezte be az általánost, s ősz
szel tanulónak megy a MÁV- 
hoz.

A nagyobbak szakmát 
tanulnak

— Mi szeretnél lenni?
— Mozdonyvezető — húzza

ki magát a kis legény, majd 
a többiek is sorolják tervei
ket: Illés gépkocsivezető,
mert a legidősebb bátyja is 
az. Tamás rendőr, Marika, 
aki elsős és Mónika, aki még 
iskolába sem jár, még nem 
döntöttek.

A nagyobbak jő  példával 
járnak előttük. Szakmát ta
nulnak, vagy már szakmun
kások.

Búcsúzom a Gombos gye
rekektől, akik lelkesen inte

getnék, és biztatnak, hogy ha 
sietek, még utolérem anyju
kat a sátoraljaújhelyi vasút- 
álomáson.

Gombos Istvánná —, a ti
zenegy gyermek édesanyja, 
mint kocsitakarító dolgozik az 
állomáson. Egy óra múlva in
dul a vonata, így van idő be
szélgetni.

Az alig harmincon túli fia
talasszonyon nem igen látszik, 
hogy 11 gyermek édesanyja.

— Miért utazik Pestre?
— Hát az uramhoz — 

mondja, majd ravaszkás mo
sollyal megjegyzi: — ma van 
a fizetés, és jobb, ha ilyen
kor mellette vagyok.

— Nem szokta hazaadni a 
keresetét?

— Dehogynem. De biztos, 
ami biztos. Háromezret ke
res. Ebből ezer kell neki. A 
többit ideadja. Szabadj egyem 
van. Nem kerül semmibe, 
hogy felugrok hozzá. Aztán 
van, amikor ő jön haza.

— Mennyi pénz jön össze 
havonta?

—- Az én keresetem kettő- 
ezerötszáz forint, a családi 
pótlék kettőezerhatszáz, az 
uramtól kétezer, így összesen 
hétezeregyszáz. De hát ez 
mind elmegy a kosztra, meg 
a tisztító szerekre. Annyi a 
mosnivaló hetenként, mint 
egy mosodában.

Minden perc drága
: — Hogy bírja a munkája 
mellett?

— Joli, az asszonylányom, 
aki most gyesen van, sokat 
segít. Ami meg az anyagia
kat illeti, a szakszervezet, 
meg a tanács is támogat ben
nünket. Nemrég a gyermek
napon is kaptam háromezer 
forint jutalmat Egy dolgot 
azonban sehogy sem , ;tudok 
keresztülvinni.

— Éspedig?
' — Azt, hogy Felsőberecki- 
ből bejöjjek lakni Sátoralja
újhelybe.

— De hiszen ott, Bereckin 
szép kis házuk van.

— Az igaz, de nekem na- i 
gyom fárasztó autóbusszal ide i 
bejárni a munkahelyemre. 
Aztán a három felsőtagozatos 
gyerek is Idejár iskolába, a 
többiek meg helyben. Nekem 
meg a családnak is jobb len
ne ha itt laknánk. Kifizet
ném én az OTP-t, mint más 
becsületes munkásember. Nem 
értem, hogy nekem ennyi gye
rekkel miért nem adnak OTP- 
kedvezményt?

— A nagy család gondja a 
városban is csak meglenne.

— De kevesebb bosszúság -

M E G J E G Y E Z Z Ü K

Mosdók9 W .C.-k viz nélkül
Tavaly Is többször szóba került hogy a gyors- és sze

mélyvonatok kocsijainak WC-jében és mosdóhelyiségeiben 
nincs víz. Ehhez egy adalék. Május 22-én, a Budapest-Keleti 
pályaudvarról Somoskőújfalu határállomásig közlekedő gyors
vonat kocsijainak mellékhelyiségeiben egyáltalán nem volt 
víz, annak ellenére,. hogy a hőmérséklet 30 fok körül járt A 
WC-k nagyon piszkosak voltak, ha ezt a KÖJÁL tapasztalta 
volna, biztosan nem engedte volna a kocsik továbbítását

Ugyanezen a napon a Salgótarjánból Budapestig közle
kedő 315. számú személyvonat első osztályú kocsijánál is ezt 
tapasztaltam. Mindez része a kulturált pontosabban: a kul
túrálatlan! — utazásnak. Ideje lenne ezen a területen is tenni 
valamint az illetékeseknek, mert a meleg nyári hónapokban 
ennék elmulasztása súlyos veszélyekkel járhat

Szűcs Ferenc

gal — magyarázza az asz- 
szony —, mert például a 
centrifuga, meg a gáztűzhely, 
ami naponta kell, mint a ha
rapás kenyér, már egy hó
napja rossz. Hiába jelentet
tem be itt, Űj helyben a szol
gáltató vállalatnál, nem jöt
tek ki megcsinálni. No, de 
egyébként is. Igaz, hogy Üj- 
helyhez közel van Nagybe- 
recki, a munkába járással 
azonban mégis sok idő el
megy. Márpedig nálam min
den perc drága, hiszen a ti
zenegy gyerekből kilenc még 
otthon van. Azokra főzni, va
salni, takarítani kell, s ez 
nem kis dolog.

A kicsikkel még sok a gond
— A nagyobbak bizonyára 

már sokat segítenek?
— Segítenek, de sokszor 

meg kellene fogni a kicsik ke
zét is, hogy szépen írják le 
a házifeladatot az irkába, meg 
kikérdezni tőlük a leckét, 
mert tudja, milyen a gye
rek? Mindig csak játszana.

A tizenegy gyermekes édes
anyával badarság lenne vi
tatkozni. Hiszen, ha egy házi
asszonynak drága az ideje, 
akkor Gombos Istvánnénak ti
zenegyszeresen is az. Nem tu
dom, hogy vizsgálták-e már 
az életkörülményeit, ha igen, 
bizonyára kiderült, hogy a 
nagy család időnkénti anyagi 
támogatása dicséretes, de nem 
elég. Ezt a sokgyermekes 
édesanyát mindenképpen hoz
zá kellene segíteni ahhoz is, 
hogy jobb lakáshoz jutva 
több ideje legyen a gyere
kek nevelésére.

Dávid József

Együtt ülünk a brigáddal, 
| kortyolgatjuk a hegy 
levét, s mi másról be

szélnénk — amúgy férfim ódra 
— a korajúniusi kánikulában, 
mint a nőkről. Hogy ilyenek, 
meg olyanok. Ráadásul még 
amolyanok is. Soma barátom 
rendkívül olvasott ember ám, 
hőhullám ide, tikkadat oda, 
fejből idézi a nagy gondolko
dókat. Miszerint Ibsen úgy 
vélekedett, hogy „a nők és a 
munkások a világ reménysé
gei”, G. B. Shaw viszont, hogy 
„a nők . . .  szánják a férfit, 
anyáskodva babusgatják, de 
mindig azt gyanítom, gyön
gédségük alapja voltaképpen 
lelkiismeretfurdalás, mert kép
telenek szeretni a férfit”. En 
viszont 'azt gyanítom, hogy 
legtartalmasabban Merengő 
Mihály jellemezte őket: „a 
nők olyanok, mint a férfiak, 
csak egészen mások**. És igaza 
volt Vándor Nándornak is, 
amikor két korty között csak 
annyit mondott: „a nők azok 
nők”.

Nos, ebben maradtunk, mi
kor is — éjféltájt — férfias 
kézrázások közepette elvál
tunk egymástól. Másnap — ke
zemben cekkerrel, a cefcker- 
ben krumplival, mert ugye be
vásárolni is jár a mai férfi — 
baktatok a hazafelé vezető 
úton, jön ám Sománé. És már 
beszél Is:

„Hallom, volt miről szót vál
taniuk. Hogy a nők így, meg 
úgy. Hogy Ibsen ezt mondta, 
Shaw meg azt. Hát azt citál- 
ta-e az okos férjem, hogy 
ugyancsak ama G. B. Shaw

S A J T Ó S Z E M L E

Mit írnak rólunk ?
Vasutasok munkájáról, 

helytállásáról, páldaadó szol
gálatáról, önkéntes társadal
mi munkájáról szólnak az itt 
következő írások, amelyeket 
megyei újságokból válogat
tunk.

FEJÉR MEGYEI
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A MÁV Székesfehérvári Pá

lyafenntartási Főnökségéhez 
tartozó vonalszakaszokon for
galombiztonsági okokból éven
te kétszer ultrahangos vizsgá
lattal és mérőkocsival ellenőr
zik a sínek, a felépítmény ál
lapotát, felfedve a rejtett re-l 
pedéseket, az anyaghibát, a 
nemkívánatos változásokat. A 
mérések eredménye alapján 
határoznak a pályafelújítások
ról, a javításokról és a kar
bantartásról.

Az idén ötven millió forin
tot fordítanak a pályafenntar
tó munkákra. A jelentősebb 
munkálatok közé tartozik a 
megyében a 11,5 vágánykilo
métert érintő rostálás, amely 
során Pusztaszabölcs és Zichy- 
újfalu között 2,5 kilométer, 
Seregélyes és Börgönd között 
2,5 kilométer. Tárnok, Mar- 
tonvásár és Kápolnásnyék kö
zött 4,5, Bodajk és Mór kö
zött 1 kilométer hosszan, va
lamint a székesfehérvári pá
lyaudvar 7-es és 12-es vágá-r 
nyán géppel távol ítják el az 
ágyazat között felhalmozódott 
szennyeződést, amely akadá
lyozza a vízelvezetést.

Az eddig csak kísérleti jel
leggel alkalmazott műszaki 
textíliát is az idén használják 
először a főnökség területén. 
A pálya alapépítményébe he
lyezett műszaki textília magá
ba szívja a vizet és két oldalt 
ki is vezeti. Eddig 1400 vá
gányfolyóméterben helyeztek 
el műszaki textíliát. Bodajk és 
Mór között 600 vágányfolyó
méteren alkalmazzák még, kü
lönösen vizes szakaszon.

Az utazgató emberek gyak
ran beszélgetnek a MÁV-ról, 
s leginkább bírálóan. Pedig 
dolgozói rászolgálnak a jó 
szóra, a megbecsülésre. A 
kecskeméti vontatási főnöksé
gen a jövő évben ünneoli 
„nagykorúvá válásál” az Ár
pád szocialista brigád. Egy

emberöltő első tizenhét éve 
nem nagy idő, ám egy brigád 
életében már meghatározó. 
Különösen akkor, ha egy kol
lektíva négyszer elnyeri az 
aranykoszorús, háromszor a 
MÁV Kiváló Brigádja, egy
szer pedig a Közlekedés és 
Hírközlés Kiváló Brigádja cí
met.

Az Árpád szocialista brigád 
kitüntetései a közelmúltban 
újabbal gyarapodtak. A pálya
kezdők nevelésében, az <■ ifjú
sági termelési mozgalmak se
gítésében és a fiatalok érde
kében végzett alkotói tevé
kenységükért a Parlamentben 
átvették az Állami Ifjúsági 
Bizottság által adományozott 
Ifjúsági Díjat

A  gazdasági munkában el
ért kiváló eredmények mel
lett immár kilencedik eszten
deje patronálják, segítik a he
lyi Gyermek- és Ifjúságvédő 
Intézet munkáját, életét.

VMspro
D u n á n tú lt
n a p ló

Május elejével lezárult egy 
fejezet: befejeződött a pécsi 
vontatási főnökség dízelesitési 
programja. Az utolsó gőzösö
ket felváltó dízelek az év 
elejétől folyamatosan érkez
tek, és már csak „vendégként** 
fordul meg Pécs állomáson 
gőzmozdony.

Az utolsó tizennégy román 
gyártmányú dízel közül tíz 
M 43^as, 450 lóerős mozdony. 
Ezeket részben tolatásra, rész
ben teherszállításra, a négy 
darab M 47-es, 2000-es 950
lóerős mozdonyokat pedig sze
mélyszállít ó vonatok továbbí
tására használják. Ezek a 
mozdonyok a személykocsik 
fűtésére is alkalmasak. A ti
zennégy új dízel érkezésével 
és üzembe helyezésével most 
már az sem szükséges, hogy 
az időszakos javítások során 
ismét gőzös vegye át egy-egy 
dízel feladatát. Az új mozdo
nyok értéke csaknem nyolc
vanmillió forint

Ahhoz, hogy a pályaépítő 
gépek, a felépítményt kan
ban tartó gépláncok, a nagy 
teljesítményű eszterga- és fú
rógépek mindig üzemképes ál
lapotban legyenek, karbantar
tásukat, javításukat vagy fel
újításukat segítő jő  szerszá
mokra van szükség, és arra, 
hogy ezek a szerszámok mun
kájukat szerető, a bonyolult

gépőriások „szive dobogását* 
is ismerő, jól képzett szakem
berek kezébe kerüljenek. Ez 
áll a jászkiséri MÁV Építő- 
gépjavító Üzemre, ahol a tank 
kollektívájáról a „Steinmetz 
kapitány” szocialista brigád 
tagjairól azt mondják: úgy 
bánnak a szerszámmal, mint 
sebész a műtőkéssel.

Elismeréssel szólnak a bri
gádról az óvodában és az is
kolában, a szociális otthonban 
és a tanácsnál. Nemcsak 
Jászkáséren, hanem Jászapá
tiban, Jászladányban vagy 
Jászszentandráson is. Ott, ahol 
a brigád tagjai laknak, ahon-j 
nan bejárnak, és ahol soha 
nem sajnálják azt a kis „rá
adást” , amivel szebbé teszik 
a gyerekek és az öregek éle
tét, hozzájárulnak a település 
fejlesztéséhez.

Nem sajnálják a „ráadást” 
az üzemtől sem. A gondnok
sággal szocialista szerződést 
kötöttek, vállalva a belső par
kok gondozását. A  szociális 
épület villámhárítójának épí
tésére 250 óra társadalmi 
munkát fordítottak, egy tótő- 
pad reteszelő berendezésének 
beiktatásával pedig a gépek 
biztonságos mozgását könnyí
tették meg. * li

*  P O L I T I K A I  N A P I L A P

A kora nyári tűző napsu
gár szikrát vet a rezesbanda 
[trombitáin, a vonat mellett 
úttörőruhás kisfiú áll, még 
félszegen, de már a helyzet
hez illő komolysággal, fején 
igazi vasutassapka, és kezében 
igazi indítótárcsa...

Az óramutató lassan eléri a 
fél tizenegyet, az úttörőzene
kar elfoglalja az utolsó kocsit, 
a kis vonat pontosan indul 
(ebben még nagyobb testvérét 
is lefőzi...) , lassan kigördül 
az Eszperantó téri végállo
másról. A cél Lillafüred, ahol 
ünnepélyes keretek között ad
ják át az úttörővasutasoknak ü 
miskolci járműjavító KISZ-
esel által társadalmi munká
ban felújított két személykor 
csit, amely ezután az erdei 
kisvasút vonalán fog közié- 
\kedni.

A kisvonatot megtöltő ki
rándulók között a megszokott
nál is több gyerek volt Hiszen 
benne, a „nagy játék”-ban ez 
a legnagyszerűbb, hogy igazi!

összeállította: 
Hegedűs Ferenc

Beszéltünk a nőkről
nevű férfi szerint „A  férfi 
egyetlen értékes adottsága, 
hogy a legjobb pillanataiban 
tu d  szeretni — nem állha
tatosan, nem híven, nem gyak
ran, nem sokáig — csak egy 
pillanatig — esetleg több év 
alatt is csak néhány percig**. 
No hiszen, köszönöm! Mert 
ugye itt van a férjem is, a 
Zsiga; tudom, nem Zsigának 
hívják, hanem Somának, de 
én neveztem el így, mert ha
sonlít a korábbi udvarlómra, 
Jenőre, akit Zsigának becéz
tem, világos, nem?! A Férj- 
zsiga rettentő mód következe
tes. Azt mondja a múlt héten: 
„ide figyelj, Nusl, mivelhogy 
Zsuzsa vagyok, pénteken el
viszlek az Operett Színházba 
Sékszpirt nézni, hogy Csókolj 
meg, Katám, hadd művelődj” . 
Mondja o, nekem, aki nem 
képes különbséget tenni a 
kacsa meg a liba között, hogy 
ne is említsem a patent-kö
tést még a rizskötést.

Kiengedem tehát a ruhám, 
mert lehet, hogy a csereará
nyok miatt mérsékeltebben 
emelkedik az életszínvonalunk, 
mint a cserearányok előtt, de 
én bizony a legtöbb ruhámat 
kihíztam, mire másnap a Zsi
ga, hogy így, meg ügy, meleg 
van már a színházhoz, men
jünk. Inkább egy kertmoziba, 
ott megy egy jő  kis krimi, és 
azt mondják, a hulla tetőtől 
talpig nő, ráadásul meztelen

is. Bezzeg, amikor én odabú
jok mellé még é lőn ... Ráadá
sul ezt a ruhát Sékszpir miatt 
engedtem ki, de ezt maga nem 
értheti, a Zsiga sem értette, 
hiába, az apró finomságokhoz 
a férfiaknak nincs érzékük. 
No jó.

Péntek reggel megkérem a 
főnökömet, a Zsigát (Orda- 
sovszky kartársnak hívják, de 
ki hallott már ilyet, a rendes 
magyar ordas szóhoz hozzá
tenni, hogy ovszky; Zsigának 
egyszerűbb, máskülönben Sán
dor), hogy majd lecsúsztatom 
hétfőn, de aznap engedjen el 
fél órával hamarább, mert 
„ tudja Főnökzsiga, én elmen
nék a Fricihez, aki a legjobb 
fodrász Óbudán”, de honnan 
Is tudná a Főnökzsiga, amikor 
még most is szemöldökébe lóg 
a haja, amikor pedig már nem 
is divat. . .  Most meg maga is 
mosolyog, hát ha azt hiszi, 
hogy azért mentem a Fricihez, 
mert mi nők ugye fodrász, 
meg miegymás, hát vegye tu
domásul, hogy kizárólag a 
Férjzsiga kedvéért járok fod
rászhoz, mert ő elvárja tő
lem, hogy tip-top legyek, még
ha nem mondja Is.

Megvolt tehát a frizura Is, 
Frici remekolt, elöl szőke vol
tam. hátul vörös, közben közé
pen egy barna tincs, a másik 
ruhám is kieresztve, a gye
rek az anyósnál, mert a ma
guk brigádja csak ígéri-ígéri,

hogy megszervezi a pótmama 
szolgálatot, de mire megszer
vezik, az én lányom lesz nagy
mama, de ez is mindegy. Te
hát már öltözöm, amikor köz
li a Zsiga; „maradunk, Nusi- 
kám, hazalátogatott Zsiga (őt 
tényleg így hívják, mit csi
náljak), a legjobb haverom 
volt, de huszonhárom éve 
Ausztráliába szakadt és azóta 
nem láttam, rengeteg megbe
szélni valónk van, hétre itt 
lesz” .

Hát képzelheti, no jó ! Ke
nem a szendvicset, főzöm a 
kávét, léghuzatot csinálok; 
hogy kihűljön a szoba, gondo
lom: megnézem magamnak 
azt az Ausztrálzslgát, háfha 
jó  fej, sosem lehet tudni. És 
hétkor Zsiga meg Zsiga hu
szonhárom év után egymás 
nyakába borult: „öregem.. , 
öregem” ; I . I „mizu js ? ., 
semmi” ; III „hát akkor' úgy, 
mint régen ?... úgy!”, és éj
félig ultiztak, közben ötször 
összekaptak, hatszor kibékül
tek, a Zsiga dogmatikus kom
munistának nevezte a Zsigát, 
a Zsiga ultrajobbos kapitalis
tának mondotta a Zsigát, mert 
költözhet egy magyar férfi 
akár Canberrába is, akkor is 
magyar férfi marad. Én pe
dig nézhettem a tévét, mert 
nekünk, nőknek már csak ez 
az osztályrészünk, a Jókait, 
Hogy „Mire megvénülünk**.

. . .  De beszélni azt tudnak 
rólunk, no viszlát. Vigye csak 
a cekkerét, meg a krumpli
ját!” .

No tetszik látni. Hát ilyenek 
a nők. í
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Harminc éve alakult

a Közlekedési és Szállítási Dolgozók 
Szakszervezetei Nemzetközi Szövetsége

A  Közlekedési és Szállítási a szervezet is, amelyik nem titkárságot és az adminisztra- 
Dolgozók Szakszervezetei tagja a Szakszervezeti Világ- tív bizottságot.
Nemzetközi Szövetsége (UIS szövetségnek. Valamennyi tag- Jelenleg a következő ágaza- 
Transports) jelenlegi nevét szervezet egyenlő jogokat él- ti bizottságok működnek: 
1969-ben Berlinben, az V. nem- vez. — vasutas,
zetközi szakmai konferencián Nemzetközi jellege lehetővé — tengerész, 
kapta. Elődje, a Közlekedési, teszi tagszervezeteinek, hogy — dokkmunkás,
Kikötői és Halászati Dolgozók a különböző társadalmi-gazda- — közúti szállítás, 
Szakszervezeteinek Szövetté- sági rendszerű országok a va- — polgári repülés. 
ge az 1949 júliusában megala- lóságban is kidolgozzák és ki- Annak érdekében, hogy a 
kult Tengerészek és Dokk- domborítsák tevékenységük titkársággal könnyebb legyen 
munkások Szakszervezeteinek közös vonásait a vélemények, a rendszeres konzultáció, va- 
Nemzetközi Szövetsége, vala- a tapasztalatok cseréje révén lamennyi ágazati bizottság 
mint az 1949 decemberében és valódi akcióegységet hozza- munkacsoportokat alakított, 
megalakult Szárazföldi és Lé- nak létre nemzetközi téren. A nemzetközi szövetség — a 
giközlekedés Dolgozói Szak- \  Közlekedési és Szállítási tagszervezetek közötti szoro- 
szervezetének Nemzetközi Sző- Dolgozók Szakszervezetei sa^b együttműködés elősegíté-
vetsége fuzionálása révén 1953 Nemzetközi Szövetségének fő s.ére — nemzetközi és regioné 
márciusában jött létre. célkitűzései és feladatai:;

16,5 milliós tagságot 
tömörít

lis szemináriumokat hív ösz- 
. . , ,, . - . .. . .  . sze a sajátos szakmai problé-

, -  biztos tani a közlekedési mák megvitatására, bevonva
SÍ  Í ”  valamennyi érdekelt közleke

d j 1.?0 dési szakszervezetet, függetle-
azok hovatartozásától. Kü-

Barátság és szolidaritás

Békenagyíyulés a Landler járműjavítóban

baráti együttműködésüket és n«i
nemzetközi szolidaritásukat; lön kiadványokban széles kör-

V ilá£ m8z1«  ben nyilvánosságra hozzakedési, kikötői és halászati ezeknek a szemináriumoknak
az eredményeit.

A főtitkár elégedett
A Közlekedési és Szállítási 

Dolgozók Szakszervezetei 
Nemzetközi Szövetségének fő-

A  nemzetközi szövetség t 
következő szakmai szakszerve 
zetek dolgozóit foglalja magá
ban: a vasutasokat, a közúti dolgozóit a jobb élet- és mun- 
szállítás dolgozóit (utas- és kakorülményekért folyó har- 
iruszállítás), a légi közlekedés cukban;
dolgozóit, a tenger- és a folya- _  felszámolni a társadalmi
mi hajózás dolgozóit, a dokk- Igazságtalanság és kizsákmá- 
munkásokat és a halászokat, nyolás minden formáiét;
Megalakulásakor 8 millió tag- _  szervezni és erősíteni a ____________________
ja volt. Jelenleg a világ 45 közlekedési dolgozók cselekvő titkára, Debkunwr~Gung~uÍi, "a 
országa 104 szakszervezeti szolidaritását a világ többi szövetség megalakulásának 
szervezetének a felsorolt szak- dolgozóival és népeivel a ko- közelgő 30. évfordulója alkal- 
mákban dolgozó, mintegy 16,5 lonializmus és neokolonializ- mából nyilatkozott a Szakszer
milliós tagságát tömöríti so- mus, az imperializmus, a feu- vezeti Világszövetség kéthe- 
raiban. dalizmus, a monopóliumok és tenként megjelenő lapjában.

A Közlekedési és Szállítási a reakció elleni harcukban, tá- a  szövetség munkájáról 
SZNSZ baráti kapcsolatokat mogatva őket minden lehetsé- szólva többek között kiemelte, 
tart fenn-és állandóan szélesí- ges módon; hogy a vasutas ágazati bizott-
ti együttműködését a külön- __ támogatni és egybehan- ság az elmúlt években fejlődé-
böző földrészek más szövetsé- gQlni valamennyi ország köz- sen ment keresztül. A  szövet- 
gekhez tartozó szervezeteivel, lekedési. kikötői és halászati ségnek szándékában áll más 
Az önállóság és szuverenitás dolgozójának harcát a jobb baráti szervezeteket is bevonni 
tiszteletben * tartása alapján élét- és munkakörülménye- az ágazati bizottságok munká- 
keresi az együttműködés meg- kért; jába, és meghívni Őket az ad-
felelő formáit mindazokkal a biztosítani a közlekedési, minisztratív bizottság üléseire,
demokratikus és haladó erők- kikötői és halászati dolgozók A megoldandó problémák — 
kel, amelyek a világ közieke- képviseletét valamennyi ha- amelyek felvetik egy új közle- 
dési dolgozóinak osztályérde- SOnló nemzetközi szervezet- kedéspolitika szükségességét is 
kei alapján ugyanolyan fel- ben. — megkövetelik a közlekedési
adatokat tűztek maguk elé, _J hozzájárulni az akcióegy- szakszervezetek akcióegységét, 
mint az UIS. Nemzetközi kap- sgg megvalósításához a mono- és lehetővé teszik a demokra- 
esolatai a kölcsönös tisztelet, póHumok és a kapitalista k i- tikus közvélemény széles réte- 
az egyenlő jogok, az Önállóság zsákmányolás elleni harcban, geinek mozgósítását, 
és a belügyekbe való be nem hozzájárulni a munkásosztály „Nemzetközi szövetségünk jó
avatkozás elvén nyugszanak, .szakszervezeti egységének úton halad, de tovább kell

Az egyetlen nemzetközi szer- helyreállításához országos és fejleszteni és tartalmában 
vezet, amely egységes keretbe nemzetközi szinten; gazdagítani tevékenységét.
fogja össze a szocialista, a — felvetni a közlekedési, k i- Nem szabad elszalasztani 
kapitalista és a fejlődő orszá- kötői és halászati dolgozók ér- ^Uvytlen alkalmat sem, hogy 
gok közlekedési, kikötői és dekeit érintő gazdasági és szó- 0 , , 1 fraekében közösen 
halászati dolgozóit. A nemzet- ciális problémákat a kormá- ^elekedjüiik —- fejezte be 
közi szövetség jellegét világo- nyok, a hazai és nemzetközi nyüatkozatata főtitkár, 
san megfogalmazza az alapsza- szervezetek, a speciális szerve Baranyai Zoltán
bály bevezetője:

A béke és barátság hónap 
rendezvénysorozatának utolsó 
eseményére június 15-én a 
Landler Jenő Járműjavítóban. 
került sor. A nagy munkás- 
mozgalmi hagyományokkal 
rendelkező vasúti üzem új 
csarnokában nagyszabású bé
kenagygyűlést rendeztek. " Az 
eseményen megjelent Romesh 
Chandra, a Béke-világtanács 
elnöke, Sebestyén Nándorné, 
az Országos Béketanács elnö
ke, Scheffer Lajos, a XV. ke
rületi. pártbizottság titkára, 
Pataki Béla, a XV. kerületi 
Tanács vb-elnöke, Sándor Jó
zsef, a kerület országgyűlési 
képviselője, Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet titkára, 
Oroszváry László és Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes, 
Nagy Károly, a vasúti főosz
tály pártbizottságának titkára 
és dr. Karáth Ferenc, a KPM 
főosztályvezetője.

— A nagygyűlést Sebestyén 
József, a Landler járműja
vító pártbizottságának titkára 
nyitotta meg, majd Sebestyén 
Nándorné mondott beszédet.

— A mai nagygyűlés befeje
ző aktusa a fasizmus felett 
aratott győzelem napján, má
jus 9-én kezdődött béke és ba
rátság hónap eseménysoroza
tának, amelynek fórumain 
százezrek tettek hitet a béke, 
a barátság és a szolidaritás 
eszméi mellett — kezdte be
szédét. — A béke és barátság 
hónap valóságos népi konzul
táció volt. Rendezvényei mó
dot adtak a megtett út felmé
résére, a feladóitok áttekintésé
re, a közvéleményt foglalkoz
tató kérdések nyílt és őszinte 
feltárására.

A béke és barátság hónap 
eseménysorozatának tartalmát 
gazdagította, hogy ebben az 
évben emlékezünk meg a nem
zetközi és a magyar békemoz
galom zászlóbontásának 30. 
évfordulójáról. Harmincnégy 
évvel ezelőtt, a Soha többé! 
kiáltás még csak milliók vá
gya volt, s több évnek kellett 
eltelnie addig, amíg a hideg
háború fenyegető rémének ha
tására ez a vágy. akarattá vált 
és a békemozgalom megalaku
lásában öltött testet. A fasiz
mus felett aratott győzelem
ből született az a remény, 
hogy a népek összefogása, a 
béke elszánt védelme elejét 
veheti egy újabb világégésnek. 
Mindaz, ami azóta történt, 
ékesen bizonyítja, hogy a re
ménység nem volt hiábavaló.

A nagygyűlés szónoka ez-
zetek — mint az ÓIT. a FAO, 
az UNESCO stb. — előtt»A Szakszervezeti Világszö

vetségen belül létrehozott 
Közlekedési és Szállítási Dol
gozók Szakszervezetei Nemzet
közi Szövetsége szuverén, de
mokratikus, osztály- és tömeg-\ 
szervezet, amely tevékenységét 
valamennyi ország dolgozójára L H B L M  
kiterjeszti, azok mindenféle  ̂  ̂  ̂ , áll
faji, nemzetiségi megkülönböz
tetése nélkül, politikai, világné-\

A szövetség felépítése
*A nemzetközi szövetség leg

felsőbb szerve a nemzetközi 
szakmai konferencia, amely a 
tagszervezetek által választott 

és 4 éven
ként ülésezik.

Az adminisztratív bizottság
teti vagy vallási meggyőzödé- (AB) irányítja az SZNSZ te
jektől függetlenül. vékenységét a konferencia

. . .  . .. .. . . ülései között és évenként ül
Mint nemzetközi szervezet össze Az adminisztratív bi- 

• - függetlenül az egyes orsza- tagjal közül megvá
gok tagszervezeteivel létrejött laszt1as az adminisztratív bi- 
kapcsolatoktol -  megőrzi on- irodaiát. amely az el-
állóságot a kormányok és a nakb61, elnökhelyettesekből, a 
í oIit,Í?.i„£ árto.fc. tekinteteben. főtitkárból és a titkárokból

Svéd tanulmányi delegáció 
látogatása szakszervezetünknél

Szakszervezetünk vendége
ként június 10. és 17. között 
háromtagú svéd tanulmányi 
delegáció tartózkodott hazánk
ban. A svéd állami alkalma
zottak szakszervezete vas
utas osztályának három mun-

kodásuk során ellátogattak a 
pécsi területi bizottságra és 
tanulmányozták annak mun
kamódszerét, hatáskörét, majd 
kötetlen beszélgetést folytattak 
szakszervezeti aktivistákkal. 
Megismerkedtek a vasút

katársa: Morgan Mattson, Alf egészségügyi intézményeivel, 
Karlsson és Gunnar Friis lá
togatásuk során tanulmányoz-

Az SZVSZ-szel fennálló kap
csolata a közös feladatokon és áll.
elveken alapuló baráti együtt- , ,Az, így jjregválasztott főtit- 
működés.”  kár és titkárok alkotják az

Egyenlő jogok
SZNSZ titkárságát.

Az adminisztratív bizottság 
irodája irányítja az SZNSZ te- 

A Közlekedési és Szállítási vékenységét az adminisztratív 
feZNSZ az önkéntesség alapján bizottság ülései között. A tit- 
egyesíti mindazokat a közle- Cárság végrehajtó szerv, amely 
kedési és szállítási szakszerve- az SZNSZ munkáját budapesti 
zeteket, amelyek elfogadják a székhelyéről irányítja, 
nemzetközi szövetség alapok- • A nemzetközi szövetség mel- 
mányát, függetlenül saját lett ágazati bizottságokat hoz- 
szakszervezeti központjaik tak létre abból a célból, hogy 
liemzetközi hovatartozásától, az SZNSZ-ben képviselt kü- 
Az ^ZNSZ-be való belépésnek lönböző szakmák dolgozói sa- 
nem feltétele az SZVSZ-tag- jétos problémáinak mélyreha- 
ság, éppen ezért tagja lehet az tó vizsgálatában segítsék a

Dízelekkel a Balaton mentén
A tapolcai vontatási főnökségnél, illetve a körzeti üzem- 

főnökságnél megszűnt a gőzvontatás! A gőzösöket kivonták a 
forgalomból, s helyüket dízelmozdonyok foglalták el. A gőz 
mozdonyok korábban igen gyakran okoztak tüzet, nagyon sok 
kárt téve a gabonatáblákban.

A* tapolcai körzeti üzemfőnökség mozdonyai továbbítják a 
Balaton északi oldalán (és más vonalakon is) a vonatokat: 
nem mindegy, hogy a korszerűtlen, füstös mozdonyok, vagy a 
tiszta, korszerű dízelek közlekednek az ország e szép vidékén.

Bognár Károly

közöttük a budakeszi, a bala
tonfüredi és a hévízi szanató- 

ta többek között a vasutasok riumokkal. A programban sze-
élet- és munkakörülményeit, 
szakszervezetünk érdekvédel
mi tevékenységét, munkáját.

repelt a dunakeszi járműjaví
tó kulturális, szociális létesít
ményeinek, valamint a Déli
pályaudvar és a MÁV számí-

A vendégeket fogadta Ko- tóközpontjának megtekintése
szorus Ferenc, szakszerveze
tünk főtitkára, és Szűcs Zol■

is.
A vendégek ezenkívül meg-

tán, a MÁV vezérigazgatója is. ismerkedtek Budapest és az 
A delegáció tagjai itt-tartóz- ország többi nevezetességével.

Sebestyén Nándorné beszédét mondja
(Gyergyói János felvétele)

után részletesen taglalta a 
Szovjetunió és a szocialista 
közösség, továbbá a szervezett 
békevilág-mozgalom szerepét 
a bék'í megőrzésében. Végeze
tül az elmúlt időszakban ki
bontakozott szolidaritási moz
galmakról beszélt, majd befe
jezésül a következőket mon
dotta;

— A  megtett utat áttekint
ve, a főbb eredményeket szám
ba véve elmondhatjuk: nagy
szerű időszakot hagytunk ma
gunk mögött és ragyogó jövő

áll előttünk, olyan jövő, ame
lyért érdemes dolgozni és har
colni.

Sebestyén Nándorné beszéde 
után, nagy taps kíséretében 
lépett a mikrofonhoz Romesh 
Chandra, aki a békemozgalom 
világméretű eredményeiről be
szélt és kifejezésre juttatta kö
szönetét az üzem vezetőinek 
azért, hogy ilyen nagyszabású 
nagygyűlésen vehetett részt.

Az ünnepség végén a nagy
gyűlés részvevői állásfoglalást 
fogadtak el, melyet az elnöklő 
Sebestyén József olvasott fel.

-5 •

A z N D K-ban vendégszerepeit 
a Törekvés népi táncegyüttes

Az NDK-ban június 10-én 
ünnepelték a vasutasok napját. 
Ebből az alkalomból meghív
ták vendégszereplésre szak- 
szervezetünk ének- és zeneis
kolájának Törekvés népi tánc- 
együttesét és népi zenekarát, 
A vasutasnap központi ünnep
ségét június 9-én rendezték 
Rostockban. Együtteseink a 
schwerini igazgatóság vasutas
napi ünnepségein szerepeltek 
nagy sikerrel.

Műsort adtak többek között 
Hagenow városban. A  tánc
csoport és a népi zenekar mű-? 
sorszámait többször visszatap
solta a közönség. Tartottak 
előadást szabadtéri színpadon 
és az egyik NDK-tánccsopcfrt- 
tal közösen a schwerini Teo- 
dór Köm et Művelődési. Ház
ban is. A két együttes vezetői 
beszéltek a kulturális kapcso-? 
latok erősítésének további le
hetőségeiről is.

A vasutas-szakszervezet nép! zenekara és a Törekvés tánc«
együttes

A svéd delegáció tagjai
($koda László felvétele)

LEVEL AZ ISKOLAIGAZGATÓTÓL

Köszönet a patronáló brigádnak
A  debreceni Tégláskerti Általános Iskola környéke 

évtizedek óta jórészben vasutasok lakta település. Az 
ott lakók a vontatási főnökségen dolgoznak, műszaki 
munkakörben. Évről évre sok jól tanuló vasutas gyer
mek indul el iskolánkból sikeres életútjára.

Talán ez is egyik magyarázata annak, hogy patroná
ló* üzemünknek mondhatjuk a vontatási főnökséget, 
amelynek „Petőfi:* szocialista brigádja — Török István 
brigádvezetővel az élen — iskolánk számára számos, 
testületünknek sok gondot okozó kérdésben segített. 
Például: 1977-ben kerítést, a napköziben a körhintát, 
táblákat, ablakokat, ajtózárakat és bútorokat javítot
tak, festettek. 1978-ban a bútorok átrakását vállalták, 
a napköziben a körhintát javították, festették és kisebb 
asztalosmunkákat végeztek.

Jól tudjuk, hogy ezeket a tárgyakat milyen aprólé
kos munkával, szakképzettéggel, ügyességgel tették is
mét használhatóvá. Azt is tudjuk, hogy e tevékeny
ségüket díjtalanul, munkaidőn kívül, önként végezték 
azzal a nemes, közérdeket szem előtt tartó szándék
kal, hogy tantestületünk, oktató és nevelő munkáját 
segítsék.

Szóbeli köszöneteink mellett illőnek tartjuk, írásos 
köszönetnyilvánításunkat is, mert bebizonyították, hogy 
szocialista brigádjuk valóságosan ható erő társadal
munkban. Példájuk tantestületünket arra ösztönzi, 
hogy még nagyobb gondossággal oktassuk, neveljük 
gyermekeiket életpályájukra.

Darnai Lajos
Általános Iskola Debrecen
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Vasutas „négyesfogat” a levegőben
jSl  s z e r e p e l t e k  a  mX v  REPÜLŐKLUB f ia t a l j a i

A yiTORLÁZOREPÜLŐK BUDAPES T-BAJNOKSÁGÁN

r  Az MHSZ Csepel Repülő- 
klub volt a rendezője a vitor- 
* ázórepülő ‘Budapest bajnok
ságnak. A  verseny célja az 
utánpótlás, biztosítása. A Far
kashegyi sportrepülőtérről két 
kategóriában indították a piló
tákat. Áz utánpótlásban ver
senyzők nagy többsége most 
indult először, a szabad kate
góriában pedig a magasabb 
minősítések megszerzéséért 
folyt a küzdelem. A verseny- 
bizottság mindennap az időjá
rásnak megfelelően tűzte ki a 
napi versenyfeladatokat, ame
lyek során különböző hosszú
ságú — úgynevezett zártpályás 

hurok vagy háromszög út
vonalakat repültek végig a 
versenyzők, és közülük a leg
jobb átlageredményt elérő 
nyerte az aznapi versenyszá
mot. A  versenyzők eredmé
nyeit pontozással mérték, ami 
függött az átlagsebességtől, 
vagy a megtett távolságtól. 
A  végeredményt a napi pont
eredmények összege adta.
1 Harminckét versenyző fi
gyelte egymást. Kik az esélye
sek a dobogóra? Kikre érde
mes odafigyelni? Vass István
nak, az MHSZ MALÉV pilótá
jának a tudása közismert. 
Többszörös magyar bajnok, és 
nemzetközi versenyek helye
zettje. ö t  figyeli Müller Sán
dor is, aki ugyancsak az élme
zőny tagja.
’ Az első versenyszám máris 
nagy örömet szerzett az MHSZ 
M ÁV Repülőklub tagjainak. 
A  harminckét versenyző közül, 
feladatukat sikeresen végre- r 
hajtva, Juhász Sándor elsőnek 
érkezett vissza Farkashegyre 
és tíz másodperc múlva Sza-\ 
badi István.

Juhász Sándor 1975 óta re
pül az MHSZ MÁV Repülő
klubban, egyébként a Nyugati 
pályaudvar műszaki kocsiszol
gálatának szerelvénylakatosa. 
Ez az első versenye, de nevét 
máris érdemes megjegyezni. 
Az ezüstkoszorú fokozat felté
telét körülbelül társaival egy- 
időben teljesítette, de ezen a 
nyáron már őhozzá fordultak 
a levegőben, hogy rádión se
gítséget kérjenek tőle. Távre
pülései mindig sikeresek. Idén 
teljesítette az aranykoszorú, 
sőt a gyémántkoszorú egyikl 
feltételét is. Gyémántkoszorú a 
legmagasabb vitorlázórepülő 
fokozat, birtokosaik nevét az 
egész világ repülőtársadalma 
jegyzi. Magyarországon eddig 
huszonnégyen érték el ezt a 
fokozatot.

A  másik vasutas repülő Sza
badi István, a népszerű Sztyo-

pa. Ö is a MÁV dolgozója.’ 
Olyan szenvedélyesen szereti a 
repülést, hogy már felesége is, 
aki szintén vasutas, a MÁV 
Repülöklub tagjaként repül.

A harmadik versenyszám 
után már MÁV-os négyesfo
gatról beszéltek. A  négyesfo
gat harmadik tagja Siklósi 
Gábor. Levegőben géppárja, a 
földön barátja Juhász Sándor
nak. Közös jó  tulajdonságuk, 
hogy nehéz helyzetben ők a 
bizakodók, jókedvűek és a re
ménykedők. A csapat vezére 
Nagy Imre. Szakmája motoros 
repülőgépszerelő. Munkáját és 
sportját egyaránt szenvedél
lyel űzi.

— Miért szép ez a sport? — 
keresem a választ a ki tudja 
hányszor feltett kérdésre.

— Hogy szép-e? Rosszabb, 
mint a kábítószer, mert annak 
rabjait ki lehet gyógyítani a 
szenvedélyből, de aki a leve
gőbe beleszeretett, az mind
örökre a rabja marad —  feleli.

Befejezésekor két meglepe
téssel szolgált az idei Budapest 
bajnokság. Míg a két szabad 
kategóriás versenyző, Vass 
István (MALÉV) és Müller 
Sándor (Csepel) egymást fi
gyelték, addig az ismeretlen
ségből váratlanul robbant az 
élmezőnybe a békéscsabai Du
ma János, és megelőzte őket. 
Másik érdekesség, hogy az első 
versenyes utánpótlás kategória 
pilótái is betörtek az élvonal
ba. összesített átlageredmé

nyük azt bizonyítja, hogy ma
gasan túlszárnyalták a „nagy 
öregek”, oktatóik eddigi ered
ményét

—- Első versenyükön is job
ban repültek a fiúk, mint mi 
annak idején — mondja Sinka 
Lajos, aki a MÁV pilótáit ké
szítette fel a versenyre. — Mi 
átadtuk nekik saját kárunkon 
szerzett tapasztalatainkat, amit 
ők kiválóan alkalmaznak. 
Ilyen négyes köteléket mi nem 
tudtunk produkálni.

Valóban, az MHSZ MÁV Re
pülőklub pilótái a bajtársias-  
ság szép példáját mutatták. 
Helyi „terepen” versenyeztek, 
de bármikor készségesen se
gítettek a farkashegyi viszo
nyokat nem ismerő Dunakeszi
ről, Miskolcról vagy öcsóny- 
ből érkezett versenyzőknek.

Lendület, kitartás, jókedv és 
sportszerű versenyzés jellemző 
rájuk.

Erdős Ágnes

Emlékkönyv
Sokan talán még nem 

tudják: hat évtizedev ala
kult meg a Ferencvárosi 
Vasutas Sport Kör. Ebből 
az alkalomból a tagok és 
a sportbarátok részére em
lékkönyvet készített Ne- 
gyedi András, a labdarú
gó-szakosztály vezetője és 
Hegedűs István.

A hetvenoldalas kiad
vány némi túlzással kor
történeti dokumentumnak 
is nevezhető. Hiszen Ve
res István és Polócz Fe
renc ügyvezető elnök ösz- 
szeállításában a kívülál
ló számára is sokat mond 
a Történelmiünk dióhéj
ban című fejezet, a veze
tők és  a kiem elkedő tel
jesítményt nyújtott spor
tolók, az eredmények fe l
sorolása, a korabeli sajtó- 
visszhangok idézése. A gaz
dag anyag felkutatásához 
igen nagy segítséget nyúj
tottak a szakemberek és 
a szurkolók.

Érdemes idézni néhány 
sort Polócz Ferenc beve
zetőjéből : „Négyezer vas
utasdolgozó tömégsportbá- 
zisa vagyunk. Elmondhat
juk, hogy egyesületünk 
elnöksége és társadalmi 
tömegsportbizottsága dol
gozóink, ifjúságunk és 
sportolóink részére a felté
teleket magas színvona
lon biztosítja. Feladatain
kat úgy igyekszünk elvé
gezni, hogy a testnevelés 
és sportmozgalom eszmé
je, annak gyakorlata a 
dolgozó közösségek, az üze
mek és munkahelyek ér
deklődésének homlokteré
be kerüljön.”

— ujházy —

Befutott a PVSK
K é t NB I-e8 labdarúgó csapata van P écsn ek

Baranya fővárosában nagy 
az öröm a labdarúgó-szurko
lók körében. Ezen nem is le
het csodálkozni, hiszen a jö
vőben minden fordulóban lát
hatnak első osztályú labda
rúgó-mérkőzéseket Pécsen. A  
PMSC mellé ugyanis felzár
kózott a. PVSK/

A z NB II Nyugati csoport
jában a bajnokság indulása
kor a volt NB I-es Kaposvári 
Rákóczit és a Komlót tartot
ták a bajnoki cím váromá
nyosának. Akik viszont látták 
az elmúlt nyáron az MNK- 
ban a pécsi vasutasok játé
kát — több első osztályú csa
patot is kétvállra fektettek 
— titkon számítottak arra, 
hogy a PVSK kitűnően sze

repel az NB II-ben. így is 
történt Az NB Ul-ból felke
rült együttes egyetlen évad 
alatt vívta ki magának az 
NB 1-es szereplés lehetőségét.

A pécsi vasutasok koráb
ban — 27 évvel ezelőtt — ját
szottak már a legjobbak kö
zött Most azt szeretnék, ha 
nem egyetlen esztendőre szól. 
na a belépő. Követni akar
ják a Székesfehérvári MÁV 
Előre példáját Amikor a 
MÁV Előre feljutott sokan 
megkérdőjelezték, hogy kell-e 
az első osztályban egy város
nak két csapat? Sikerül-e 
megmaradni a legjobbak kö
zött? Nos, a MÁV Előre bi
zonyított és a pécsiek is fo - 
gadkoznak, hogy ők sem egy.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: 1. A dolgozók egész

ségesebb életmódját szolgálja. 13. 
Ausztráliád futómadár. 14. ital. 
15. A szekér tartozéka. 16. Ba
latoni község. 18. Helyhatározó. 
19. Szabad terület. 20. Vissza: 
a  túlzó. 22. Bódító. 23. NB 
1-es - labdarúgócsapat. 24. Idő
mérő. 25. Magyar Olimpiai Bizott
ság. 26. Kereskedelem, rövidítve. 
27. Azonos betűk. 28. Női név. 30. 
Épületmaradvány. 32. Sötét szélei.

33. Becézett férfinév. 34. Az erő 
egysége. 36. Kerékabroncs. 38. A 
hindu szentháromság egyik tagja. 
40. A hét törpe egyike. 42. Monda, 
legenda. 43. Joe (fon.). 44. A FU- 
löp szigetek egyike. 46. Folyó a 
Szovjetunióban. 47. Latin és. 48. 
Nógrád megyei község. 49. Kérdő
szó. 51. Juttat. 52. Egy tudomány
ág. 53. Délceg. 54. Hangtalanul vés. 
56. Lyuk, népiesen. 58. Horony, 
német szóval. 59. Erdei állat. 60.

Nem azt. 62. Ezen a helyen. 64. 
Svéd pénz. 65. Férfi név. 67. Zo
mánc. 69. Madár testrésze.

Függőleges: 2. Vakbuzgő (gö
rög) . 3. Zola keresztneve. 4. Da
ganat a nyakon. 5. Téli. sport. 6. 
Csigafajta. 7. Gázló madár. 8. 
Mezőgazdasági szerszám. 9. A sza- 
marium vegyi ele. 10. Dédelgetett 
kutya. 11. E-vel a végén neves né
met lírikus (1804—1875). 12. sava
nyú. 16. 1980-ban sorrakerülö je
lentős feladatok. 17. Neves humo
ristánk családneve. 19. Úttörők 
nyári „települése” . 21. Menyasz- 
szony. 22. Éra. 28. Fohász. 29. A 
mondában frigial király. 31. Most, 
azonnal. 33. Jugoszláv férfi név. 
34. Ront, rombol. 35. Hónaprövi- 
dítés. 37. Takar. 39. Van, néme
tül. 40. Arab hadvezér, róla ne
vezték el Gibraltárt. 4 1 .... Chand- 
ra, Nobel-díjas Indiai fizikus. 44. 
Hegység Belső-Ázsiában. 45. Af
rikai folyó. 48. Évszak. 50. Isme
retterjesztő társulat. 55. össze el
lentéte. 57. Vonaton utazik. 59. Vi- 
gyázók. 61. Visszaint! 62. Mint 28. 
függőleges. 63. Kerek szám. 64. 
Betűpótlással ásvány. 66. Véd. 67. 
Igekötő. 68. Liter. 69. Kettős betű.

Beküldendő: vízszintes 1 és füg
gőleges 16.

Beküldési határidő: 1979. július 
20.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Figyelmes és udvarias 
magatartás Legyenek az irtások 
házigazdái.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
11. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért. J6- 
zsa Károlyné Verőcemaros, Ka
rinthy F. u. 21. 2621; Szterszky Ti
bor, Csók, Ady E. u. 10. 8041;
Krainhofffer Tibomé, Székesfe
hérvár, Benke F. u. 16., II. 18. 
8000; Varga Dénes. Balatonaka- 
rattya, Ságvárl E. u. 3. 8172; Llp- 
ták József, Sopron, Színház u. 15. 
9400.

éves vendégei akarnak len
ni az NB I-nek.

Ha visszatekintünk az 1978 
—79-es szezonra, megállapít
hatjuk, hogy a PVSK baj
noksága teljesen megérde
m elt A siker elsősorban an
nak köszönhető, hogy nagy 
biztonsággal játszott az 
együttes hazai pályán. Itt 
nem volt egyetlen olyan 
megingásuk sem, amely két 
pontjába került volna a csa
patnak. Az összteljesítmény is 
élismerésre méltó, hiszen a 
meglehetősen kiegyensúlyozott 
mezőnyben 54 pontot gyűj
töttek és csak hat alkalom
mal szenvedtek vereséget a 
fekete-fehérek.

A fiatal edző —- Rónai Ist
ván — lelkesedése, bizonyíta
ni akarása nagyban hozzájá
rult a sikerhez. A bázisszer
vek és a klub elnöksége is 
úgy véli, hogy az NB 1-ben 
is jó kezekben lesz a csapat, 
ha Róna István marad a ve
zető edző. Közben ő is „fe l
sőbb” osztályba lép, ugyanis 
felvették a Testnevelési Főis
kolára. Nyilván az itt tanul
takat is sikerrel alkalmazza 
majd a munkában.

A  csaptból a kapus Su
lyok. a védelem tengelyében 
az NB I-et is megjárt Tallósi, 
a PMSC-től kölcsönkapott 
csatár Réfi, aki a csoport gól
királya is lett, no meg a leg
jobb csapatrész, a középpá
lyás sor (Kaszás, Tóth, Grün- 
wald, Kresz) játéka emelke
dett ki, de a bajnokcsapat 
minden tagja megtette a ma
gáét. A bajnokság folyamán 
következetesen alkalmazták a 
4—4—2-es felállást.-

Hogyan tovább?
A z NB I-ben akkor lesz si

keres á helytállás, ha minden 
csapatrészhez legalább egy- 
egy első osztályra érett labda
rúgót sikerül igazolniuk. El
sősorban az NB I-es csapatok 
legjobbjainak köréből szándé
koznak erősíteni. Ezenkívül 
az első osztályban kötelező, 
a jelenleginél több csapat szer
vezése is feladatokat ró a 
szakosztályra.

A  technikai feltételeket Is 
igyekeznek a bázisszervek se
gítségével megoldani. Bővítik 
az öltözőket és a pályán is 
kisebb felújításra van szű k .; 
ség.

Kőhíd! László

Gáspár Sándor látogatása 
a szolnoki járműjavítóban

Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 
a SZOT főtitkára a közelmúltban kétnapos látogatást tett Szol* * 
nők megyében. ‘Ennek során — június 20-án — felkereste Szol
nok egyik legrégibb üzemét, a MÁV járműjavítót is.

Az üzem gazdasági, társadalmi vezetői tájékoztatták a 
vendéget a járműjavító eredményiről, terveiről, a szocialista 
munkaverseny és brigádmozgalom helyzetéről. Ezt követően 
Ambrus János üzemigazgató és a mozgalmi szervek vezetői
nek kalauzolásával Gáspár Sándor megtekintette az üzem új 
létesítményeit, a dízel csarnokot, a korszerű festékszóró műhelyt 
és az óvodát.

Az üzemlátogatás után szocialista brigádvezetőkkel folyta-’ 
tott eszmecserét.

— Eszperantisták találkozó
ja. Június 30-án és július 1-én 
országos vasutas eszperantó 
találkozót rendeznek Miskol
con, a Rónai Sándor megyei 
Művelődési Központban. A ta
lálkozóra meghívták a szocia
lista országokból Miskolc test
vérvárosainak eszperantó kép
viselőit is. Ebből az alkalom
ból a vasutas bélyeggyűjtők 
kiállítást rendeznek a művelő
dési ház színháztermében. A 
találkozó emblémáját viselő 
borítékokat és levelező lapo
kat alkalmi postabélyegzővel 
is ellátják.

— Jugoszláv vasutasok 
Nagykanizsán. Június 9-én 
harminc tagú jugoszláv vas
utas küldöttség érkezett Va- 
razsdról Nagykanizsára. A 
vendégeket . Flinger József 
üzemfőnök és Tóth János szb- 
titkár fogadta. A látogatás cél
ja a baráti kapcsolatok elmé
lyítése és tapasztalatszerzés 
volt.

Fölösleges
energiapazarlás

— Tapasztalatcsere. A kö
zelmúltban tapasztalatcsere 
céljából Csehszlovákiába uta
zott a szombathelyi vontatási 
főnökség tíz dolgozója. Megte
kintették a Studenka Vagonka 
gyárat, ahol a Bz motorvona
tokat készítik. A gyárban szer
zett gyakorlati tapasztalatokat 
a motorvonatok javításánál 
hasznosítják majd.

— Gyermeknap. A szegedi 
területi bizottság az idei gyer
meknapot az SZVSE pályán 
rendezte. Egész napos gazdag 
kulturális és sportprogram 
várta a gyerekeket. A mintegy 
nyolcszáz érdeklődő megtekin
tette többek között a művelő
dési ház gyermek-néptánc cso
portjának műsorát és a gyer
mekruha bemutatót. Sok ér
deklődőt vonzottak a sportve
télkedők és ügyességi verse
nyek is.

— A szakma ifjú  mesterek 
A miskolci vontatási főnöksé
gen június közepén rendezték 
a szakma ifjú mestere vetél
kedőt, amelyen 87-en vettek 
részt. A versenyzőknek szak
mai, politikai, illetve általános 
műszaki ismeretekből kellett 
számot adni. A zsűri 15 fiatal
nak ítélte oda a szakma ifjú 
mestere címet. Az érte járó 
pénzjutalmat a vasutasnapi 
ünnepségen adják át a fiata
loknak.

— Véradás. A debreceni épí
tési főnökség Vöröskeresztes 
alapszervezete június 21-én és 
június 22-én véradónapot szer
vezett, amelyen 119-en vettek 
részt. Összesen 42 liter vért ad- i 
tak térítésmentesen. Debrecen 
állomáson is megrendezték a 
hagyományos véradónapokat. 
Ott 125-en 38 liter vért adtak.

— Üttorővasutasok avatása. 
Június 10-én, a Széchenyi-he- 
gyi Üttörővasút üzemfőnöksé
gén 186 úttörőt avattak a si
keres vizsgák után vasutassá. 
A fogadalomtétel után Ráko
si Gábor, az úttörővasút ve
zetője mondott ünnepi beszé
det, majd az úttörővasút zene, 
tánc és énekkara, valamint 
vasútmodellező köre tartott 
nagysikerű bemutatót a meg
jelenteknek.

— fró—olvasó találkozó. A 
Landler járműjavító Geísler 
Eta szocialista brigádja június 
12-én Raffai Sarolta írónőt lát
ta vendégül az üzem művelő
dési házának dísztermében. A 
találkozón több mint százan 
jelentek meg és hallgatták vé
gig az írónő önvallomását éle
téről, irodalmi munkásságáról.

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszerve

zeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következő
ket:

21. számból Tájékoztató az 1930. 
év februárjában a Budapesti Mű
szaki Egyetemen induló szakmér
nöki szakokról.

22. számból: 1/1979. (I. 24.) MŰM. 
a saját gépjárműnek belföldi hi
vatalos kiküldetése (külszolgálat) 
alkalmával történő használatával 
összefüggő egyes kérdéseik rende
zéséről. -

Lakáscsere
Elcserélném Nyárlörinc állomás 

felvételi épületének I. emeletén 
levő kétszoba, komfortos, szolgála
ti lakásomat budapesti vagy kör
nyéki kisebbre. Érdeklődni: Lővey 
István, Nyárlörinc állomás, 6032.

Elcserélném kétszoba összkom
fortos, 54 négyzetméteres, déli fek
vésű öröklakásomat szoba kony
hára, vagy lövő évi beköltözéssé! 
eladnám. Érdeklődni: Budapest
XVm . kerület. Vándor S. u. 14. 
fszt. 3. Vagy munkaidőben a 
140—025, 28—02. telefonon: Csontos
áé.

Elcserélném Budapest. XV. ke
rületben levő égy plusz két fél
szobás, összkomfortos lakásomat 
Budapest vagy Pest környéki két
szobás lakásra. Minden megoldás 
érdekel. Levélcím: Budafalvi Jó
zsef, XV., Rákos út 100. sz. X. 6L

Elcserélném budapesti kétszoba, 
konyhás, MAV-bérlakásomat ha
sonló tanácsi lakásra. Érdeklődni 
lehet hétfő, szerda, péntek 15—16 
óra között. Kollár István, Buda
pest, VH., Landler J. út 6. sz. 71. 37.

Elcserélném a „nyolcházbán”  le
vő második emeleti egy szoba 
összkomfortos, gázfűtéses lakáso
mat hasonló minőségű tanácsi la
kásra vasutas dolgozóval. Külső 
kerület is érdekel. Molnámé Né
meth Ilona, Budapest, VHL. Ke
repesi út 5. IV. ép. n . éra. 48.

Elcserélném budai kettő szoba 
összkomfortos vállalati bérlakáso
mat három, vagy enné! nagyobb 
tanácsi, egyéb (nem vasúti) lakás
ra megegyezéssel. Érdeklődni: Sze
nes, Budapest, I., Avar u. VB.

MAGVAS VASUTAS
• Vasutasok Szakszervezetének 

lap)«
Szerkeszt) a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Vls) Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest Vl.. Benczúr atea tL 

Telefon város): 229—672. 
üzem): 19—ff.

Riadja és terjeszti« 
a Népszava Lapkiadó vállalat 
1964 Bpest VTL. Rákóczi út M.

Telefon? 224—Síi.
Felelős kiadót át. Sutb Péter« 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatóis.
Csckkszámlaszámunkt 

MNB tlS •  ti » »
79—2747. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős verető«

Csöndes Zoltán vezérigazgató
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MAgyaíF vasuTAS
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

XXIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM ÁRA: 1 FORINT 1979. JÚLIUS 14.

A korszerű technika nem nélkülözheti 
a vasutasok fegyelm ezett munkáját

JÚLIUS 3-ÁN ÜLÉST TARTOTT A KÖZPONTI VEZETŐSÉG

Kitüntetések a 29. vasutasnap alkalmából
Pullai Á rpád közlekedés -  és postaügyi miniszter adta á t  

a Kiváló vasutas és a Kiváló munkáért kitüntetéseket

Pullai Árpád közlekedési és postaügyi miniszter átadja a Ki
váló vasutas kitüntetést Szakonyi József előmunkásnak

(Laczkó Ildikó felvétele) j

A 28. vasutasnap rendez
vénysorozatának, mintegy 
nyitányaként, július 3-án, a 
MÁV Vezérigazgatóság kon
ferenciatermében tartotta 
ülését a vasutas-szakszervezet 
központi vezetősége. Az ülés 
olyan napirenddel kezdődött, 
amely tulajdonképpen nem 
szerepel a munkatervben. El
sőnek ugyanis Szabó Béla ve
zérigazgató-helyettes tartott 
tájékoztatót a vasút élső fél
évi munkájáról, pontosab
ban fogalmazva azokról a 
gondokról, nehézségekről, 
amelyek amellett, hogy már- 
már akadályozzák a folyama
tos szállítást, az üzembizton
ságot is veszélyeztetik. Ez 
indokolta, hogy a szakszerve
zet vezetőtestülete soron kí
vül napirendre tűzze a  bal
eseti helyzet elemzését.

— Az elmúlt időszakban 
történt, több közfeltűnést kel
tő baleset indokolttá tette, 
hogy az üzembiztonság ked
vezőtlen tendenciáival, a bal
esetet előidéző okokkal, az 
eddigieknél többet, még szé
lesebb körben foglalkozzunk 
kezdte tájékoztatóját a  ve
zérigazgató-helyettes. — Fél 
év alatt 61 esetben történt 
közlekedő vonattal baleset. A 
vonatveszélyeztetések száma 
enfiél is főbb, 87 volt. Néth 
történt javulás az élegyren- 
dezés közben előfordult ese
mények számában. Megálla
pítható, hogy a közlekedő vo
natokkal előfordult balesetek 
közel fele az üzemvitellel 
közvetlenül, összefüggő sza
bályok durva megsértéséből 
származott, ellentétben az el
múlt évi tapasztalatokkal, 
amikor ilyen okokból a  bal
eseteknek csak 25—30 száza
léka fordult elő. Sajnos a 
műszaki hibából előfordult 
balesetek nagy része is köz
vetlen technológiai mulasztá
sok következménye. A  vonat
veszélyeztetések, amelyek 
szinte kizárólag személyi mu
lasztásokra vezethetők visz- 
sza, az elmúlt év azonos idő
szakához képest 12 százalék
kal növekedtek. Mindezek 
egyértelműen bizonyítják a 
minőségi munka romlását, a 
fegyelem nagymértékű lazu
lását

A személyi mulasztásoknál 
tapasztalható tendencia azért 
is szembetűnő, mert milliár- 
dokat fordítunk a munka 
könnyítésére, biztonságosabbá 
tételére, az ember védelmére, 
de úgy tűnik, sokan figyel
men kívül hagyják, hogy a 
legkorszerűbb technika sem 
nélkülözheti a vasutasok fe
gyelmezett munkáját.

A közlekedő vonatokkal az 
első félévben előfordult bal
esetek közül négy közfeltű
nést keltő volt, nagy anyagi 
kárra], igen hosszú ideig 
tartó vonalelzárással, szemé
lyi sérülésekkel. Ezen túlme
nően továbbá három olyan 
baleset történt személyszállí
tó vonattal, amely a vasút 
munkájának megítélésében a 
közvéleményt kedvezőtlenül 
befolyásolta. Egyben ez azt is 
bizonyítja, hogy szállítási tel
jesítményeink értékét egy- 
egy dolgozó fegyelmezetlen 
munkája mennyire leront
hatja.

A közvéleményt is élénken 
foglalkoztató hét balesetből, 
öt közvetlen személyi mu
lasztásból következett be, 
kettőnél pedig közvetett, 
vagyis előzetes személyi mu
lasztások okozták a  súlyos 
balesetet

Ha a balesetek okaát, üzem- 
biztonsági tapasztalatait vizs
gáljuk, a  szabálytalanságok 
között megtalálható az uta
sítás ellenes vonatmenesztés, 
a jelzők figyelmen kívül ha

gyásfa 6 baleset és 10 
veszélyeztetés történt „Meg
állj” állású jelzők meghala
dásából, állomáson menesz
tés nélküli áthaladásból! —, 
egyéb közlekedési szabályok 
megszegése, a  biztosítóberen
dezések fegyel metlen kezelé
se, a  műszaki ellenőrzés el
hanyagolása, az ittasság, hogy 
csak néhányat soroljunk fel.

Gyakori eset, hogy a me
netirányítók adnak rendelke
zést utasításellenes munkára, 
vagy szemet hunynak a sza
bálytalanságok felett. Előfor
dul az ás, hogy egyes szolgá
lati főnökségek, sőt vasút- 
igazga lóságok is, szándékosan 
eltitkolják a baleseteket. Az 
ilyen vezetői magatartás le
hetetlenné teszi a  minőségi 
munka megkövetelését, a fe
gyelem megszilárdítását.

Ezek a példák, amelyek 
csak egy részét képezik an
nak, amit a  vezérigazgató
helyettes a tájékoztatójában 
felsorolt, a napnál fényeseb
ben bizonyítják, hogy alap
vetően a fegyelem megsérté
séről van szó. S ezt senki
nek, sem vezetőnek, sem be
osztottnak nem szabad el
nézni, mert a  vasúton a leg
kisebb mulasztás is ember
életeket, .követel, s .millióská
rokat okoz.

Az első félév baleseti sta
tisztikájában mindkét esetre 
jócskán található elrettentő 
példa. Az idén a tavalyinál 
kevesebb, 13 vasutas lelte ha
lálát a sínek között. Sajnos, 
valamennyien saját, vagy má
sok gondatlansága miatt fi
zettek életükkel. Csonkulásos 
balesetet 15-en szenvedtek, 
közülük hét a  súlyos kategó
riába tartozik.

Amint azt a  központi ve
zetőség leszögezte: egyetlen
vezetőtől sem fogadható el 
olyan védekezés, mely szerint 
azért nem fegyelmeznek, mert 
a dolgozó megsértődik és el
megy a vasúttól. Ez a kifogás 
azért sem fogadható el, mert 
a létszámhoz való ragaszko
dás, nem lehet mentség a 
biztonságos közlekedés, egy
más és mások testi épségének 
vészéi yeztetésére.

A MÁV munkavédelmi és 
Üzembiztonsági helyzetének 
javítása érdekében, minden

vasutasnak kötelessége őr
ködni a  szabályok betartásán 
— hangsúlyozta a  központi 
vezetőség.

Szabó Béla veaérigaagaftó- 
helyettes ezután az első fél
év szállítási teljesítményedről 
és a soron következő felada
tokról tájékoztatta a  közpon
ti vezetőséget. Elmondotta, 
hogy az áruszállításban némi 
lemaradás tapasztalható,
melynek pótlása érdekében 
több fontos kérdésben előbb
re kell lépni.

A tájékoztató utáni vitában 
felszólalt Koszorús Ferenc 
főtitkár. Rámutatott, hogy a 
hatékonyság, a gazdaságosság 
és a  minőségjavítás a  vasút
nál ez ideig nem növekedett 
a kívánt mértékben. Pedig a 
vasutasoknak, de a népgazda
ságnak sem mindegy, hogy a 
MÁV hogyan, milyen anyagi 
áldozatok árán teljesíti köte
lezettségeit

A főtitkár utalt arra, hol 
kell erősíteni, javítani a szak
szervezeti munkát, miben se
gítheti a  mozgalom a MÁV 
gazdasági vezetését, Csak ak
kor érhetnek el sikereket, ha 
a  vasutasok 140 ezres táborá
val meg tudják értetni, mi
lyen feladatok a legsürgetőb
bek. Ennek megvalósításáért 
minden szakszervezeti és ter
mészetesen, gazdasági vezető 
személyében felelős.

Minthogy a vasút műszaki 
felszereltségében látványos 
fejlődés ezután sem várható, 
szem előtt kell tartani, hogy 
a feszített tennivalók, az áru- 
szállítási igények lökésszerű 
növekedése esetén nincs beál
lítható tartalék, plusz kapa
citás. Egyetlen tartalékkal 
számolhatnak csupán, még? 
pedig a szervezettebb munká
ban rejlő lehetőségekkel — 
hangsúlyozta Koszorús Fe
renc.

A  központi vezetőség ez
után megvitatta és elfogadta 
az 1979. évi bárpolitikai in
tézkedések végrehajtásának és 
az alsó bélhatárra való rá
állás tapasztalatairól — a 
MÁV, a GYSEV és az Utas
ellátó Vállalat területén — 
készült előterjesztést, továb
bá a központi vezetőség, az 
elnökség és a  titkárság má
sodik félévi munkatervét.

A 29. vasutasnap alkalmá
ból július 5-én kitüntetések 
átadására került sor a  Nyu
gati pályaudvar Utasellátó ét
termében. Az ünnepségen 
megjelent és az elnökségben 
foglalt helyet Pullai Árpád 
közlekedés- és postaíigyi mi
niszter, Urbán Lajos közleke
dés- és postaügyi minisztériu
mi államtitkár, Koszorús Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára, dr. Móró István, a 
VI. kerületi pártbizottság el
ső titkára, Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója, Balogh 
Pál, az MSZMP KB munka
társa és Nagy Károly, a  MÁV 
Vezérigazgatóság pártbizottsá
gának titkára.

Az ünnepséget Nagy Ká
roly nyitotta meg, majd Szűcs 
Zoltán mondott ünnepi beszé
det Bevezetőjében hangsú
lyozta, hogy azt a megbecsü
lést, amelyben a párt és a 
társad adom részesíti a  vasuta
sokat, csakis az utasok és a 
fuvaroztatók elismerése révén 
tudtuk megszerezni. A köve
telményeknek eleget termi 
évről évre nagyobb feladatot 
jelent, mert a népgazdaság 
fejlődésével együtt növeked
nek a vasútra háruló szállítá
si feladatok is.

Szűcs Zoltán a  továbbiak
ban arról beszélt, hogy a 
vasút évről évre jelentős ősz- 
szegeket fordít műszaki fej
lesztésre, a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sára, lakásépítésre és a  gyer
mekintézmények támogatásá
ra. Végezetül a kitüntetésben 
részesülőkhöz fordult és a 
következőket mondotta:

— A kitüntetés elsősorban 
a személyesen Hérdemelt, 
példamutató munkáért járó el
ismerés jele. De személyükön 
keresztül szól ez a kitüntetés 
munkatársaiknak, elöljáróik
nak és családtagjaiknak is, 
akiknek segítsége, megértése 
nélkül nem lehet jó eredmé-

Jűniusban a vasút 25,4 mil
lió utast szállított, amely a 
bázishoz viszonyítva 97,3, a 
tervhez képest 99,6 százalékos 
teljesítést jelent. Hasonló 
arányban alakult az utaski
lométer teljesítmény is. A 
személyszállító vonatok me
netrendszerűsége csak kis
mértékben javult, a fajlagos 
késési idő azonban jelentősen 
romlott

A júniusi áruszállítási tel
jesítmény mindössze 78 ezer 
tonnával haladta meg a 11 
milliót. Ezzel a  bázishoz vi
szonyítva ugyan 101,4 száza
lékos teljesítést ért el a vasút, 
a tervét azonban nem telje
sítette. Az áru tonnakilométer 
teljesítmény 1,1 százalékkal 
haladta meg a kitűzött szán-

nyeket elérni. A  vasút vezeté
se nevében személyesen is 
megköszönöm eddigi, kiemel
kedő munkájukat és kívánom: 
szolgáljon a kitüntetés továb
bi ösztönzésül, hogy még 
hosszú évekig eredményesen 
teljesíthessék a hivatásukkal 
együtt járó feladatokat.

tét. Ez az átlagos áruszállítási 
távolság növekedésének a  kö
vetkezménye.

A kiemelt árucikkek közül 
a bázishoz viszonyítva jelen
tős túlteljesítés volt kavics
ból, mész és kőküldemények- 
bŐl. Nem érte el a  bázisszin
tet, illetve nagy az elmaradás 
a műtrágya, a cementgyárt- 
mányoknál és a szénküldemé- 
myeknéi.

A bázishoz viszonyítva a 
belföldi fuvarozások mennyi
sége 1,4 százalékkal, az 
export-forgalom 11,6 százalék
kal, a  tranzit-küldeményeké 
6 százalékkal nőtt, az import- 
szállítás viszont csökkent.

A fontosabb műszaki-gaz
dasági mutatós zárnék közül a 
teherkocsik átlagos statikus 
terhelése 5,4 százalékkal nö
vekedett, a  teherkocsik átla
gos forduló ideje 3,86 század 
nap volt, amely kedvező a 
bázisidőszakhoz viszonyítva. 
Ugyancsak kedvezően alakult 
a  tehervonatok átlagos utazá
si sebessége is, amely a  bá
zishoz viszonyítva 4,6 száza
lékkal nőtt.’ •

Júniussal lezárult az év el
ső fele. A vasút ez idő alatt 
146 millió 400 ezer Utast szál
lított, s  ezzel a bázishoz ké
pest 96,2, a  tervhez Viszonyít
va 98,4 százalékos eredményt 
ért ¿L A gyorsvonaton uta
zók száma 3,9 százalékkal, a 
nemzetközi vonatok utasfor
galma . 0,5'. százalékkal nőtt;

A személyszállító vonatok 
menetrendszierűisiége a 'bázis
időszakhoz viszonyítva alig 
javult, valamit. A  személyszál
lító vonatok utazási sebessége 
0,3 százalékkal nőtt mindösz- 
sze. Sajnos, az égy késett vo
natra eső késési idő- a bázis- 
időszak 26£ percéről 33,3 
percre emelkedett.

Nőtt a hosszabb távolságra 
utazók száma és a  kényelme
sebb utazás iránti igényt jel
zi, hogy mind többen válta
nak első osztályra szóló me
netjegyet, Sajnos, a  nyári idői 
számításra történő áttérés né
hány európai ország vasútjá- 
nál kedvezőtlenül érintette a 
nemzetközi személyszállító vo
natok menetrendszer őségét,

A vezérigazgató ünnepi be
széde után Pullai Árpád köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter 50 dolgozónak adta át a 
Kiváló vasutas, 75-tnek pedig 
a Kiváló munkáért kitüntet 
tést. (A kitüntetésben része- 
sült vasutasok névsorát la-, 
púnk 2. oldalán közöljük.) ,

amelyek szinte rendszeres 
késéssel közlekedtek.

Az év első hat hónapjában 
a vasútnak a terv szerint 66 
millió tonna árut kellett vol
na elszállítania. Az előzetes 
adatok szerint a tényleges tel
jesítés csak 65 mttliő 400 ezer 
torma, amely 0,9 százalékkal 
kevesebb a  tervben előírt 
mennyiségnél. Ez a teljesít
mény közel a bázisszintnek fe
lel meg. Meg kell azonban je
gyezni, hogy az igények érvnél 
lényegesen nagyobbak voltak, 

A  kocsiigényes áruszállítási 
tervet összességében 95,1 szá
zalékra teljesítette a  vasút. Az 
importszállítások a bázisidő- 
szakhoz viszonyítva 7,4 száza
lékkal csökkentek, míg az 
export és tranzit-küldemé
nyeknél 10,5, illetve 5,2 szá
zalékkal. nőtt az elfuvarozott' 
árumennyiség: A tervhez vi
szonyítva a belföldi és im
portforgalmakban 1,3 és 3,8 
százalékos a lemaradás, az 
éxportr és tranzátszáliításokniál 
viszont 1, illetve £ százalékos* 
túlteljesítést értünk el, ■

A minőségi munkát tekint
ve á  kedvező tényezők kö
zött kell- megemlíteni- a  moz
donyok fajlagos kihasználását.’ 
A tehervonati gőzmozdonyok 
napi . hasznos futása■ 0,7, a 
villamosmozdonyoké 2, a di- 
zel-mozdonyóké pedig 1A szá
zalékkal emelkedett Elsősor
ban a raksúly-kapacitás nö
vekedése következtében 4,9 
százalékkal kevesebb teherkö-- 
csü használtunk fel a szállí
táshoz, mint egy évvel koráb
ban. ' A tehervonatok átlagos 
utazási : sebessége mintegy-' 1  
százalékkal nőtt. ■ ' •
; A bázishoz viszonyítva 0,5 
százalékkal romlott visZoht a  
teherkocsik időbeli kihaszná
lása és közéi 50 százalékkal 
emelkedett az időre ki nem 
állított teherkocsik száma, s á  
szomszéd vasutak korlátozott 
fogadási készsége miatt' nőtt 
a  vonatfeloszlatások száma isi 
A teherkocsik átlagos forduló, 
idejének 3,89 napos értéke a 
bázis-időszakhoz képest szin
tén 0,5 százalékos növekedést 
jelént.

Tisztavatás Győrben

A győri pályaudvar előtt 240 végzős vasutas tiszti iskolást avattak tisztté, főtisztté (Tu
dósítás az 5. oldalon) (Tóth Gyula felvételé» MTI)

AZ ELSŐ  F É L É V  SZÁLLÍTÁSI M É R L E G E :

146 millió 400 ezer utas 
és 63 millió 400 ezer tonna áru
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Kitüntetések a 29. vasutasnap alkalmából
A  közlekedés- és postaügyi ml* egyháza Vont. Főn.; Luncur bathely Osztószertárfőn.; Horváth 

Hisz tér a 29. vasutasnap alkat- László újító csop. vez., Debrecen István Jegykiadóőrt, Dunaújváros 
inából — kiemelkedő munkájuk Jj. Ü .; Magyar Sándor főpálya- Pft. Főn.; Horváth Károly tech- 
eldameréséül — mester. Hatvan—Füzesabony Pft. nológus csop. vez., Északi Jj. U.

Főn.; dr. Makra Endre oki. csop. JÜMTI; Horváth Márton tani. ve- 
# £  vez., Bp. Vasútig.: Malik Károly zetőt, Hatvan Vont. Főn.; Horváth

(  ¡V  A IA V \  CITTA í  lakatos, Bp. TBEF; Ml halovi cs Sándor mozd. fűtőt, Szombathely
A lv Ü J u v  I ü u l j  1 Ü J  Bertalan bétán, munkás, Bp. Vont. Főn.; dr. Hűvösvölgyi Já-

Közp. Örst. Osztószertárfőn.; nos ügyint., Debrecen Vasútig.; 
Kitüntetésben részesítette: Ba- Molnár László szóig. főn. Bp. Dé- Jakublk József áll. főn., Budá
kon yi József előmunkást, Nagy- li pu. Műsz. Kocsiszolg. Főn.; fok—Háros áll.; Józsa Károly 
kanizsa Pft. Főn.; Bállá Nándor Nagy István munka vez., Győr raktár nokot, Tuzsér áll.; Karámos 
fizikai csop. vez., Jász kísér MÁV Pft. Főn.; Paál Béla mű vez., Bp. József sarust, Eperjeske rpu.; Ka- 
Építőgépjav. U .; Báló József oszt. Nyugati pu.; Palotai József mun- tona János rak tárnokot, Kaposvár 
veL, Szeged Vasútig.; Belényes kávéz., Vác Pft. Főn.; Patakfalvi áll.; Késmárki Mihály pályamun- 
Sámdor építési igazgatót, Celldö- György géplakatos csop. vez. Bp. kást, Bp. Építési Főn.; Kicsák Ist- 
molk Ép. Főn.; Bemáth József MÁV Gépjavító Ü.; Pellek Géza ván kocsirend., Mátészalka áll., 
üzemfőn., Veszprém Üzemfőn.; lakatos csop. vez., Miskolc Jj. Ü .; Kincses László kőműves munka- 
Botyánszki András üzemeltetési Pethő László ügyint., Debrecen vez.. Dombóvár Ép. Főn.; Kiss 
csop. vez., Békéscsaba Körzeti Vasútig.; Plnczehelyl Sándor csop. György mozd. vez., Bátaszék Vont. 
Üzemfőn.; Cserpes József oszt. vez., Pécs Vasútig.; Réti János Főn.; Kiss János hegesztőt, Debre- 
vez., Székesfehérvár Jj. U.; Cser- hegesztő. Székesfehérvár Jj-, Ü.; cen JJ. Ü.: Kiss Jánosné ügyint., 
nus Tibor főmenetir., Bp. Vas- Salfer József lakatos csop. vez., Bp. Vasútig.; Kiss Róbertné rak- 
útig.; Daróczi László kocsimes- Sopron Vont. Főn.; Sikter Márta tárkez.. Zalaegerszeg Szertárfőn.; 
tért. Szeged áll.; Dávid Lajos ápolónő, Bp. MÁV Kórház és Kiss Sándor lakatost, Veszprém 
agyint., Debrecen Vasútig.; Dénes Közp. Rend. int.; Surányi Jenő Pft. Főn.; Kisjuhász István rész- 
József csop. vez., Pécs Vasútig.; ügyint. csop. vez., Bp. Vasútig.; legvez., Kecskemét áll.; Kocsis 
Dombóvári László művez., Mis- Szalay László irodavez. h., MÁV János karbantartó lakatost, Sze- 
kolc Vont. Főn.; Ecki Béla műsz.- Közönségszolg. Iroda; Szécsi Fe- ged Okt. Főn.; Konkoly Ilona 
gazd. tanácsadót, KPM Vasúti renc számvit. vez., Sátoraüjaú jhely pályamunkást, Hatvan—Füzes- 
Főoszt.; Fekete Sándor állomás- Pft. Főn.; Takács Lászlóné ügy- abony Pft. Főn.; Korecz Ferenc 
főn., Debrecen áll.; Fogl János int. csop. vez., MÁV Közp. Szám- lakatos csop. vez., Landler Jenő 
vágánygépkocsivez,. Bp. Építési vit. Hiv.; Tóth Ferenc személy- Jj. Ü .; Kovács Andrásné átmene- 
Géptelep Főn.; Földi Gyula szóig, száll. csop. vez., Szeged Vasútig.; ti pénztárost, Eperjeske Átrakó 
főn., Kiskunhalas Pft. Főn.; Gaj- Tóth László forg. szóig, tevő, pu.; Kovács Antal váltókez.. Kia
dós József műszerészt, GySEV Gyékényes áll.; VáH József ko- kunhalas áll.: Kovács Józsefné ad- 
Műsz. Főn.; Gál Isi Sándor laka- csivizsg.. Puszta Szabolcs Vont. mlnisztrátort, Debrecen vasutasok 
tost, Bp. Balparti BBFF; Grósz Főn.; Vereb János mozd. vez.. Szakszervezete Tér. Biz.; Kovács 
Emőné kocsi tisztítót, Pécs áll.; Dunaújváros Vont. Főn.; Varga Sándor vonat vez., Sátoraljaújhely 
Gróf József személyzeti lgazg. Ferenc oszt. vez. h.. Szombathely Körzeti Üzemfőn.; Kovács Pál 
Utasellátó V.: Hella Ferenc üzem- JJ- Ü.; Virágos Sándor kőműves autószerelőt, Miskolc Ép. Főn.; 
vez., Bp. MÁV Szak- és Szerelő- csop. vez., Debrecen Ép. Főn. Kőműves István vo na tv ez., Mls-1 
lp. Főn.; Holoda János művez.,
Debrecen MÁV Épület- és Híd-

A VASUTASNAP ELŐESTÉJÉN:

Ünnepség a Péceli úti 
művelődési házban

A budapesti igazgatóság igazgatóság dolgozóinak helyt- 
idei vasutasnapd ünnepséget állását, eredményes m unkáját, 
július 6-án, a  ferencvárosi és beszélt a legfontosabb ten- 
osomópont Péceli úti művelő- nivalókról, a szállítási tervek  
dési házában rendezték. Az teljesítésének lehetőségeitől. 
elnökségiben foglalt helyet Az ünnepi beszéd után az
többek között Molnár György, igazgató kitüntetéseket adott 
a  vasutas-szakszervezet titka- át. Nyolcán miniszteri, hu- 
ra, Gulyás János vezérigiazga- szonketten vezérigazgatói, hú- 
tó-hélyettes és Kékedi György, szán pedig igazgatói dicséret- 
az I. kerületi pártbizottság el- ben részesültek. A klttkntetet- 
ső titkára. Az ünnepséget Ti- <tek nevében Kertész Pál, a  
hovszky István, a  budapesti ceglédi vontatási főnökség ve- 
teriileti bizottság megbízott zetŐje m ondott köszönetét, 
titkára  nyitotta, meg, m ajd jmajd színvonalas kulitútvnű- 
Kiss Károly vasútigazgatö sorral folytatódott az ünnep-

MINISZTERI DICSÉRET
kolc-Tiszai pu.; Lakatos János fő- 
mflvez., Miskolc Jj. Ü.; Lakatos 
Jánosné takarítónőt, Szombathely 
Épület- és Hídfenntartó Főn.; Lan
tos János művezetőt, Bp. Keleti

fenni. Főn.* Kajcsa József, köz
ponti vezetőség titkárát. Vasuta
sok Szakszervezete; Kantár Jó- . _____ _________ _ _ r . _____
zsef előmunkást, Záhony P ft  kitüntetést kaptak: Báró József műsz. Kocsiszlog. Főn.; Lapos J6-I 
Főn.; Kecskés Balázs főmflvez., üzem vez., Bp. Északi JJ. U .;Bo- zsef lakatost Dunakeszi JJ. Ü.;l 
Landler Jenő JJ. Ü.; Kiss József da József főpénztáros, Bp. Keleti László Ferencné raktárkez., Cettd®- 
szerszámkiadőt, Bp. Nyugati pu.; Pu.; dr. Bogdán József fokszak- mölk Osztószertárfőn.; Lukács Sán- 
Kohári István lakatos csop vez., orvos, Szeged MÁV Tér. Egész- dór előmunkást, Kisújszállás Pft. 
Szolnok Jj. Ü.J Lévai Béla szak- ségügyi Közp.; Bujdosó Sándor Főn.; Marezurka István műsze-1
vonali oktatót Miskolc P ft  Főn.; műszerész csop. vez., Debrecen részt, Debrecen BBFF; Magyar 
Lovas Pál ügyint, Miskolc Vas- BBFF: Fekete Pál ultrahangos Lászlóné főzőnőt Hatvan Nap-
útlg.; Lőrinczl István váltókez., smvizsg. csop. vez.,__Bp. MÁV köziotthonos óvoda és Bölcsőde;
Dombóvár Uzemfőn.: Nádast Já- Kozp. Felépftménjrvizsg. Főn.: Nagy Andrásné szem. nyilvántar- 
nos üzemfőn., Sátoraljaújhely G-ráczól László szem.. vez., Sopron tót, Debrecen P ft  Főn.; Nagy 
Üzemfőn.; Németh Jenő térfőn., Pft- Főn.; Hajdú János ügyint. Erzsébet takarítónőt, Karcag áll.; 
Szolnok áll.; Oláh Gyula csop. csop. vez., KPM Vasúti Főoszt.; Nagy István önálló laboránst, 
vez.. Záhony Gépesített Rakod. Harsány! Zoltán lakatos. Pécs MÁV Anyagvizsg. Főn.; Nagy 
Főn,; őri László oszt vez.. Szom- BBFF; Horváth János ipari ta- Márta ügyint, Bp. Vasútig.; 
bathely Vasútig.; Pohlinger ^uló oktató, Pécs vont.  ̂ Főn.; Nagy Zoltán lakatost, Záhony 
László lgazg. helyettest, MÁV Hovanecz Ferenc géplakatos, Gépesített Rakod. Főn.: Németh 
Számítástechn. U .: Reich László Gyöngyös MÁV Ki terogy ártó U .; Árpád áru pénztárost, Békéscsaba 
műsz. gazd. tanácsadót KPM O*2** István motorvez., Záhony Körzeti Uzemfőn.; Nógrádi Sándor 
Vasúti Főoszt; Rétfalvi János Vont Főn.; Kacz Jánosné b<~tan. függ. szb-titkárt. Szentes Építési 
programozó csop. vez., Miskolc rnupk*». Szekszárd P ft  Főn.; Fon.; Oláh István lakatost Békés- 
Jj. Ü.; Rózsavölgyi Ferenc dízel- Kertész Pál szóig, főnök, Cegléd csaba Pft. Főn.; Pákái Béla mű
lakatost Szentes Vont Főn.; Sán- Voní;- • Kovács Jenő csillés vez., Szolnok JJ. ü . ; Papp Sándor 
dór József mozd. vez., Debrecen , Q3rö£ Szertárfőn.; Lasz* vonatvez., Vésztő áll.; Petrovics
Vont Főn.; Cs. Spisák Jánosné musz.-gazd. tanácsadó, sándomé rakt munkást, Pécs
vizsg. főkalauzt Miskolc-Tiszai Szeged Vasútig.; dr. Nyíri Sándor szertárfőn.; Pintér István akku- 
pu.; Steier György művezetőt £kt. csop. vez., Pécs Vasútig.; mulátor kéz. és Javítót, Balassa- 
Szombathely BBFF; Széchenyi Pásztor Ferencné szem. vez., Bp. gyarmat Körzeti Üzemfőn.; Pre-
Zoltán motorvez., Kaposvár Vont _“u-: Bnre Sits Ferenc mozd. vez., Tapolca
Főn.; Szilágyi Mihály vili. mozd.- i^yint., Debrecen Vasútig.; Pusz- Körzeti Üzemfőn.; Rákóczi Judit 
lakatost Bp. Keleti Vont. Főn.; Hegyeshalom forg. szóig, tevőt, Bp. Angyal-1
Tarr Ferenc állomásfőn. helyet- ^®nt* föld áll.; Reining Márton kábel-1
test, Kőbánya-felső áll.; Tasnádi BP-, Kelenföld Jobbparti szerelőt Pécs BBFF; Sági János
Ferenc főpályamestert, Pécs P ft  b b f f ; Sényl János tolatásvez., kőművest, Dunakeszi Jj. Ü .; Sán- 
Főn.; Tóth Béla szóig, főn., Bp. .  /5ör*etl Uzemfőn.; Sípos dorfí. József rakt. kéz., Dun&ke-
Ferencváros Pft. Főn.; Tóth Ist- András főmflvez., Landler Jenő szi jj. tf.; Sánta István műsze-1
ván oszt vez., Bp. Vasútig.; ü l- £J* ü . , Szabó László vez. váltó- részt. Szeged.BBFF; Sebő István-1
reczki László művezetőt PÜSDÖlt- — Dunaújvaro« áll ; Szabó könyvelést véz., Land-
Jadány MÁV Fatelitó Főn.; Walcz Sándor vesén|4ő««et. Batessagyar- - ier JJ.* Ül; Schlőr János ügyint. 
József főelektrikust, Tatabánya ***** Körzeti Uzemfőn.; Szatmári k p m  Vasúti Főoszt: Slang Já-I 
VHL VonalfeJügy.; Nagy János vonatvez., Nyíregyháza áll.; nos főpályamestert, Kiskunhalas
nyomdai üzemegys. vez. h., MÁV Bzauerveln Teréz számit vez., Pft. Főn.; Stréda Andris ügyint., 
Ügy kéz. és Gazd. Hív. J^J^F^mda Főn.; Szlezék k p m  Vasúti Főoszt: Solti Imrei

István csop. vez-. Bp. Anyagéi!, műszerészt Északi JJ. U .; Suhai
Ferenc kocsiintézőt, Bp. Keleti 

részeg; Szabó Albertrak- 
S S E Í EJ* tárnokot Nyirábrány áU.; Szabó

— . r?n V. TŐthg Józsefné takarítónőt Dunaújvá-kitüntetésben részesültek: Antal késcsaba Szertárfőn^r Tóth Sán- r0s Vont Főn.; Szabó Lászlónál 
Mihály tolmács, Kecskemét áll.; Jer raktárnok, Pusztaszabolcs takarítónőt Debrecen MAv G-ond-i 
Ádám József váltókez., Jánoshal- .M1s* olc nokság; Szalal István bétán, gép
ma áll.; Árvái István villanysze* / o n t  Főn., Tóth Tiborné ügy- munkást Székesfehérvár JJ. U.; 
relő brigádvez., Dunakeszi JJ. U.: «J., Sátoraljaújhely Pft Főn.: szarka György üzem vez. h., Bp. 
fiakacsi István terv-statisztika] HlY*“  szerelő csop  vez.. Balparti BBFF; Szenek Károlyi
vezető, Szeged Vont Főn.; Ba- MSekole Tiszai pu. BBFF; Vár- KlAG-vezetőt, Jász kísér MÁV 
ranyl István szoc. poL és mtmka- f*®*1 Bo. Táv- Építőgépjav. ü .; Szenyovszkyl
véd. biz. vezető. Szeged Vasuta- közi. e* Bizt. per. Közo. Főn. Lászlóné postabontó-irányítót 
sok Szakszervezete Tér. Biz.; A MAV vezérigazgatója-----------

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT

Bánszegi György ttgylnt, Szom
bathely Vasútig.; Bocsi András 
csop. vez. élőmunkás, Bp. Ferenc
város P ft  Főn.; Bodrogi János 
áll. főnők, Gyömrő áll.; Borgula 
Sándor vúl. szerelő, Bp. Rákos- 
rendező Hídép. Főn.; Borsos Kál
mánná adminisztrátor. Utasellátó

VEZÉRIGAZGATÓI
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Debrecen Jj. 6 .;  Széli István gép-1 
lakatos csop. vez., Szeged MAV 
Gépjav. Ü.; Szilágyi Gyula tüzi- 
kovácsot Landler Jenő JJ. Ü.; 
Szilágyi János sínhegesztőt, Szé
kesfehérvár P ft  Főn.; Szilvád 
Józsefné rakt. kéz., Debrecen lg. 
Osztószertár Főn.; Szolnoki Já-I 
nosné szertárfőn., Vác Szertár-

m ondott ünnepi beszédet. 
M éltatta többek között az

pég.
8 . R.

Kiss Károly á tad ja  a  kitüntetéseket

(óvári Árpád felvétele)

Százéves tanintézet Hatvanban

Iskolazászló —  a MÁV-tól
A hatvani II. számú általá- Június végén méltóképpen 

nos iskola tantestülete és nö- ünnepelték meg a  jubileumot, 
vendékei az  idén ünnepelték Kiállítás nyílt az iskola tö r. 
az iskola fennállásának 100. ténetéből, felavatták Pálffy  
évfordulóját Az iskola alapi- Katalin  szobrászművész em- 
tása akkortá jt Jelentős' lépés léktábláját, ^aö£yei^nx... v^ t  
volt Hatvan •5 oktatásügyének a  Liszt Ferenc. .vasutas miivé** ■ 
fejlesztésében. Ez az intéz- lödési házban, és sportríapot 
m ény a  város e. j  állasmi ele- ¿g rendeztek. Június 23-án volt 
nU iskolája, amelyet 1948-ig a a  100 ünnepélyes tanévzáró. 
Magyar Á llam vasutak tartott ¡«„.«ma
feni. A tanintézet kezdetben Marton Kálmán  igazgató mi
két tanterem ből á llt; 1910-ben ne? 1 beszede után Koeóci 
készült el a  jelenlegi teljes Kálmán  állomásfőnök átnyuj- 
földszint m ajd 1925-ben tor- tó ttá  az Iskola kollektívájának 
naterem m el és az em elettel a  hatvani vasúti csomópont 
gyarapodott. Eddig 5500 fia- á lta l adományozott iskola- 
ta l fejezte be i t t  ¡tanulmá- zászlót 
n y a lt  Ködmön Ferenc

V. Mozgószoig. lg. 9 .*fle. üz. Bp. részesítrtte: AgárdÜ főn.; Szöcsényi János motorvezi
Keleti pu.; Czakó László rend. Í S l r v  „  , .  V2 Z,> 2»hony 8«r* Pécs Vont. Főn.; Tóth Ferencné 
forg. szóig, tevő, Miskolc Gömö- Ferenc főpénztá- segédmunkást, Nagykanizsa Pftl
fi pu.; Cser Zoltán anyagkiadó, B^  Fezvncváros áU. ; Balázs Főn.; Tóth János lakatos csopl
Nagykanizsa Szertárfőn.: Daróczl vez-  Miskolc JJ. Ü.; Tóth János
Gyula ügyint., KPM Vasúti FŐ- J J í J S S t S S S *  előmunkást. Nyíregyháza Pft.
^ ^ ^ m ö t ö r  Józstí szem. ver. k ^ £ S d Ü^ I  Fön*; Tóth Miklósné raktámokot,

r<& ! b 2 S ?  M S rS i-  Dunai Ftaomitó 4U.; Tótíl
Í D % « S r » M e to - '  gtftrou Pécs Vasún..: Bek. dór Ogyvlt. alk.. KPM Vasún ró-

dór főművez Debrecen Jj ü  • J6zsef *1L t6a-  ^ rca l áll.; Berla oszt.; Tömör Antal főmüvez.. 
Fehérvári József szóig, főnök, Bák,os Székesfehérvár Jj. Ü.; Török Im-|
Szolnok Vont. Főn.; Fogáéul V.°P . . . F”1l / _ r e  lakatost, Miskolc Vont. Főn.; 
Gyula ügyint., Vasútegészségügy! r t T „ } ^ n . t S n n U r b l n  Mihályné dajkatakarítót, 
X»Mg.; Gél Sándor váltókez^ Lá- t t ^ S í t ó r  S n o e  Bebtecen MAV Napközi Otthonos

^ ó S S ő v I S S S y ^  « í  övoda; Vadkerti Sándor szán.
F ő í T ^ ^ T j Ő M l f ^  v á S Í  v^ cköt’ MAV Szállltmányo-
kez., Záhony álL; Gyarmati Imre Vasútig.; Börzsönyi Istvánná ta- zási Iroda; Varga Gerzson fizikai] 
épít^vez., _ lflskolc-Tlszai _ pu. Szom^thely, « L ; Cső- « o p . vez., Jász kísér Építőgépjav.
BBFF; Habony András kárpitos Ü . V i d m a n  József vilL szerelőt,
CMP. vez.» Swlnok f l .  ü .:  He- Nagykanizsa Üzemfőn.: rátér
gyeshalmi Aladár szakvon. okta- Sápdor kábelsze- ötfVint. psnn ve» k pm
tó, Miskolc VUL Vonal felügy.; S* ^ ? thelT TBÍ!T: Csurka
Herczeg Sándor szerelő lakatos, Y « - V*fúti^x JÓ̂ fGyöngyös MÁV Xttérőgyártó Ü> tyebrecen JJ. Ü .; Debreceni Má- számadó pénztárost, Sátoralja- 
Hidvégi Ferenc mflvmu/Székesfe^ rta részlffvcz., Bp. Számvit. Főn.; ujhely Körzeti üzemfőn.; Sándor 
hécvár Csomóponti üzemíön.; Fonyód István ügyint., KPM Vasút
HSmmer Pál oktatótiszt, Bp. Há- *“ •’ JJJJ, Főoszt; Vojvoda János ügyint

« ^ ^ k é ^ S - K » ^  « o r . vez , Miakoi. számvit. rőn
Főn.; Horányi József ML főn. h., ***ékse Imre hidász p
Tatabánya-felső áU.; Homyák M kat^t Bp. Bákosrendezó Híd- 
Béla villanyszerelő, Miskolc V ont CS ba
Főn.; Huszán Sándor motorveze- , IS 311?®*;tő, Vésztő Vont Főn.; Iharos!fin- rakí^ómunkást, Bp. MÁV Szak
ra üzemvez. h.; utasellátó V. ** .Szerelőlp. F S m ^ F or^ cs Jó-
MOZtfóSZűU Tgayd 9ff m  A# Un, PCndWtt, KOITIOPÓ all*« fTi*
DéUg pa.; JéfdMSudolf oszt íre£  £ J ván. kocsdintézőt, KeleWa
MAV Tervező In t; Jurtln László £ h : JSSUÍ6 r* technikust
vili. szer. brigádvez.) Dunakeszi 22* T®"F ’JJ. Ü.; Kapitány István főmflvez., Északi Jj. U., Gáti Imre
Északi Jj. Ü.; Karácsony István p ^ J S ^ 4ny^ Vo!?hkőműves Bn MÁV Macaseén Főn.; Gyüre Istvánná átmeneti 
Fto!;^Ít<mS* Andnte Fé« y f^ tk e  áll.:; Haj-
KPM Vasúti Főoszt.; Katona Jó- - p ? n:
zsef motorvez.. Zalaegerszeg Vont
Főn.; Kálmán Gyula polgárt véd. Í̂H* Vr Ha"törasparancsnok/ SzékSfehérvár L ^ ó n é  raktlrnokot Vwap-
Csomóponti üzemfőn.; Kecskés ¡g®. S Ü L / 011* *István menetírányltó, Bp. Keleti f l i z r t - l ^ ^ t  SzOTnbatiiely 
lgazg. részleg; Kantor Imre elő- HS S *21 '
munkás. Talpolca P ft  Főn.; Ko- vez-  Sze.g6d...Vaaútlg-1 Hernek Fe- 
váqs Mihály vonatvez.. Püspökié- J*nc esztergályost Szolnok Jj. 
dány áll.; Kovács József művez.» U.; Heresznyei Jenó szol«, főn.,
Szombathely Vont. Főn.; Kovács Győr P ft  Főn.; Hódi István vili.
József szem. vez., Pécs P ft  Főn.; szerelőt Szeged Vont Főn.; Hó- 
Lapsánszky Károly csop. vez., dosi Sándor pályamunkást Teréz- 
BVKH; László Győző áü. főn., város P ft  Főn.: Homyák István 
GySEV Fertőszentmlklós áll.; Lis- váltókezelőt Mlskolc-Tiszai pu.; 
kány András mozd. vez.» Nyír- Horváth István gépkezelőt Szom-

Egyilttmüködés a művelődés érdekében

Vasutasok a hajdani vasutaskörben
A  komáromi Csokonai M ű- bevonását az általa hirdetett 

velődési Központot korábban „Szocialista m ódon . . . ” elne- 
Vasutas-köm ek nevezték. Ta- vezésű városi-vonzáskörzeti 
Ián ez is közrejátszott abban, közművelődési brigádmozga- 
hogy a  csomópont és a m ű- lomba. A megállapodásnak 
velődési központ vezetői az csupán néhány pontját ism er
év elején együttműködési tétjük.
megállapodást kötöttek. a  dolgozók iskolája hallga-

A kétoldalú szerződés m ind- tóinak a  félévi vizsgák előtt 
két fél részére kedvező félté- konzultációkat szerveznek. A 
teleket terem t a közművelő- vasutasok igénye szerin t ismé
déihez. A z . 1974-es közműve- fetterjesztő élőadásokat ren- 
lődési párthatározat és az deznek. A csomópont politikai 
1976-os közművelődési tö r- oktatásaihoz, tanfolyamaihoz 
vény a  kulturális intézmények oktatási segédanyagot, elsősor- 
és az  üzemek-vállalatok ré - bán filmet adnak. A művésze
szére előírja az anyagi esz- ti jellegű előadásokra 50 szá- 
közök célszerűbb, összehan- zalékos kedvezményt ad  a 
go tóbb fel használását. művelődési központ a  vasuta-

Az együttműködési szerző- soknak. A Képzőművészeti 
dés értelm ében a  művelődési Világhét alkalm ával találko- 
központ egyik fő feladatának z(^  rendez egy, a  megyéből 
tekinti a  csomópont szociális- származó képzőművésszel. Szín-
ta  brigádjainak fokozottabb vagy hangverseny-látoga-

tást szervez Budapestre, vagy 
Győrbe. A központ fotóhelyi
ségét —» szaktanácsadóval 
együtt — a  vasutas fotóama
tőrök rendelkezésére bocsátja. 
Külön vasutas klubot létesíte
nek. A csomópont nyugdíjasai 
részére évente k é t szórakoz
tató  m űsort rendeznek.

A művelődési központ he
lyiségeiben kerül sor gyűlé
sekre, összejövetelekre. Igény 
szerint — évente legalább tíz
szer — a  vasutasok részére is 
biztosítják a  művelődési köz
pont fenntartásában üzemelő 
m ikróbuszt. . .

M indezért a  vasutas-szak
szervezet 100 ezer forint tá
mogatással járul hozzá a m ű
velődési központ költségveté- 
sé'nez,

Tonomár István

VIRÁGOS ÁLLOMÁS
Aki Piliscsaba-alső állomásra megérkezik, nemcsak 

az erdővel borított hegyek szép látképében gyönyörköd
het, hanem  a  vasútállomásban is. O tt koratavasztól a  
fagyokig sok a virág, az ágyások gondozottak. Az állo
más egész területe tiszta: a peronon, a váróteremben  
sehol sem  látni szemetet, eldobott papírt, mégcsak el
dobott cigarettavéget sem. Az állomások legkritikusabb 
helyiségében, a  WC-ben is kulturáltak a  körülmények.

A tisztaság, a  mindig gondozott virágágyak Zele 
Józsefet, az állomás vezetőjét dicsérik. A virágok gon
dozása, öntözése nem  hivatali kötelessége, önként vál
lalja. A hat hétig tartó  m ájusi-júniusi kánikulában 
csak úgy m aradhatott meg a  sok virág, hogy Zele Jó
zsef m inden este több m in t ké t órán á t hordta a virá
gokra a v iz e t

R. P.

Három évtized
d

mozgalomban

Kiss József, a  celldömöl- 
ki építési főnökség függet
len íte tt szb-titkára már 
harmincnyolc éve vasutas. 
1941-ben Marosvásárhe
lyen kezdte a  m űnkét fé
kezőként és rak tári mun
kásként. Három évvel ké
sőbb Sárvárra  került. A 
szaktanfolyamok elvégzése 
u tán  térfelvigyázó, pénztá
ros, m ajd forgalmi szolgá
lattevő l e t t  Innen az igaz
gatóság pénzügyi osztályá
ra  helyezték. Négy eszten
dei m unka u tán  került je
lenlegi munkahelyére, a 
celldömölki építési főnök
ségre.

— A  szakszervezeti moz
galommal aktívan  az igaz
gatóságon kerültem  kap
csolatba, megválasztották 
főbizalm inak  — mondja 
Kiss József. — Itt, az épí
tési főnökségen a szakszer
vezeti bizottság gazdasági 
felelőseként dolgoztam.
1965-ben választottak füg
getlenített szb-titkám ak. A 
760 dolgozó érdekeit tizen
három  tagú szakszervezeti 
bizottság, három  főbizalmi 
csoport és 34 bizalmi kép
viseli. Én szeretem  a  mun
kahelyeket járni. Dolgo
zóink kilencven, százalékát 
név szerint*, személyese*!* 
• i s m e r e m . ' i
. A  főnökségnek az  igaz
gatóság szinte minden te
rületén van munkahelye, 
hiszen foglalkoznak pálya
korszerűsítéssel, épületek 
kivitelezésével, m űszerhá
zak készítésével.

— N em  kapun belüli 
üzem vagyunk  — folytatja.
— Nehezebb ezért szervez
ni, mozgósítani a  szakszer
vezeti tagokat. A  bizal
miakkal például általában 
télen foglalkozunk többet, 
am ikor kevesebb a  m un
ka. A főnökségen 23 szocia
lista brigád tevékenykedik. 
Közülük ö t kollektíva nyer
te  el eddig a  M ÁV  Kiváló 
Brigádja címet. A főnökség 
nyolc alkalommal volt ki
váló.

— Mit ta r t  m ost a  szak- 
szervezeti bizottság legfon
tosabb feladatának?

— A z elm últ esztendőben 
300 millió forint értékű ter
melési tervünk volt, az 
idén százmillióval több. 
Ebből is látni, hogy a  ter
melés, a gazdálkodás segí
tése egyik legfontosabb fel- j 
adatunk. Természetesen | 
mindez a  dolgozók érdekel-1 
nek összehangolásával tör
ténik. Célunk a  hatéko
nyabb munkaszervezés» a 
tartalékok kiaknázása.

Kiss József tag ja  a  vas
utas-szakszervezet szom
bathelyi területi tanácsá
nak és a  csomóponti párt- 
bizottságnak is. A mozga
lomban szerzett tapasztala
tai és kiváló m unkája alap
ján  1976-ban részt vehetett 
egy moszkvai vasutas szak- 
szervezeti tapasztalatcse
rén. Hatszoros kiváló dol
gozó. Az idén pedig — má
jus 1-e alkalmából — a 
Szakszervezeti munkáért 
k itüntetés arany fokozatá
val ism erték el érdemeit, 
eredményes tevékenységét.

Sz. Jakab István
.
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„Szimbólum ez a kiállítása
SOM OGYI JÓZSEF KOSSUTH-DÍJAS SZOBRÁSZMŰVÉSZ 

NYITOTTA MEG A VASUTAS KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST
A vasutas képzőművészek, 

budapesti, Népszínház utcai 
tárlata évről évre figyelemre
méltó eseménye a vasutasnapi 
Ünnepségeknek, egyre erősebb 
nyomatékkai tanúsítja, hogy az 
amatőr művészeti mozgalom 
milyen eredményesen mozdítja 
elő a munkásművelődést, ho
gyan gyarapítja a  művelt em
berfők sokaságát. A július 5- 
én megnyitott XXIX. Országos 
Vasutas Képzőművészeti Ki
állítás majdnem 200 műtár
gyával újabb jelentékeny elő
relépés ezen az úton. Nem
csak a kiállított művek álta
lános színvonalemelkedése, az 
átlagon felüli alkotások szá
mának növekedése jelzi ezt. 
Hangot adtak ennek a 
megnyitó ünnepség külső kö
rülményei is. Közöttük első
sorban az, hogy a tárlat meg
nyitását az ország egyik leg
rangosabb művésze, Somogyi 
József, Kossuth-díjas szob
rászművész, a Képzőművészeti 
Főiskola rektora vállalta, 
mintegy hitelesítve azt az 
eredményes munkát, amelyet 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek Központi Képzőművészeti 
Iskolája és képzőművészeti 
körei végeznek az amatőr 
művészeti mozgalom fejlesz-; 
lésében.

Koszorús Ferenc főtitkár átadja a díjat Jóba Évának
(Laczkó Ildikó felvétele)

Telt ház á megnyitón

Hozzájárul a kiállítás je
lentőségének hangsúlyozásához 
az is, hogy a szakszervezet 
most első ízben művészi kivi
telű katalógust adott ki az 
Egyetemi Nyomda szép elő
állításában, a  tárlat 16 mű
vének jól sikerült reproduk
ciójával, Tusnádi Attilának, a 
Népszava műkritikusának a 
három évtizedes vasutas kép
zőművészeti mozgalmat és a 
mostani tárlatot értékelő be
vezetőjével. Tasnádi így össze
gezi értékelését: „Szimbólum 
ez a kiállítás. Szép jelképe 
nem csupán kulturális politi
kánk /demokratizmusának, ha
nem a saját magát és-környe
zetét állandóan formáló, kol
lektív gondolkodású embernek 
is. Csak így nézve érzékelhet
jük igazi jelentőségét, a szú- 
kebb kereteken túlmutató 
fontosságát!**

A megnyitó kellemes megle
petésként ható „külső körül
ménye” volt az is, hogy az 
ünnepséget a vasutas-szakszer
vezet alig másfél éve alakult, 
de máris összedolgozóttan, stí
lusosan éneklő Juventus ka
marakórusának műsora vezet
te be, Falus Tamásné, és Csik 
Miklós karnagyok vezényleté
vel. A Farkas Ferenc kórus
műveiből összeállított rövid 
műsor a zene nyelvén kifeje
zően festette alá a  kiállítás 
mondanivalóit.

a  tlépi Ihletésű művészet és 
a grande art művelőinek mun
kái. Köztük sok szép képi és 
plasztikai gondolatot látok, el
ismerésre méltó készséggel, ta
nulsággal megformálva.

Többek közt arról szólt ez
után Somogyi József, hogy 
ezeknek a készségeknek, ké
pességeknek felszínrehozata- 
láért, kifejlesztéséért elisme
rés és köszönet jár a  vasút
nak, a vasutas-szakszervezet
nek, mint mecénásnak. A 
vasutas-szakszervezet azzal, 
hogy megteremtett egy olyan 
helyet, mint a  Népszínház ut
cai műterem és kiállító helyi
ség, ezenkívül vidéken is tart 
fenn képzőművészeti köröket, 
óriási lehetőségekkel rendel- 
kétik.: bélé tud szólni az or
szág kulturális életébe, oly 
módon, hogy a Népszínház ut
cai falak egy-egy ilyen kiállí
táson kitágulnak, a  kiállított 
művek példája, szellemisége 
kisugárzik a falakon túlra, és 
terjeszti a  kultúrát, a huma
nizmust.

Díjazott alkotások

A nagy tapssal fogadott 
megnyitó beszéd után Koszo
rús Ferenc, a szakszervezet 
főtitkára átadta az odaítélt 
díjakat és jutalmakat.

A festészetben és grafiká
ban Jóba Éva, Farkas Antal, 
Bottyán János, a  legjobb mun
kaábrázolásért, Veréb László 
a legjobb emberábrázolásért, 
Klimaj György, Pálfi József, 
Nagy Lajos, Szántó János 
összmunkásságáért, Barkóczi 
József „Ütszéli gondolatok” cí
mű képiéért, Bede István k i
váló grafikai munkásságáért, 
Gomola József pedig vasutas 
témák feldolgozásáért kapott 
d íja t

Szobrászatban Csorba Ka
talin a  legjobb emberábrázo
lásért Czinege István a leg
jobb munkaábrázolásért Szi
lágyi Frigyes a legjobb gyer
mekábrázolási témáért, Pálfi 
Józ séf szép érmeiért és össz
munkásságáért, Pallag József- 
né érmeiért, Szöllösi Éva 
összmunkásságáért Pekurár 
István fafaragásáért részesült 
díjazásban.

A szakszervezet elnökségé
nek díját Ziman Lajos érde
melte ki, Gélétás című szob
ráért.

Kirchmayer Károly szob
rászművész és Benedek György 
festőművész az iskola vezetői, 
a  kiállítás ¡rendezői jutalom
ban részesültek.

A kiállítás július 22-ig lesz 
nyitva.

Szász Ferenc

EG Y Ü T T  A D O L G O Z Ó K É R T

Változások a Keletiben
Az indulási oldalról az érkezésire került 
több kiskereskedelmi utasellátó-pavilon

hamarosan nagyarányú be
tonozási munkák kezdődnek 
az állomáson; mintegy 6 ezer 
négyzetméter alapterületű pe
ronrészt vonnak be szilárd 
burkolattal.

Az idén várhatóan több 
gépkocsi érkezik mint tavaly. 
A Budapest—Drezda között 
közlekedő autósvonat ugyanis 
ezután kettő helyett .három 
speciális a-utószállító kocsival 
közlekedik. A nagy forgalom
ra számítva 14-ről 16-ra 
emeltük a  pénztárak számát. 
Ugyancsak az idén üzembe 
helyeztünk két akkumulátor
ral működő felmosógépet.

A Keleti pályaudvart az 
utóbbi időben a fekete keres
kedelem egyik központjaként 
emlegetik. Nem is alaptala
nul. De ez az elnevezés sze
rencsére már csak múlt idő
ben érvényes. A Budapesti 
Rendőrfőkapitányság hatha

tós intézkedése nyomán a 
Keleti megtisztult a  kétes 
elemektől. Az üzletelők ki
szorultak innen, a  becsületes 
utasok és az itt dolgozók örö
mére.

*A nyári forgalomban 
lesznek-e munkaerőgondjaik?

— Soha nem álltunk bőviben 
a munkaerőnek. Most is; el
sősorban törzsgárdánkra tá
maszkodunk. Ezenkívül a 
nyári idényre tizenhat tiszt
képzőst helyeztek hozzánk, 
akik váltókezelő, forgalmi 
szolgálattevő, kocsirendező és 
raktárnokt szolgálatot látnak 
el. A ruhatárban pedig a 
munka pontos elvégzéseF ér
dekében negyedévenként 5 
ezer forint célprémiumot 
tűztünk ki, amit a tizenkét 
tagú kollektíva akkor kap 
meg, ha panasz nem érkezik 
az utasoktól.

Séra Sándor

KÉTN APO S Z EN E I  PR O G R AM

V asu ta s fúvószenekarok  
országos ta lá lko zó ja  T a p o lcá n

A Keleti pályaudvar zsú
foltság nélkül már el sem 
képzelhető. A napi 220 In
duló, illetve érkező vonat 
ontja az utasokat, hogy a 
kísérőkről, a várakozókról, no 
meg a lézengőkről már ne 
is beszéljünk. Molnár Gábor, 
az állomás főnöke gondolom 
jobban várja a Nyugati pá
lyaudvar rekonstrukciójának 
befejezését, mint az ott dől. 
gozók.

— Való igaz — mondja. — 
Ám önáltatás lenne azt hin
ni, hogy azután kevesebb 
lesz a munkánk. Tény, hogy 
jövőre négy nemzetközi vo
natot átvisznek a Nyugatiba, 
ez könnyít rajtunk valamit, 
de nemsokára megkezdődik 
Józsefváros rekonstrukciója. 
Ez viszont azt jelenti, hogy 
51 vonatot hoznak át a Ke
letibe. Később természetesen 
javul a  helyzet, mert a  terv 
szerint a 78-as Postahivatalt 
máshova telepítik. Ezt köve
tően kerül sor a  Keleti pá
lyaudvar korszerűsítésére. Er
re nagyon nagy szükség van, 
mert a  15—16 kocsiból álló 
szerelvények már most sem 
fémek be; gyakran van rá 
példa, hogy egy-egy hosszabb 
vonatból 2—3 kocsi túl ér a 
peronon. Égető szükség van a 
pályaudvar automatizálására 
(integra dinamóval való fel
szerelésére). Ugyancsak ebben 
az időben készül majd el az 
új kocsimosó berendezés is. A 
rekonstrukció után meg le
het majd változtatni a  pá
lyaudvar közlekedési menet
irányát Jelenleg ugyanis 
egyedül a Keletiben van 
■bal oldalon az indulás. A ter
vek már papíron vannak, de 
a  kivitelezés időpontját majd 
csak később állapítják meg, 
várhatóan a hatodik ötéves 
tervben. Utána nyomban hoz
zá is kezdenek a  munkála
tokhoz.

— Addig hogyan látják el 
megnövekedett feladataikat?

— Az egyoldalú zsúfoltság
csökkentése érdekében az 
idén $?/' ’
tal egyetértésién átszervezési 
programot dolgoztunk ki. Az 
indulási oldalon, az I. számú 
vágány mellett, 10 pavilon 
működik. Ennek következté
ben forgalmas időben 4—5 
ezer ember is összezsúfoló
dott ezen a helyen. Ezért két 
kiskereskedelmi cikkeket áru
sító üzletet helyeztünk át az 
érkezési oldalra. Később 
ugyancsak két pavilont tele
pítünk át a  betűs vágányok
hoz és ideiglenesen megszün
tetjük a borozót.

A pályaudvar peronjainak 
burkolata az utóbbi időben 
igen megrongálódott Ezért

Második alkalommal került 
sor a  vasutas fúvószenekarok 
országos találkozójára, ame
lyet június 30-án és július 1- 
én rendeztek Tapolcán. A ta
lálkozón a  békéscsabai, a  mis
kolci, a  dunakeszi, a  szentesi, 
a pécsi, a nyíregyházi, a  sze
gedi és az úttörőkből álló kis
kőrösi vasutas fúvószeneka
rok vettek részt 

Az eseménysorozat a  Hősök 
terén kezdődött. A megjelen
teket dr. Balázs Ákos, a  
vasutas-szakszervezet kulturá
lis, agitációs, propaganda- és 
sportosztályának vezetője kö
szöntötte, majd megkezdődött 
az esti órákig tartó hangver
seny. Utána az együttesek ve- 
zptőinek Koszorús Ferenc, a

vasutas-szakszervezet főtitkára 
átadta az erre az alkalomra 
készített díszes vázákat és ok
leveleket.

Másnap, július 1-én a fú
vószenekarok térzenét adtak a  
város különböző pontjain. Á 
záróünnepségre a Malom-tó 
partján levő Batsányi szobor
nál került sor. Ott Baski Sán
dor, Tapolca tanácselnöke mél
tatta a találkozót, majd Ko
szorús Ferenc főtitkár koszo
rút helyezett el a  Batsányi 
szobornál.

A kétnapos rendezvénysoro
zat a  Batsányi János művelő
dési közipont gyermekkórusá
nak műsorával ért véget

Krizsán Sándorné

A kiállítás ünnepélyes meg
nyitóján megjelent Koszorús 
Ferenc, a  vasutas-szakszerve
zet főtitkára, Szűcs Zoltán, a 
MÁV vezérigazgatója, vala
mint a vasutas-szakszervezet 
vendégeként, Ray Buckton, a 
hazánkban tartózkodó angol 
mozdonyvezetők szakszerve
zetének főtitkára. A vendége
ket, s a termet zsúfolásig meg
töltő közönséget Kellner Ist
ván, a  vasutas-szakszervezet 
zeneiskolájának igazgatója 
üdvözölte, majd felkérte So
mogyi Józsefet, a  kiállítás 
megnyitására.

Elismerés és köszönet
— Bevallom, gyakorta szo

rongok, amikor amatőr művé
szek képei, szobrai közé ér
kezem — kezdte beszédét a 
népszerű művész. — Most 
azonban jó szívvel, örömmel 
és nyugodt lelkiismerettel ál
lok ennek a teremnek müvei 
között, mert azt látom, hogy 
ezen a kiállításon nagyon 
megnyugtató mesterségbeli 
rend és művészi ízlés van, 
nemcsak a falakon, a paravá
nokon, állványokon, hanem a 
fejekben is, ahol a kiállított 
művek megfogantak. Az ilyen 
szakkörökben, mint a vasuta
soké is. sok lehetősége van 
a művészetnek, a  naiv művé
szettől kezdve a népművésze
ten keresztül a „grande art”- 
ig, a nagy művészetig. Ezen a 
kiállításon fegyelmezett tuda
tossággal, tisztán állnak egy
más mellett a  naiv szándékú,

Bizalmi vetélkedő Debrecenben
A debreceni területi bizott

ság az irányítása alá tartozó 
szakszervezeti bizottságoknál 
működő több mint 1500 bi
zalmi bevonásával a vasutas
nap tiszteletére immár har
madik alkalommal szervezte 
meg a bizalmiak vetélkedő
jét.

Az  előző két évben csak a 
bizalmiak vettek részt a ve. 
télkedő szereplői között, az 
idén viszont a  partner gazda
sági vezetők bevonására is 
sor került, és a  vasútigazga- 
tóság a területi bizottsággal 
„Együtt a dolgozókért** jel
szóval indította el az 1979. évi 
vetélkedőt.

A munkahelyi versenyek a 
tisztségviselők alapszervezeti 
oktatásával zárultak, majd 
ezt követte a megyei döntő, 
ahol az alapszervezetek leg
jobb helyezettjei vettek részt 
A megyei döntőről a  területi 
döntőbe jutott 10 legjobb bi
zalmi és gazdasági vezető pá
ros tudásának összemérésére 
június 26-án került sor.

A  területi bizottság tapasz
talata szerint a szakszerveze
ti bizalmiakkal való rendsze
res foglalkozás meghozza 
eredményét a mozgalmi mun
kában. A  vetélkedő anyaga 
lényegében a bizalmi oktatás 
témakörét tartalmazta, gya
korlati kérdések és feladatok 
alkalmazásával. Kiemelt he
lyet kaptak, a vetélkedő anya

gában  az üzemi demokrácia 
továbbfejlesztésére, a  szak
szervezeti bizalmi jog- és ha
táskörére, az alapszabályra, 
a  szocialista munkaverseny 
szervezésére és irányítására 
vonatkozó határozatok, a MÁV 
kollektív szerződés, a vasúti 
munkavédelmi szabályzat, a 
törzsgárdaszabályzat és egyéb 
olyan időszerű határozatok, 
rendeletek ismerete, melyek 
alkalmazása szinte minden 
nap előfordul a  szakszerveze
ti csoporton belül, és annak 
ismerete nélkülözhetetlen a 
bizalmi és a  gazdasági veze
tő számára egyaránt.

A bizalmi oktatás, a  vetél
kedő szervezése és a  gyakor
lati munka tapasztalatai alap
ján elmondhatjuk, hogy a bi
zalmiak megnövekedett jog
köre a szakszervezeti munka 
egészét fellendítette a mi te
rületünkön is. A Debrecen te
rületén megrendezett vetélke
dő természetesen nem helyet
tesíti az oktatást, de annak 
egyik módszerét képezi. Szí
nesebbé, gazdagabbá teszi azt 
és vizsgáztatás mellőzésével 
— átfogó képet nyújt arról, 
hogyan sikerült a  tananyagot 
elsajátítani.

Örömmel tapasztaltuk, hogy 
az alapszervezeteknél a bizal
miak 75 százaléka kapcsoló
dott be a vetélkedőbe és még

jobb érzés töltött el bennün
ket, amikor láttuk, hogy a 
partner gazdasági vezetők 
többsége is örömmel vett 
részt a  bizalmával együtt a  
vetélkedőn.

A június 26-i döntő elnöke 
Nagy Istváimé, a vasutas
sok szakszervezetének alelnö- 
ke volt, tagjait pedig a me
gyei pártbizottság, az SZMT-k 
és a  vasútigazgatóság delegál
ta.

Az I. helyezést Szabadi 
Andrásné bizalmi, Orbán Jó
zsef csoportvezető, a  záhonyi 
üzemfőnökség dolgozói, a  11. 
helyezést Lukács Sándorné 
bizalmi, Tóth József építésve
zető, a debreceni épület- és 
hídfenntartási főnökség dolgo
zód, a III. helyezést Pelikán 
József bizalmi és Gál Gyula 
főpályamester, a  kisújszállási 
(pályafenntartási főnökség dol
gozói érték eL

Az 1979—80-as oktatási év
ben célunk még tovább nö
velni a  bizalmiak képzésének 
és továbbképzésének haté
konyságát Ennek érdekében 
az ez évi tapasztalatokat fel
használjuk, és még nagyobb 
segítséget kívánunk adni a 
bizalmiak alapos felkészítésé
hez, a jogok és hatáskörök 
eredményes érvényesítéséhez.

Volosinovszki János, 
a területi bizottság 

titkára

A kiskőrösi úttörőzenekar

Tisztelgés Batsányi szobra előtt
(Laczkó Ildikó felvételei)'
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Valutát „privát kocsik 99 A nagyapa nyomdokában
Látogatás az INTERFRICO hazai képviseletén

Interfrigó hű tókocsi egy gyorsteher vo n a tb an 
Uigyianosalc kinőtték a szó- létünk van, akkor külföldre mink, s a lehető legsgyorsab-

bát, amelyben dr. Balthazár irányítanak a mi kocsijaink- 
Lajos, a  MÁV Vezérigazgató- ból. Az Interfrigo gazdaságo
sig  8b. csoportjának, az In- san működik, a kocsiszolgálat

ban továbbítanunk 
megkésett kocsikat.

kell

Tudunk jól dolgozni
— Milyen az együttműködés 

Innen irányítják az Interfrigo ben kihasználjuk. A leadás- a MÁV és az Interfrigo baseli

terfrigo hazai képviseletének 
helyettes vezetője fogad. Még 
a fűtőtesten is iratok, akták.

dolgozóinak azonban többet 
kell tenniük ahhoz, hogy le
hetőségeinket teljes mérték-|

Magyarországon tartózkodó 
hűtőkocsdjainak a mozgását. 
Állandó a  kapcsolat a határ-

bán érkező kocsikat, ha gyor
san fel tudjuk használni ex
portra, akkor ezt érdemes ki

állomásokkal és a jelentősebb használná, mert jelentős pénz- 
hűtőkocsi forgalmú államások- ügyi előnyökkel jár. Ha erre 
kai. A honi helyzetről rend- alkalom adódik, akkor az 
szeresen tájékoztatják a ilyen kocsikat a megrak ásnál 
Svájcban, Baselban székelő előnyben kell részesíteni a

saját vagonokkal szemben.
— A forgalmi szolgálat dól-

közporotot.

K ihasználatlan
lehetőségek

gozóinak figyelmes munkája

központja között?
— Naponta felhív bennün

ket Baselból a MÁV területé
re illetékes instruktor, ezen
kívül a nemzetközi vasúti vo
nalpostát is rendszeresen 
igénybe vesszük. Az egyes 
vasutak munkáját a  közgyű
lés minősíti. Egy alkalommal 
már dicséretben részesítették 
vasutunkat — szó szerint —

r — Idegen nyelvek ismerete 
elengedhetetlen a  munkájuk
hoz. Milyen nyelven folynak 
a tárgyalások?

. Az Interfrigo hivatalos 
nyelve a német és a francia. 
Az egyik nyelv ismeretével is 
el lehet boldogulni, de termé
szetesen nagy előny, ha vala
ki mind a kettőben járatos — 
mondja dr. Balthazár Lajos.
— A munkánk oroszlán részét 
azonban nem a  külföldi tár
gyalások ¡képezik, hanem a ha
zai adatszolgáltatás hibáinak 
feltárása, helyesbítése. Az In- 
terfrigo hálózat igen gazda
ságos a MÁV számára, de saj
nos, lassan már ott tartunk,

szintén valuta megtakarítását „világító fáklyának , kóvetes- 
eredményezi — teszi hozzá re méltó példának állították a 
Meleg István, a csoport mun- hálózat többi tagvasutja elé. 
katársa. — A hűtődíj megvál- Az elismerés jóleső érzéssel 
lapításánál például nem azt tölt ed, de nem tesz elbiza- 
veszik figyelembe elsősorban, kodottá bennünket. 
hogy hány kilométert tesz Itt a nyár. a hűtővagonok 
meg a kocsi a MÁV hálóza- nagyobb részt vállalnak a 
tán, hanem azt, hogy mennyi szállítási feladatokból. Ezért a 
idő alatt teszi meg a távol- kocsigazdálkodással foglalkozó 
ságot. A kocsiforduló idő nor- dolgozóknak a legjobb lelkiis- 
mán belüli teljesítése érdeké- méretük és tehetségük szerint
ben fontos feladatunk a gyors, 
pontos továbbítás.

Nem a  távolság, 
az  idő szám ít!

— A MÁV az utóbbi né
hány hónapban jelentős 
mennyiséget használ föl mo-

kell kivenni részüket a mun
kából.
_ A beszélgetés után, elmenő

ben, már telefoncsörgést, majd 
francia szavakat hallok. Ba
sel jelentkezett.

Pelsőczy István

Vannak kommentárt nem Is oly módon dolgozott a ceglé- 
Igénylő, önmagukért szóló ti- di raktárban, hogy szerződését 
túlusok. Például: Tóth István, 28 naponként meg-megújítot- 
a Hámáii Kató Vontatási Fő- ták, magyarán mindig csak 
nökség utazó mozdonyt elvi - négy hétig volt biztonságban, 
gyázója április 4. óta Kiváló 
Vasutas. így, nagy kezdőbe
tűkkel. Ám a teljességhez tar
tozik: Tóth István, az egykori 
mozdonyvezető, már évtizedek 
óta kiváló vasutas, annak tar
tották-tartják fölöttesei és be
osztottjai, barátai és ismerő
sei; ekként jegyzik Szobtól 
Záhonyig, Tiszán innen s 
Dunán túl, mindenfelé, ahol 
szerelvényt vitt. (És merre 
nem vitt szerelvényt, amióta 
a vasúiba beleszerelmese- 
dett?!)

Dorog volt 
élete sorsfordulója
— Már 1947-ben eljuttattam a 

kérvényemet a MÁV Buda
pesti Igazgatóságához, hogy 
mozdonyra kerülhessek. A 
kedvező válasz 1950-ben érke
zett meg: ha el tudok menni 
a dorogi fűtőházba, s válla
lom a laktanyaéletet, áthe
lyeznek mozdonyvezető-ta- 
noncnak. Mentem, hogyne 
mentem volna. S ez fordította 
életemet kétszeresen is sze
rencsésre: így ismerhettem

Zugló határába meg Pilisvörösvárott azt a
forgalmi szolgálattevő lányt, 

— Pista bácsi — kérdezem, aki 1954-ben a  feleségem lett 
51 éves kora ellenére ne- (jelenleg Ferencváros Keres-

kedelmi Főnökség iparvágány 
számi ázó ja, főintéző), s aki 
1955-ben egészséges fiúval ör
vendeztetett meg. A fiúnk 
most negyedéves a Műegyete-

Pesterzsébetről 
ló határába

vezhetem „bácsinak*', mivel a 
Tatai úton a nála idősebbek 
is így szólítják (ez is a tisz
telet egyfajta jele) —, Pester
zsébetről jár át napról napra
ide, Angyalföld—újpest—Zug- mén, a közlekedésmérnöki kar 
ló határába. Otthonához köze- építőgépész-mérnöki szakának 
lebb is van nagy vontatási fő- hallgatója. Neki is a  vasút 
nökség; mivel magyarázható volt a mindene; féltve őrzi a 
e negyed századnál is régebbi hajdan kanott kitüntetést —
munkahelyi hűség?

— Gondolja, hogy másutt is 
Pista bácsinak hívnának? Itt 
Ismerem az embereket, s is
mernek ők is engem, ismer
nek és úgy vélem: becsülnek 
is — hangzik a válasz. — 
Amióta pedig megvan az ol
dalkocsis motorkerékpár, 30— 
40 perc alatt beérek a mun-

a Kiváló Üttörővasutas jel
vényt . . .

Vissza ismét az időben, 
vissza Dorogra! Ama bányász- 
városba, amely a tanulás kez
detét jelentette. (Azért a kez
detét csupán, mert ma, 51 esz
tendősen is állandóan képzi 
magát — az otthoni barkácso
lás mellett a tanulás a kedv-

kahelyémre. . .  Én már innen telése.) Ne soroljuk most fel, 
megyek nyugdíjba, ha majd hogy mikor milyen tani olya
eljön az ideje. mot végzett: önmagáért szól,

De araszoljunk hátrább az hofy  vizsgáját követően — 
időben, nemcsak negyed szá- 1953 elején —- 324-est vezetett, 
zaddal, hanem egy teljes év- aztán a 328-asok, majd a 
századdal. Tóth Istvánnak már 424-esek következtek, 1964-ben 
a nagyapja is a  vasútnál szol- P©di2  Dieselre válthatott át,
gélt, távirdászként az 1800-as 
évek végén. Az édesapa ko
csivizsgáló lakatos volt Ceg
léden, ahol beszélgetőpartne
rünk 1928. május 1-én szüle
tett, majd 1947.s szepfjémber l V.,v ^  . __ „ .
17-én szintúgy az elődök tént: vitai volt á^íhenShápok

M61-esekkel közlekedhetett, 
nagyrészt gyorsfordában.

A tettek embere
A hatvanas éyek végén tor

nyom dókába lépett. (Jött vol
na korábban is, de első je
lentkezésekor nem vették fel 
mozdonyvezető-tanomcnak. így 
a géplakatos szakmát tanulta 
ki, egy évig mint segéd is dol
gozott, amíg teljesült az ál
mok álma. (Azaz fogalmaz
zunk pontosabban: a lépcső 
legalsó fokán kellett elindul
nia, hogy mind feljebb és fel-

kiadásával kapcsolatban. Egy 
tanácskozáson felállt, s azt 
kérte-k ö vetelte: ne pénzzel
intézzék el, hanem a napokat 
adják ki nekik. Az akkori 
vontatási főnök ekként rep- 
likázott: „Ha javasolni tud, 
mutassa meg, hogyan kell jól 
beosztani az emberek idejét: 
legyen vezénylő mozdónyfel-

jebb juthasson. Pél éven át vigyázóV* így került le . —

nem Ids szívfájdalom árán — 
a mozdonyról.

— Hiányzott a mindennapos 
vonatozás, de vigaszt nyújtott 
az eredmény. Munkatársaim 
segítségével, ha nem azonnal 
is, megoldottuk a szabadnapok 
kiadását, és ez évente több 
mint félmillió forintos megta
karítást jelentett a főnökség
nek. Azóta nálunk nem is kell 
kifizetni a pihenő napokat 
Titok lenne a megoldás? Ta
pasztalatunk: három napra,
egy hétre előre kell vezényel
ni az embereket, s akkor rend 
teremtődik. Többed magammal 
javasoltam az oktatásra való 
vezénylést is, hogy a tovább
képzés ugyancsak tervszerű 
ütemes-arányos legyen. Ezzel 
az oktatás színvonala is emel
kedett

A vezénylői munka csak
nem mostanig, 1979. március 
1-ig tartott — azóta utazó 
mozdonyfelvigyázó. S aminek 
igencsak örül: éppen a fiata
lok kerültek az ő irányítása 
alá. Van kiknek átadnia sok 
éves tapasztalatgyűjteményét

Mint pártmunkás is 
sokat dolgozik

Ám nemcsak a szolgálati 
munkája miatt becsülik —

életének - tevéken ységének 
szerves része a  politika is; a 
szakszervezetnek 1952, a párt
nak pedig 1957 óta tagja. Az 
MSZMP alapszervezetben 
1970-ig vezetőségi tag volt 
majd az akkori választásokon 
az I-es utazó alapszervezet 
titkára le tt Kétszer választot
ták e  tisztségre (60—70 em
bert fogott össze), majd há
rom esztendeje azért mentet
ték fel, hogy a főnökség párt- 
bizottsága végrehajtó bizott
ságának tagja lehessen. Ter
melési felelős, a gazdaságpo
litikai munkabizottság vezető
je (egyszersmind a MÁV XIV. 
kerületi csomóponti pártbi
zottsága gazdaságpolitikai 
munkabizottságának tagja). 
Rengeteget dolgozik a közős* 
ségért —- méltányolják, tud
ják róla.

E mostani — a Kiváló Vas
utas — nem a legmagasabb 
kitüntetése; már 1973. április 
4-én kiérdemelte (és ugyan
csak a közlekedés- és posta
ügyi minisztertől vehette át) a 
Munka Érdemrend ezüst fo
kozatát. Négyszeres Kiváló 
Dolgozó.

Sokak szerint még ennél is 
több. Kiváló Ember.

Nagy betűkkel.
Földes Tamás

hogy valutabevételünk a nul- toros hűtőberendezéssel ellá-| 
Iához közeledik. Ennek kizá- tott vagonokból. Milyen elő- 
rólagos oka a külszolgálatnál nyökkel jár az alkalmazásuk? 
tapasztalható helytelen kocsi- 
gazdálkodás. Egy jellegzetes 
hibaforrás például az, hogy a 
P jelű Interfrigo hűtőkocsi
kat összetévesztik az egyéb 
külföldi magánkocsikkal.

Az Interfrigo egyre fokozot
tabban igyekszik kialakítani 
saját kocsiparkját, ezt azon
ban valamelyik vasút állomá
nyába műszaki, jogi okok 
miatt be kell sorolni, de ezek
kel a kocsikkal továbbra is a

Tavaly óta is növekedett 
az igény a motoros hűtők 
iránt, elsősorban a TERIM- 
PEX külkereskedelmi válla
lat részéről — tájékoztat dr. 
Balthazár Lajos. — Néhány 
árucikknél, illetőleg bizonyos 
útvonalakon a magasabb ár 
ellenére érdemes ilyen kocsi
kat felhasználni. Volt rá pél
da, hogy a kocsik negyvenöt 
nap alatt érkeztek Békéscsa
báról Teheránba, az áru azon-

—íttt- t ban a minőség romlása nélkül gervczet rendelkeak Lehet- vészelte át a tevekaraván-las-
séges, hogy olasz vagy fran 
cia jelzésű kocsikat Bulgáriá
ba telepítenek. Ilyen esetben 
természetesen helytelen a 
francia cég jelű kocsit a mi 
engedélyünk nélkül Hegyes-

súságú utazást. A banán jó 
része is motoros hűtőkben ér
kezik. Elsősorban ennek kö
szönhető, hogy sértetlenül, el
ső osztályúként kerül a pia-

halomra elküldeni, csupán cokra ez a kedvelt déligyü- 
azért, mert Franciaország arra mölcs. A motoros hütőkocsik 
vem. Az Interfrigo köznontja közlekedésénél azonban foko- 
táblázatot bocsát a rendelke- zottabbak a feladatok nálunk 
zésünkre a kezelésében levő és a külszolgálatnál egyaránt. 
magánkocsik telepítési helyé- Az Interfrigo ezeknek a ko
röl, de sokszor még ezt is 
táviratilag módosítják. Ez ért
hető is, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy nem ugyanakkor 
érik minden országban a zöld
ség vagy a gyümölcs. Sok te
hát az idény jellegű szállítás, 
amelyekhez rugalmasan kell

csiknak az ellenőrzésére nem
zetközi futásfelügyeleti háló
zatot működtet. A biztos 
üzemmenethez elengedhetetlen 
a határ-, a rendező-, a célál
lomások pontos tájékoztatása 
a motorok működéséről, a 
belső hőmérsékletről, az

igazodni. Egyetlen magán, üzemanyag mennyiségéről, hi- 
azaz P-jelzésű Interfrigo ko- szén ezeket a kocsikat nem 
csit sem szabad a csoportunk kíséri műszaki személyzet. A 
engedélye nélkül továbbítani, motoros hűtők gyors kirakása 
mert ezáltal jelentős valutát és továbbítása a gazdaságos 
vesznek ki a MÁV és az or- kihasználáson kívül azért is 
szág zsebéből. Hibáink ellené- indokolt, mert a feltöltésért, 
re még mindig több az elő- a műszaki vizsgálatért az ín
nyé, mint a hátránya annak, terfrigo magas összeget fizet 
hogy a MÁV tagja a szerve- valutában, ha azonban nem 
zetnek. Ha hiányunk van hű- tudjuk időben felszabadítani 
tővagonban, akkor küldenek, és a rendeltetési helyére kül- 
s ezeket saját kocsiként hasz- deni, akkor az egyéb szolgál- 
»41 hatjuk exportra. Ha több- tatásainkról le kell monda-

Teljes gőzzel!
Tiszteletet parancsoló 99het százalék**

A vasút szállítási teljesít- 1321-es, amelyet a MÁV és a gáltatja a víz lágyttásához 
ményeinek 92,9 százaléka a magyar mozdonygyártó ipar szükséges szódaoldatot, éb- 
villamos- és a dieselmozdo- egykori híressége, egy 424-es reszt, értesít, telefonügyeletet 
nyokhoz fűződik. Nem vélet- vontat, s amely a sorozat- tart.,. 
len tehát, hogy az utazókö- szám után a 159-es pályaszá-
zönség már csak elvétve lát- mot viseli. Hej, az a szemlélet!

— Ugye, milyen gyönyörű- p . Károlv * félbeszakíts ék ezek a vasparipák? — Farkas Karoly teibeszaiutja
kérdi Farkas Károly, a cell- 02 szb-elnökbt:
dömölki vontatási főnökség — Hagyd csak! Ml, akik
pápai kirendeltségének fűtő- gőzösökkel küszködünk, a

tető masiniszták” szoleálatá- házi rendezője. Aztán hozzá- munkánk révén úgysem tud- tető „masiniszták szolgálata teszi> hogy fél évvel ezelőtt iu* az illetékesek figyelmét
ra* még 5 is az egyik 324-est ve- felkelteni. A szemlélet olyan

zette. mór a vasútnál, hogy a mi
A fűtőházi rendező azé- £'0n̂ 0‘?,fcT* egyedül magunk 

pen hangzó, bár újkele C elne- segíthetünk. Ha például főja 
vezés, amely még nem gyöke
rezett meg a vasutasok szó- 
használatában. A rendező tu- 

idők ’ nosztalgiáját “ tám^ztja laJdT ké5IT?„ .helyettesíti a

hat pöfékelő gőzöst. Vannak 
persze kivételek — mint pél
dául Pápa —, ahol még egy 
ideig szükség van a  gőzmoz
donyok és az azokat önfelál
dozó hivatástudattal üzemel.

Csak nosztalgia?
Az állomás késő délutáni 

képe — amikor a nappalos 
műszak dolgozói már levál
tólkat várják —, a régmúlt
fel a látogatóban. Szemben a 
felvételi épülettel egy 375-ös 
mozdony — a tartalék — 
álldogál, mögötte három te
herkocsival. Nem azért, mint
ha ráérős volna a dolga, ha
nem azért, m ert. . .  a magya
rázatot az utas tájékoztató ad. 
ja meg:

mozdonyfélvigyJ.zót — ez eset
ben Lábas Lajost, —, aki 
csak** reggel 7-től délután 4

vitásra küldjük valamelyik 
gépünket, az olyan állapotban 
jön vissza bármelyik jármű
javítóból, mint régen, ami
kor beküldtük. Rendszerint 
megnézik, befestik feketére, és 
kész! Azt mondják, „úgyis

óráig van szolgálatban. Farkas f**fc a
Károly tehát -  ahogy minden- - ?e, % követelmény a
ki nevezi — előfűtő, akit most í t a,dat0l  t̂ e3ltése
a Szegényből bejáró Tilt Mi- kö,zbe" sokkal nagyobb, mint
hály vált le éjszakára. valam‘k°r, voI‘- Vagy fnézzemeg bárki a mozdonyszín ma- 

— Az előfütők nehéz, fá- sodik vágányát! A vizsgáló- 
— Tatabánya—Alsó-Kömye radságos munkáját a legtel- akna oldala beomlott, ezért a 

—Veszprémvarsány felől sze- jesebb elismerés illeti — vé- pályafenntartás a vágányt 
mélyvonat érkezik a második lekedik Horváth Ottó moz- még a tavaszai lezárta. Azóta 
vágányraI donyvezető, Pápa állomás a munkaszervezéssel lehetet-

A begördülő vonat élén a szakszervezeti bizottságának ^  helyzetbe kerültünk, nem 
324—1566-os gőzmozdony. Az elnöke, majd hosszan sorolja js szólva, a baleseti veszély- 
ötödik vágányon az ellenkező az előfűtő tennivalóit: kezeli fS ’
irányba induló 7311-es várja a váltókat és a forditókoron- okoz a2 éjszakai órákban A 
az indulást. Ezt is gőzös viszi, got, felügyel a gőzben lévő vágányjavítás 60 000 forintos 
a 324—1507-es. Előbb azonban gépekre, amíg azok személy- költségére állítólag megvan a 
befut a harmadikra a Szom- zete pihen, illetve begyújt a fedezet, csak éppen felelős 
bathelytől Győrig közlekedő kazánba, porciózza és kiszol- nem akadt még, aki aláírja a

munka elvégzésére szóló uta
sítást.

A pápai fűtőház személyze
te egyébként bizakodva néz 
a jövőbe, mert ismerik a táv
lati terveket. A celldömölki 
vontatási főnökség nagyarányú 
technikai fejlesztése (diesele- 
sítése) folytatódik, s amíg gő
zösök egyáltalán léteznek a 
forgalomban, addig célszerű
nek látszik üzemben tartani 
(tehát felújítani) a pápai moz
donyszín mozdonykerékpár
süllyesztő berendezését is. Je
lenleg ugyanis — mert a le
hetőségek kihasználása eddig 
háttérbe szorult — túl sok a 
gépmenet Pápa és Celldömölk 
között. Ha a süllyesztő mű
ködne és bizonyos alkatrésze
ket tárolhatnának Pápán, ak
kor a javítások nagy részét 
helyben is elvégezhetnék. A 
gőzösök személyzete azért is 
bizakodó, mert képesítésük a 
dieselekre is megvan már.

Váltás után...
— S van persze egy-két 

Dáciánk, vagyis M43-as, ro
mán gyártmányú dieselmozdo
nyunk — újságolják.

— Nekem pedig egy Riga- 
mopedem — tréfálkozik- Far
kas Károly, majd komolyra 
fordítva a szót, átadja a 
szolgálatot Till Mihálynak: — 
Jelentem, hogy a 8191-es to
lató tehervonat három óra 
késéssel ment el Csornára;■ 
ezért önköltségben leváltó sze
mélyzetet kell utána külde
n i. . .

Aztán felpattan a mopedjé
re, s elrobog haza, a Pápától 
nyolc kilométerre levő Nagy- 
acsádra. Az állomáson pedig 
a gözösök dohogása jelzi az 
éiszakai szolgálat megkezdé
sét. Kovács József
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Tisztavatás Győrben
Szű cs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet

Á hagyományos tisztavató 
ünnepséget július 7-én szom
baton délelőtt Győrött ren
dezték meg. A vasútállomás 
előtti téren tartott díszünhep- 
ségen részt vett Korom Mi
hály, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott
ságának titkára; Szekér Gyu
la, a  Minisztertanács elnök- 
helyettese; Pullai Árpád köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter; Kovács Antal, az MSZMP 
Központi Bizottságának osz
tályvezetője; Háry Béla, az 
MSZMP Győr-Sopron megyei 
Bizottságának első titkára; 
Vrbán Lajos államtitkár; Ko
szorús Ferenc, a  Vasutasok 
Szakszervezetének főtitkára; 
valamint a  vasút, Győr-Sop- 
ron megye és Győr város sok 
vezető személyisége.

A vendégeli megérkezése 
titán a vasútállomás indulási 
csarnokában felavatták az 
egykori közlekedési miniszter 
— Baross Gábor — mellszob
rát. A szobrot Győr állo
más vasutas helytörténészei 
kutatták fel és a  városi ta
nács restauráltatta. Baross 
Gábor munkásságát Módos 
Dezsőmé, Győr varos tanácsá
nak elnökhelyettese méltatta, 
majd átadta a szobrot a  vas- 
utasságnak. Az alkotást Kiss 
Károly, a MÁV Budapesti 
Igazgatóságának vezetője vet
te á t

Ezt követően az elnökség el
foglalta a  helyét az állomás 
előtti téren felállított dísz
emelvényen, majd a katonaze
nekar hangjaira felvonultak az 
avatásra váró vasúti tisztek, 
elhelyezkedtek a családtagok 
és Győr város lakosai, hogy 
tanúi legyenek a díszünnep
ségnek és a tisztavatásnak. 
Sokan az ország keleti felé
ből érkeztek — feleségek, fér
jek, szülők és más hozzátar-

ködöséhez szükséges áruk 
százezer tonnáit — mondotta 
többek között a vezérigazgató.

Köszöntőm a vasutasok hoz
zátartozóit, a feleségeket, a
szülőket, akik vasutast ne
veltek gyermekeikből. Köszön- 
töm a vasutasnap alkalmából 
a több mint 100 ezer nyugdí
jas vasutast, akik a tisztessé
ges munka után megérdemelt 
pihenésük közben is féltő 
gonddal, vasutas szívvel kí
sérik figyelemmel az utódok 
munkáját, akik velünk örül
nek, ha sikereket érünk el 
és akik gondjainkat is ma
gukénak érzik.

A következőkben arról szólt, 
hogy a vasúti közlekedés je
lentőségének és a vasutasok 
munkájának társadalmi elis
merése jutott kifejezésre a 
párt és népköztársaságunk kor
mányának abban a határoza
tában, amely minden év jú
liusának második vasárnap
ját a vasutasok napjává nyil
vánította. Ezt követően a vas
út eredményeiről, gondjairól és 
az előttünk álló feladatokról 
beszélt.

— Az elmúlt esztendőben és 
ez év első felében — mint azt 
pártunk Központi Bizottsága a 
legutóbbi ülésén is megálla
pította — a közlekedés „nagy 
erőfeszítések árán alapvetően 
teljesítette feladatát.” Ez vo
natkozik a vasútra is, hiszen 
a népgazdaság szállítási tel
jesítményeinek több mint fe
le a vasút munkájából szár
mazik. Naponta közel 850 ezer 
utast szállítottunk, kielégítve 
a munkába járással, az örven
detesen növekvő belföldi és 
külföldi turizmussal kapcsola
tos utazási szükségleteket. Saj
nos, nem tudtunk Minden te
kintetben eleget tenni a pon
tosság, a kényelem és a tisz
taság jogos igényének. Áru-

A fogadalomtétel ünnepélyes pillanata
(Tóth Gyula felvétele, MTI)

előttünk álló feladatokra, így 
folytatta:

— Ebben az esztendőben 
mintegy 135—136 millió ton
na áru elszállítását kell biz
tosítanunk —- és mint az már 
látható — igen nehéz őszi for
galomra kell felkészülnünk. 
A legnagyobb gondossággal 
kell teljesítenünk a mezőgaz
daság szállítási igényeit is, 
hogy a kedvezőtlen időjárás 
miatti veszteségeket ne sú
lyosbítsák a késedelmes szál
lítások. A mezőgazdasági be
takarítási munkákkal, az ipar 
és a  kereskedelem, külkeres- 
delem éves terveinek teljesí
tésével kapcsolatos szállítá
sok olyan igényeket támasz
tanak, amelyek csak céltuda
tos üzem- és munkaszerve
zéssel, nem egyszer berende
zéseink túlzott igénybevételé
vel, és a vasutasok még inten
zívebb munkájával elégíthetők 
ki.

Beszéde befejező részében a 
vezérigazgató a felavatandó 
tiszteket köszöntötte I ,

A győri pályaudvaron ünnepélyesen leleplezték Baross Gábor
mellszobrát

tozók —, hogy az ünnepélyes 
pillanatokban együtt lehesse
nek a MÁV új vasúti tisztjei
vel.

Dr. Kun Dezső, a  MÁV 
Tisztképző Intézet igazgatója 
köszöntötte a vendégeket, az 
avatásra váró tiszteket ,az ün
nepség valamennyi résztvevő
jét. Elmondta, hogy az intézet 
240 magasabb szaktudással 
rendelkező hallgató útrabocsá- 
fásával járul hozzá a vasúti 
szállítási feladatok maradékta
lan ellátásához. A felépítmé
nyi és híd, a mozdonyszolgá
lati, a műszaki kocsiszolgálati, 
a forgalmi és a kereskedelmi 
tagozatokon most végzett tisz
tek összevont tanulmányi át
lageredménye 3,54 volt. A si
keres vizsgák alapján a MÁV 
vezérigazgatója 47 hallgatót 
tisztté, 104-et főtisztté, 60-at 
intézővé, 21-et főintézővé és 
3-at felügyelővé nevezett ki. 
A Győr-Sopron—Ebenfurti 
Vasút vezérigazgatójának uta
sítása alapján egy hallgató tisz
ti, négy pedig főtiszti kineve
zést kapott. Az intézet igaz
gatójának üdvözlő szavai után 
Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója mondott beszédet.

— Köszöntőm Győr városá
ból az ország közel 8 ezer ki
lométeres vasúthálózatának 
többezer szolgálati helyén dol
gozó vasutasainkat, akik nagy 
felelősséggel látják el felada
taikat. Ma is, mint mindennap 
sokszáz vonat szállítja az uta
sok ezreit, a népgazdaság mű-

fuvarozási feladatainkat nem 
minden zökkenő nélkül, sőt 
időközönként csak nagy ne
hézségek leküzdésével tudtuk 
teljesíteni. Ebben —; a vasúti 
munkában is meglévő hiá
nyosságok mellett — minde
nekelőtt a vasút szűkös szállí
tóképessége játszik szerepet. 
Nem tudtuk kielégíteni az idő
szakonként —- főleg a negyed
évek és az év végén jelentke
ző csúcsigényeket. A vasút a 
műszaki felszereltség és a 
technológia fejlesztése révén 
csak bizonyos mértékben tud
ja növelni a szállítóképességét. 
Ahol még tartalékok vannak
— és nem is jelentéktelenek
— az a fuvaroztató partnere
ink és a vasút szervezettebb, 
az igények és lehetőségek 
jobb összhangját biztosító 
együttműködés.*

Ezután arról beszélt a ve
zérigazgató, hogy az utóbbi 
években végbement változás, 
nagyarányú fejlődés követ
keztében ismét megnövekedett 
a vasút jelentősége. A mo
dem, villamos üzemre átállí
tott vasút gazdaságos energia- 
hasznosítása, az olajbázistól 
való függetlensége, a  kedvezd 
környezetvédelmi sajátosságai, 
a teljesítményekhez viszonyí
tott alacsony munkaerő-igé
nyessége, nagyfokú biztonsága 
és szállítóképessége hosszú év
tizedekre biztosítják a jövőjét 
itthon és nemzetközi vonatko
zásban egyaránt. Rátérve az

Ha elérkezik a pihenés ideje

A vasutat nehéz lesz elfelejteni
A ceglédi vasútállomás for

galmi irodája mellett izgatott 
utasok toporognak. Egy fér
fi hangosan zúgolódik, mert 
a családjával együtt lekésték 
a csatlakozó vonatot. Marton 
Mihály külsős forgalmi szol
gálattevő higgadtan válaszol - 
gat a  kérdésekre, de az uta
sokat láthatóan ez nem vi
gasztalja.

— Sajnos a pályakorszerű
sítések miatt sok a vágányzár, 
emiatt késnek a vonatok. Hiá
ba magyarázzuk ezt az uta
soknak. — ők pontos szolgál
tatást várnak. Nekik van iga
zuk — mondja Marton Mihály 
az irodában.

1947. óta vasutas. A csa
ládban már hagyománynak 
számított ez a foglalkozás. 
Kocsifelíró, majd térmester 
lett Cegléden. Az állomás kor

szerűsítése után ktg-s tisztként 
dolgozott tovább.

— Szolgálatba lépésem óta 
tagja vagyok a szakszervezet
nek — folytatja. — Fiatal 
koromban a ceglédi vasutas
ban futballoztam, ezért első
sorban a tömegsport szervezé
se terén vállaltam társadalmi 
munkát.

Marton Mihály hamarosan 
nyugdíjba vonul.

— Gondolt-e már arra, mi 
lesz a vasút nélkül ?

— Szabad időmben most is 
szívesen kertészkedem, a ceg
lédi családi házénál. Ha 
nyugdíjas leszek, több idő jut 
az unokákra is. A vasutat nem 
lesz könnyű elfelejteni. Foglal
koztat az a gondolat, hogy 
nyugdíjasként munkát vállalok 
itt, ha az állomás vezetői is 
egyetértenek ezzel.

O. K.

BARTÓK MARGIT:

A Rákóczi brigád mindenese

— Az elmúlt másfél esz
tendő alatt önök szorgalmas 
munkával elsajátították azo
kat az ismereteket tudnivaló
kat, amelyeket képességeikkel, 
akaraterejükkel ötvözve ered
ményesen fognak gyümölcsöz- 
tetni országunk, társadalmunk, 
a vasút javára és természetesen 
a maguk hasznára. Éízunk ab
ban, hogy a vasutasok nagy 
családjában megtalálják he
lyüket, s idősebb munkatár
saikkal vállvetve a jó vasutas 
hagyományokhoz méltó, ered
ményes munkát végeznek. 
Megköszönöm eddigi munká
jukat, tanáraik fáradozását és 
a további feladataik elvégzésé
hez jó egészséget és sok sikert 
kívánok! Ezennel államvasúti 
tisztekké avatom önöket.

A beszédet követően a vas
úti tisztek fogadalmat tettek, 
majd díszmenetben vonultak 
el a  dísztribün előtt. Az el
nökség tagjai felállva, tapssal 
köszöntötték — csakúgy, mint 
az ünnepség közönsége — a 
vasút új tisztjeit.

.- Kőhidi László

Amikor Vámpsgyörkön 
a MÁV Kiváló Brigádja 
címmel kitüntetett szocia
lista brigádot kerestem, az 
állomásfőnök Bartók Mar
githoz küldött a kereske
delmi főnökségre:

— ö  a brigád mindene
se, a legpontosabb infor
mációt tőle kaphatja a Rá
kóczi brigádról. Nála van 
a brigádnapló is.

Bartók Margit körzeti 
visszkereső az állomáson. 
A Rákóczi brigád helyet
tes vezetője. Mivel nappa
los beosztása van, hozzá 
fut be minden kérés, ész
revétel a  brigádtagoktól. 
Még a főnökök is csak 
neki szólnak, ha baj van 
valamelyik brigádtaggal, 
hogy beszéljen vele és bír
ja jobb belátásra.

A szobájában gyakran 
cseng a telefon. Ezúttal a 
brigád vezető, Fodor Sán
dor árupénztáros hívta a 
körzeti ipartelepről, hogy 
megérdeklödje, mikor lesz 
a  raktárfestés.

— Már minden itt van. 
A lányok beszerezték 
Gyöngyösön a festéket, csak 
létrát kell hozni.

A brigád mindenese el
mondta, hogy társadalmi 
munkában igyekeznek szeb
bé tenni a munkahelyüket, 
ök  végezték el a parkosí
tást és a  rakodóterület sár- 
talanítását is a Béke brigád
dal. Náluk szinte minden
napos a társadalmi mun
ka. A községi óvodát is se
gítik. Játékokat, focikapu
kat, kis ping-pong asztalt 
csináltak a kicsiknek, akik 
egy-egy ünnepi alkalommal 
műsort adnak a vasuta
soknak. Nemrég például az 
egyik brigádtag — Rai Kál
mán raktámok — nyugdí
jasbúcsúztatására készültek. 
Megérdemelte, hogy szép 
ünnepséget rendezzenek a 
tis ítéletére, hiszed 40 évét 
dolgozott a  vasútnál.

A brigád 1960-ban ala
kult a  kereskedelmi főnök

ségen. Nyolc raktámok, há
rom árupénztáros és egy 
kereskedelmi hivatalnok 
alkotja a kollektívát, amely 
1976-ban lett „aranykoszo
rús’*. A következő évben 
elnyerték a MÁV Kiváló 
Brigádja címet.

•— Huszonöt éve vagyok 
a vasútnál, de csak négy 
éve dolgozom szocialista 
brigádban — mondja. — 
Először csak a naplót ve
zettem, majd én lettem a 
brigádvezető helyettese, sőt 
a közösség mindenese, m ert 
reggeltől estig itt vagyok a 
munkahelyemen, s engem 
mindenki megtalálhat.

A brigád 1979-re vállalta, 
hogy a szállítási tonnateiv 
vet 102 százalékra teljesí
tik. A kocsitartózkodási 
időt 8,2 százalékra csökken
tik és munkájuk hibaszá
zaléka nem lehet több 0,75 
százaléknál.

Bartók Margit nemcsak 
brigád vezető-helyettes, ha
nem szakszervezeti szemi
náriumot is vezet. A Tat-? 
sadalmunk időszerű kérdé
sei tanfolyamra a brigádjá
nak tagságán kívül rend
szeresen eljárt a Zrínyi 
Ilona és az Előre kocsita
karító brigád is.

A politikai oktatáson kí
vül az időszakos kereske
delmi vizsgákon is jól sze
repeltek a Rákóczi brigád 
tagjai. Az átlageredményük 
kereken 4-es. Igyekszenek 
szakmai tudásukat mások
nak is átadni. A Béke bri
gádból például Farkas 
Lászlóné árupénztárosi tan
folyamra jár, s a  Rákóczi 
brigád vállalta, hogy segít 
neki a  vizsgára való felké
szülésben.

Margitka szervezi a  be
teglátogatást is, Többek kö
zött rendszeresen látogat
ják Bemáth Lászlónét, aki 
váltótisztító volt és néhány 
évvel ezelőtt mindkét lá
bát elvágta a  vonat. Most 
tíz mázsa fát küldött neki 
a  brigád.

K. I*

Megállják a helyüket 
bármilyen poszton

Hatvan állomás József At
tila forgalmi szocialista bri
gádjára — Tóth János, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra  szerint — mindig lehet 
számítani. Bizonyítja ezt a 
nemrég átadott MÁV Kiváló 
brigádja kitüntetés is. Nagy 
Imre 1976 óta vezeti a  brigá
dot. A XXII-es őrhelyen ta
lálkozunk a fiatal váltókeze
lővel. Ö és a brigád néhány 
tagja kocsimesteri, tolatásve
zetői, kocsirendezői és veze
tő váltókezelői munkát is el
láthat. Univerzális emberek.

— Nagy gond a munkaerő- 
hiány — magyarázza Nagy 
Imre. — Nekem például az 
elmúlt hónapban 62 túlórám

Főnök, nem akar ebédelni?
Rákoshegy mind a 

személy, mind a te
herforgalomban nagy
fontosságú, naponta 
mintegy 170—180 vo
nat megy keresztül 
az állomáson. László 
Mihály állomásfőnök
höz ragyogóan tiszta 
várótermeken, forgal
mi irodán át jutok be.

— Húsz emberrel 
dolgozom — mondja 
a 48. évében járó, 
Péterin lakó állomás
főnök. — Mindnyájan 
szakszervezeti tagok 
vagyunk; Deák Fe- 
rencné személyében 
agilis főbizalmit vá
lasztottunk. Állomá
sunkon rendszeresek 
a gépcserék, a  vonat- 
feloszlatások; a rá-* 
koshegyi TÜZÉP na
pi kocsi forgalma át

lagosan 6—7, s a Kéz
műipar, a  Rákosme
zeje MTSZ kocsifor
galma ugyancsak 
nagy. Minden tekin
tetben szoros a kap
csolatunk, egymást 
megbecsüljük, s elé
gedettek vagyunk a 
vagonok kirakásával. 
Bármilyen probléma 
van, ha telefonon át- 
szólriak, minden se
gítséget megadunk, 
ami tőlünk telik. 
Problémánk, hogy a 
IV. csoportba va
gyunk sorolva, noha 
kértem az igazgató
ság szociális és mun
kaügyi osztályától a 
III. csoportba sorolá
sunkat. Bízom abban, 
hogy kiérdemeljük.

A szakszervezettel 
közösen, jó szervező

miunkával megbirkóz
nak a feladatokkal. 
Kevés a váltókezelő, 
de egymást segítve 
ezt is orvosolják. Ha 
valaki távol van, 
gyakran az állomás
főnök helyettesíti 
munkatársát. Ugyan
akkor a váltókezelő
ket a  fékpróbára is 
kioktatták, s ha kell, 
ők meg ott segítenek.

— Főnök, nem akar 
ebédelni? Menjen 
már! — Délidőben a 
vasutasok gyakran 
szólnak be az irodá
ba. Általában együtt 
ebédelnek, s ha kés
lekedik. hívják. Rá
koshegyen a főnök 
munkatárs, a kollek
tíva egyik tagja, aki 
irányít, akinek pa
rancsát el kell fogad

ni, s aki mindnyáju
kért felel. Vagyis nem 
„főnökösködő**, ha
nem önmagát is szi
gorúan beosztja szol
gálatba : hétfőn,
szerdán 15-től 23-ig, 
a többi napokon 7-től 
13 óráig forgalmi 
szolgálattevő felada
tot is ellát.

—- Ezt az utolsó,
két pénteki napra eső 
szolgálatot nagyon 
szeretem — mondja. 
— Ugyanis 27 évig 
forgalmi szolgálattevő 
voltam. Nincs annál 
szebb munkakör. Pe
dig mekkorát fejlőd
tünk azóta: mechani
kusan működő sorom
pónk, meg Integra do
minó berendezésünk 
is van . . .

Dénes Géza

volt, de tavaly még több 
volt a gondunk. A  pályakor
szerűsítés miatt ugyanis gya
kori volt a vágányzár: Ez kü
lönösen a tehervonatok me
netrendszerűségét akadályoz
ta.

A brigád tagjai többnyire 
vidékről járnak dolgozni. Iga
zolatlan távoliét, késés miatt 
tavaly senkit sem kellett fi
gyelmeztetni. Pár évvel ez
előtt még nem lehetett el
mondani ugyanezt, mert elő
fordult, hogy néhányan egy
két nappal megtoldottak a 
szabadságukat. A kollektíva 
fegyelmező, nevelő munkája 
azonban eredményes volt.

— A sok túlóra és a nehéz 
szolgálat ellenére azért sza
kítunk időt a társadalmi 
munkára is — folytatja. — 
Tavaly 525 órát dolgoztunk 
így, általában az éjszakai 
szolgálatok után. Parkosítot
tunk, terepet egyengettünk, 
hulladékot gyűjtöttünk. Az  
idén vállaltuk, hogy segítjük 
a vasutasok Liszt Ferenc Mű
velődési Házának rendbeho
zatalát. A  vasutas brigádok 
társadalmi munkája révén 89 
—80 ezer forintot lehet meg
takarítani.

A brigád 17 tagja részt 
vesz a különböző szintű poli
tikai oktatásokon, van, aki se
gédtiszti és tiszti tanfolyam
ra jár. Nagy Imre például eb
ben az évben érettségizett," és 
ő is a segédtiszti tanfolyam
ra pályázik.

— A József Attila brigád
ba nem könnyű új tagként 
bejutni — mondja Balázs Jó- 
zsef belső ellenőr, aki a bri
gád pa trónusa. — Ha újonc 
kerül a kollektívába, segítik a 
munkáját. Három hónap a 
próbaidő. Előfordult már 
olyan eset is, hogy egy évi# 
mérlegelték, a jelentkező 
méltó-e a kollektíva bizal
mára, kőhidi
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Az úttörővasúton 
megnőtt a forgalom

Megkezdődött a vakáció. Ilyenkor a hűvösvölgyi Űttörő- 
vasút forgalma is megduplázódik. Nyáron 120 úttörővasutas 
őltheti magára a megtisztelő egyenruhát, és gyakorolhatja ezt 
a szép hivatást. Június 15-én újabb létesítményekkel gazda
godott az úttörővasút. Hűvösvölgy állomáson átadták a tá
borozásra kiválóan alkalmas tíz faházat és a hozzá tartozó 
szociális létesítményt, amelyet a jobbparti épületfenntartó 
főnökség készített.

Sok dolga van a forgalmi szolgálattevőnek. A szolgálati napló 
vezetése sem „gyerekjáték”

Jegyváltás Ságvári-liget állomáson. Vasárnaponként több ezer 
torint a bevétel

Szabad a pálya. Indulhat a kirándulókkal zsúfolt vonat

A táborozó diákok megbeszélik a délutáni programot
(óvári Árpád képriportja)

Névadó ünnepség Salgótarjánban
Salgótarján állomás társadalmi szervezetei a közelmúlt

ban tizenkettes névadó ünnepséget rendeztek, amelyen meg
jelentek az állomás vezetői is. A társadalmi szervezetek kép
viselői a kicsiknek és szüleiknek ajándékokkal kedveskedtek.»

Megjegyezzük:

„Lestoppoltok” egy vonatot
Május 23-án a 413-as számú személyvonatot továbbítot

tam Miskolcról a Keleti pályaudvarra. Aszódot elhagyva 
nyolcvan kilométeres sebességgel haladtam Gödöllő felé. Ami
kor az állomás forgalmi kitérőjéhez értem, a forgalmista ki
ugrott az ajtón és megállj jelzést adott Gyorsfékkel azonnal 
megállítottam a szerelvényt. Láttam, hogy az őrhelyről egy 
civilruhás férfi szaladt a vonathoz, és felszállt, majd a for
galmista engedélyt adott az indulásra. A szokatlan esetet 
mozdonyrádión jelentettem a menetirányítónak, majd a vo
natvezető a menetlevélbe is beírta a rendkívüli megállást

Azon a napon közfeltűnést keltő baleset történt a vonalon, 
ezért egy vágányon bonyolódott a forgalom, sok vonat késett. 
Csodálom a forgalmi szolgálattevő bátorságát, hogy ennek el
lenére valaki kedvéért „lestoppol” egy 400 tonnás, nyolcvan 
kilométeres sebességgel haladó személyvonatot. Nekünk, moz
donyvezetőknek a lelkünkre kötik az energiatakarékosságot, 
versenyezünk, hogy ki tud gazdaságosabban közlekedni, mások 
pedig semmibe veszik ezt

Egy zsúfolt személyvonat gyorsfékkel való megállítása 
balesetveszélyes is. Egy forgalmi szolgálattevőnek erre is 
gondolnia kellene!

Sepsi Gyula 
mozdonyvezető

Egyetértünk a mozdonyvezető panaszával, gondolkodásra 
serkentő megjegyzéseivel. Nem, tudjuk pontosan, hogy kinek 
a kedvéért kellett gyorsfékkel megállítani a szerelvényt, hi
szen menetrend szerint, megállásra nem kötelezett személy, 
vagy gyorsvonatot — forgalmi ok, baleset vagy életveszély ki
vételével — senki sem kényszeríthet megállásra. Eszünkbe 
jut erről egy figyelmeztető tábla szövege. A személykocsik 
vészfékjei fölött olvasható: „Ha valaki indokolatlanul meg
húzza, büntetést fizet!”

Érdemes lenne az illetékeseknek megvizsgálni: indokolt 
volt-e az egyelőre titokzatos civilruhás utas feltűnést keltő, 
rendkívül drága és sok bosszúságot okozó utazása a 413-oson? 
Ha nem, valakinek fizetnie kellene!

(A szerkesztőség)

Cikkünk nyomán

PályaM ugyeleti munkára 
a ¡övökén is szükség lesz

Lapunk május 5. számában ághoz nem tartozhat. Gyök
é t  szervezés — kérdőjelekkel" ran előfordul, hogy pálya- 
címmeű Borka Gyula főpóiya- őreink balesetet hárítanak el 
mesternek a pályafenntartási közlekedő vonatoknál, útátjá- 
szolgál&t korszerűsítésével ráknál. Ez a- tevékenység a 
kapcsolatos észrevételeit kö- nyílt vonalon a pályászeméiy- 
zöltük. Cikkünkre dr. Telek zet utasítás szerint végzett 
János, a Vezérigazgatóság munkájától, éber pályafel- 
ópítési és pályafenntartási ügyeleti tevékenységtől függ. - 
szakosztályának vezetője vála- a  biztosítóberendezések szá
szait. les körű alkalmazása következ-

,,A pályafenntartási szak- tében a térközőrök, vonatje- 
szölgálat átszervezése során a lentó- és sorompóőrök száma 
személyzet létszám szerinti fokozatosan csökken. Ezazon- 
átszervezését nem vettük fi- bán a pályafelügyeleti felada- 
gyelembe. A nyílt vonalon a tokát nem csökkenti. Remél- 
pályaszemélyzet munkáját a hető azonban, hogy a dinami- 
D—I-es számú utasítás sza- kus gépesítés és az országos 
bályozza. A pályaőrök fel- pályarekonstrukció kedvezően 
ügyeleti tevékenységet tehát befolyásolja majd az egész pá- 
kötelesek a D—1-es utasítás lyafenntartási szolgálat ellátá
ll. fejezetében előírtak szerint sát.”
végezni. A pályaszemélyzet Dr. Telek János
ennek alapján más szolgálati szakosztályvezető

Család és hivatás

Kismama-találkozó Záhonyban
A virágokkal feldíszített 

asztalokon különböző márkájú 
colák, sütemények. . .  Körü
löttük kismamák és gyerekek 
ülnek.

A nőbizottság, valamint a 
gazdasági és társadalmi szer
vek június 25-én első ízben 
rendezték meg Záhonyban az 
állomás létszámából GYES-en 
lévő kismamák találkozóját.

Gál Sándor — Záhony állo
más kereskedelmi főnöke — 
köszöntője után a kismamák 
elmondták, hogyan telnék 
napjaik, mit csinálnak otthon? 
Vannak, akik érettségiztek 
a GYES-esn lévő idő alatt, so
kan a tisztképzőt akarják el
végezni. Sajnálkozva vették 
tudomásul, hogy nagyon kevés 
embert tudnak beiskolázni 
tisztképzőre, levelező tagoza
ton.

Sípos István állomásfőnök 
helyettes rövid tájékoztatót 
adott Záhony és körzete fej
lesztéséről, valamint az üzem- | 
főnökség! szervezésről és an
nak hatásairól.

— Örömömre szolgált — 
mondta többek között a he
lyettes főnök —, hogy sokan 
jötték el a kismama találko
zóra. Kívánom, jövőre még 
nagyobb létszámmal jelenje
nek meg, annál is inkább, mert 
a szakszervezeti bizottsággal 
egyetértésben szeretnénk ha
gyományossá tenni ezt a talál
kozót.

A kismamák részéről felme
rülő, főleg a szociális ellátás
sal kapcsolatos kérdésekre 
TreszSia Zoltán, az állomás 
szb titkára válaszolt.

A kérdésekre adott vála
szok után megkezdődött az 
egymás közötti társalgás: di
vatról, kirándulásokról, csa
ládtervezésről . . .  Kávézás 
közben már igaz! családias 
hangulat alakult ki. Közked
velt számok csendültek fel 
hanglemezekről. Már alkonyo- 
dott, amikor kiürült a nagyte
rem. Búcsúzáskor a szervezők 
—- akik mindent megtettek 
azért, hogy ez a délután kel
lemesen szép legyen —. elé
gedett, boldog mosollyal 
mondták egymásnak: megérte 
a fáradságot

Pokol Valéria

Nyékládháza:

Bányakavics
irányvonatokkal

Nyékládháza állomáson jú
nius 11-én adták fel az egy- 
milliomodik tonna árut En
nek kilencven százaléka ka
vics volt Legnagyobb részét 
irányvonatokkal — 632-vel — 
továbbították rendeltetési he
lyére. Az állomás idei terve 
egy millió 700 ezer tonna áru 
elszállítása.

M ásokat ¡ó l inform álni 
csak jó l tá jékozott ember képes

A vasutasok szakszervezete 
országos információs hálóza
tából, csaknem hatvanan vet
tek részt a június 27-én meg
rendezett információs érte
kezleten. Meghívottként jelen 
volt 20 alapszervezet szb-tit- 
kára. Az egész napos tanács
kozás jó alkalom volt arra, 
hogy a vasutas közvélemény, 
közhangulat feltárásában köz
reműködő társadalmi aktivis
ták és függetlenített funk
cionáriusok, az információs- 
tájékoztatási munka módsze
reiről, az eredményességet be
folyásoló tényezőkről tapasz
talatokat cseréljenek.

A központi értékelő, elem
ző, feladatmegjelölő megálla
pítások után, a hozzászólások
ból jól érzékelhetően kitűnt 
az a politikai felelősségérzet, 
amellyel az információs mun
kát végzik. Az elhangzott vé
leménycserék azt mutatták, 
hogy mind többen ismerik fel 
helyesen a hangulati jelzések 
folyamatos, kollektív gyűjté
sének szükségességét, amely 
alapvetően meghatározza a je
lentések tartalmát. A felszó
laló szb-titkárok elmondották: 
az alapszervezetekben egyre 
inkább arra törekednek, hogy 
az információs felelős szemé
lyének körültekintő kiválasz
tása mellett, az egyszemélyes 
véleménynyilvánítás helyett, 
széles körű tájékozódással, 
valóban közhangulat-feltárást 
végezzenek.

A munkahelyre jellemző ál
talános hangulati elemek be
mutatásában sokat segíthet
nek a gazdasági és mozgalmi 
vezetők is, ha az információ
felelősök részére maximálisan

biztosítják a tájékozódás! le
hetőséget, a dolgozókkal való 
közvetlen kapcsolattartást; 
Másokat megfelelő módon in
formálni ugyanis csak a jól 
tájékozott ember képes.

Az a tapasztalat, hogy, ha 
sikerül elintézni valamit a 
dolgozók érdekében, javul az 
Információs munka is. Az em
berek szívesebben mondanak 
véleményt, ha látják, hogy 
odafigyelnek és észrevételeik 
nyomán intézkednek.

A megbeszélésen sok szó 
esett a vasút gazdasági mun
kájáról, a hatékonyabb mun
ka követelményeinek megér
tetéséről, betartásáról. Az ak
tuális témában, Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes adott 
közvetlen hangú tájékoztatást 
az információs értekezlet 
résztvevőinek. A gazdasági 
feladatok legfontosabb muta
tóinak ismertetéséből a jelen
levők képet alkothattak a 
tervteljesítéssel kapcsolatos 
országos jellegű, általános ösz- 
szefüggésekről, központi állás- 
foglalásról, intézkedésről.

(Pálinkás)

Kitüntetés
Az Elnöki Tanács dr. Pász

tor Pálnak, a miskolci vasút- 
igazgatóság vezetőjének, nyu
galomba vonulása alkalmából, 
a vasút érdekében végzett, 
több évtizedes eredményes 
munkája elismeréséül a Mun- 
ka Érdemrend arany fokoza
tát Adományozta. A kitünte
tést Pulim  Árpád közlekedés- 
és postaügyi miniszter adta 
át.

Pályázati felhívás
A gazdaságos és hatékony termelés a biztonság! előírá

sokat kielégítő munkafeltételek megteremtésével összhangban 
valósulhat meg. Tapasztalatok bizonyítják, ahol a vezetés a 
termelés irányításával, szervezésével egyidejűleg rendszeresen 
foglalkozik a munkavédelemmel, ahol a munkavédelmi előírá
sok megtartása, a védőeszközök, berendezések rendeltetéssze
rű használata.^ eltepprzés. .középpontjában áll, ott a termeiéi 
mennyiségi és minőségi mútátói folyamatosan emelkednék“ “

A pályázóktól elsősorban a következő kérdésekre várunk 
választ:

— Ismertessék, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy 
a felügyeletük alá tartozó üzemben, munkahelyen a dolgozók 
biztonságosan végezzék a termelőmunkát, a munkahelyeket 
rend, tisztaság jellemezze.

— Hogyan győződnek meg arról, hogy a dolgozók a tá
vollétükben is betartják-e az előírásokat? Mit tesznek, ha az 
utasítás figyelmen kívül hagyásával veszélyes munkát végez
nek, vagy az előírásokat sorozatosan megszegik; ha indoko
latlanul, engedély nélkül elhagyják a munkahelyet, ittasan je
lennek meg vagy munkaidőben fogyasztottak italt? A fegyel
mezés milyen eszközeit alkalmazzák, ehhez milyen segítséget 
kapnak az aktivistáktól, szocialista brigádoktól, felsó vezetők
től? Véleményük szerint a vállalati ellenőrzés rendszerében 
milyen jelentősége van a munkavédelmi széniének? Ismer
tessék a szemlére való felkészülés és az ellenőrzés módszerét 
Tárgyak, eszközök, berendezések ellenőrzését végzik vagy 
komplex ellenőrzést, értékelik-e és hogyan a felügyeletük alá 
tartozó vezetők munkavédelmi kérdésekkel Összefüggő tevé
kenységét? Van-e következménye, ha az előző ellenőrzésen 
feltárt hiányosságot nem szüntetik meg, illetve ismételten 
azonos hiányosságokat tapasztalnak?

— A hatáskörüket meghaladó kérdésekben hogyan intéz
kednek, a felső vezetőktől kapnak-e megfelelő segítséget?

— Milyen eszközökkel segítik a munkavédelmi oktatások 
színvonalas megtartását (film, dia, szemléltető tárgyak stb.) ? 
Oj dolgozók munkába állításánál milyen módszerrel győződ
nek meg arról, hogy az adott munkakör betöltéséhez szüksé
ges szakmai, munkavédelmi ismeretekkel a dolgozók rendel
keznek-e? Mit tesznek, ha a dolgozó a vállalat által kijelölt 
vizsgabizottság előtt vizsgát tett és azt megfelelőnek tartot
ták, de az Önök által támasztott követelményeket a dolgozó 
ismeretei nem elégítik ki?

— Gyakorlati tapasztalataik szerint milyen tényezők gá
tolják a baleset tényleges okának feltárását, az azonos jellegű 
balesetek megelőzésiét szolgáló intézkedések megtételét?

— Milyen segítséget kapnak munkájukhoz a vállalati felső 
gazdasági vezetőktől, szakszervezeti szervektől, aktivistáktól, 
munkáskollektiváktól? Milyen lehetőségük van az erkölcsi, 
anyagi ösztönzésre, milyen joguk van a felel ősségrevonásra? 
A vállalat vezetői az Önök tevékenységének értékelésénél mi
lyen tényezőket vesznek figyelembe? Szerepel-e ebben és mi
lyen súllyá] az Önök munkavédelmi tevékenysége?

A pályázatok terjedelme kötetlen, kérjük azokat lehető
leg legépelve, 3 példányban beküldeni a következő címre: 
SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet tájékozta
tási és propaganda osztály. 1021 Budapest, Ötvös János u. 1— 
S. Beküldési határidő: 1979. november 30.

A beérkező pályázatokat szakbizottságok értékelik. At  
arra alkalmas tanulmányokat, módszertani leírásokat publi
káljuk, a közlési jogot fenntartjuk magunknak. A központi és 
helyi célkitűzések megvalósítását kívánjuk elősegíteni azzal, 
hogy a széles körben alkalmazható és eredményeket hozó 
munkamódszereket és tapasztalatokat eljuttatjuk a termelés 
vezetőihez, irányítókhoz, szervezőkhöz, aktivistákhoz.

I. őfí: 6000 Ft 
II. díj: 5000 Ft

III. díj: 4000 Ft
IV. díj: 3000 Ft 
V. díj: 2000 Ft

További díjak: vásárlási utalványok. A pályázat ered
ményhirdetésére 1980 első negyedévében kerül sor.

SZOT munkavédelmi osztály
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RAY BUCKTON FŐTITKÁR: FERENCVÁROS:

Magyarországi látogatásunk is 
kapcsolataink elmélyítését szolgálja

Vezetőszintű angol vasutasszaltszervezeti delegáció járt hazánkban

Szakszervezetünk vendége
ként július 3-tól 10-ig hazánk
ban tartózkodott a  brit moz
donyvezetők, mozdonyfűtők és 
segédkezelők szakszervezetének 
vezető szintű delegációja. A 
Ray Buckton főtitkár vezette 
delegáció tagja volt: W. H.
Ronksley VB-elnök, E. W.
Miles, VB-tag és Mrs. B.
Buckton, a  főtitkár felesége.
. A látogatás célja a  magyar 
szakszervezetek, ezen belül a 
vasutasszakszervezet tevé
kenységének a  tanulmányozá
sa, a vasutasok kulturális, szo
ciális- és sportigényeit szol
gáló létesítmények megismeré
se volt. A delegáció tagjait 
július 3-án fogadta Koszorús 
Ferenc, a  vasutasszakszerve
zet főtitkára és kölcsönösen 
tájékozódtak egymás munká
járól, valamint aktuális.

Az angol delegáció és szakszervezetünk vezetőinek megbe
szélése (Laczkó Ildikó felvétele)

a — Ez közel áll hozzánk, Az utolsó kérdés így hang
fog- ezért egy ilyen tanácskozás zott: milyennek ítéli meg a 

összehívását mindenkor Iá- vasutasszakszervezetek közöt- 
mogatjuk. Tisztában vagyunk ti kétoldalú kapcsolatok ala- 

tartózkodásuk alatt el- azztA> hogg Európában kulását? A kapcsolatoknak ez
tűzütL. m u .  szállítási politikát akarunk, ez a  formája mennyiben segíti elő 

nemcsak a Közös Piac ügye. a  nemzetközi szervezetek kö-

\ .sutasszakszervezeteket 
lalkoztató kérdésekről.

Az angol vendégek magyar- 
rszági tartózkodásuk alatt el- 

látogattak többek között Mis-
af ó m k á í Ennek kialakításában, az el- zötti együttműködés javítását ?[ 

vek megvitatásában rkás eu- -  Rendkívül időszerűnek 
f za!l0 T. . ^ ® .<■_ rópai országok közlekedési és tartom. Az érintkezési pon-
lyettes is. vasutasszakszervezeteit is meg tok szaporodásával fokozato-

t  M l  MvuL són kialakulhatna egy egysé-
Angliában milyen gondok ges szakszervezeti központ,

főnök- jellemzik napjainkban a vál- amely a világ valamennyi
I á i t m űszaki fel"- lalkozók, az állam és a szak- szervezett dolgozóját össze-
Jf§' ^ J szervezetek egymáshoz való fogná. Mi fontosnak tartjuk a
ioaeseneK toneneiei. viszonyát? — hangzott egy kétoldalú kapcsolatok ápolását

A vendégek másnap az újabb kérdés. is, mert ezen keresztül jutha-
Z&zaki Járműjavító Üzembe — E tekintetben a konzer- tünk el végső célunkhoz. Ép
látogattak, ahol társadalmié* vativ kormánnyal sokkal több pen ezért, keményen dolgo- 

' gazdasági vezetőkké, szak- problémánk van, mint a mun- zunk, hogy mielőbb megtalál-
szervezeti aktivistákkal cserél- káspártival volt. Annál is in- juk az együttműködés leg-
ték ki tapasztalataikat. A kább, mivel a mostani kor- hasznosabb formáit. Ezt a
programban szerepelt a Bu- mány leplezetlenül folytatja célkitűzést szolgálja delegá-
dakespi MÁV-szanatónum szakszervizét ellenes politiká- ciónk magyarországi látogatá-

á.rfát,öfföH."iprvényeket' '  akar-c sa .Jsi Nsigyffflt J&qíqs, : -. hogy 
megtekintésé "és fuííkciöjártak' nair éleftfé” Véfafölni, amelyek megismerjük egymást, megvi- 
ínégismerése is. Júlitís 5-én megtiltják a sztrájkot. A mi tassuk a szakszervezetek kó
pédig a delegáció tagjai a szakszervezetünk is felhasznál zös problémáit, kicseréljük vé- 
központi vezetőség osztályve- minden lehetőséget arra, hogy leményünket és egyeztessük a 
zetőivel, az apparátus néhány fellépjünk a konzervatív kor- béke érdekében végzendő 
munkatársával és a területi mány munkásellenes gazda- munkánkat. Ezt elvárják tő
bizottságok titkáraival talál- ságpolitikai intézkedései el- lünk a  szervezett munkások,
között a  vasutasszakszervezet len. A sztrájkot csak végső akiket képviselünk, s gyer-
székházában. Ray Buckton, a esetben alkalmazzuk, de ha mekeink, akiknek a boldogabb
delegáció vezetője előbb rö- kikényszerítik, a jövőben is jövőjéért küzdünk,
vid tájékoztatót tartott a  brit sztrájkolunk. Visi Ferenc
mozdonyvezetők szakszerve-____ __________________________ —
zetének munkájáról, majdj 
kérdésekre válaszolt.

Mint mondotta, Nagy-Bri- 
tanniában a szakszervezetek 
felépítése éltér a magyar szak- 
szervezetekétől, A. brit vas
utaknál például 15 szakszer
vezet működik. A mozdony• 
vezetők, mozdonyfűtők és se- 
gédkezelők szakszervezete jö
vőre ünnepli megalakulásának 
100. évfordulóját. Évszázados 
múltjával, s haladó politikájá
val nagy tekintélyt vívott ki 
magának a többi vasutasszak
szervezet között. Taglétszáma 
30 ezer.

Angliában sajátos problé
mákkal küzdenek. Nem egy-1 
szer nagy harcokat kell meg
vívniuk választóik, a moz
donyvezetők, fűtők és segéd
kezelők jogaiért. Különösen 
élesedik a harc azóta, hogy a 
konzervatívok kerültek hata
lomra.

Ray Buckton rövid beveze
tője után sorra válaszolt a 
feltett kérdésekre. A nemzet
közi szakszervezeti központok 
közötti együttműködési lehető
ségekről a  következőket mon
dotta:

— Ügy érzem nagyon ne
héz időszak előtt állunk, mert 
az együttműködés kialakítását 
illetőlen a nyugati szakszerve
ti központok nem egységesek.
Véleményem szerint nagy lé
pést jelentene, ha sikerülne 
egy nemzetközi szakszervezeti 
csúcstalálkozót létrehozni. Mi 
az együttműködés, a kapcsola
tok bővítése mellett széliünk 
síkra, s ezt képviseljük a 
nemzetközi szervezetekben is.

Arra a kérdésre, hogy hasz
nos lenne-e az európai közle
kedési és szállítási szakszer
vezetek konferenciájának ösz- 
szehívása az európai kontinens 
országai közlekedéspolitikájá
nak az érintett dolgozókra 
gyakorolt hatása megvitatásá
ra, így válaszolt:

Ünnepi nagygyűlés/ sportversenyek, 
vidám gyermek- és esztrádműsor

Ferencvárosban is — a ha
gyományokhoz híven —, ün
nepelték a 29. • vasutasnapot.
Július 8-án, vasárnap dél
előtt kilenc órakor már meg* 
teltek vendégekkel a sportpá
lya közelében felállított sát
rak és befutott a két sze
mélykocsiból álló gyermekvo
nat is.

A Ferencvárosi Vasutas 
Sport Klub ízlésesen díszí
tett csarnokában tíz órakor 
kezdődött az ünnepi nagy
gyűlés, amelyen jelen volt és 
az elnökségben foglalt helyet 
Molnár György, a  vasutas
szakszervezet titkára, Kiss 
Károly, a budapesti igazgató
ság vezetője és Tihovszki 
István, a  budapesti területi Az iparművészek standjánál sok vásárló gyönyörködhetett aa

Első helyezés az akadályversenyen

Budapesti vasutas fiatalok 
a szakszervezeti ¡fiúsági napokon

„A szakszervezetek tegye- Egyénileg női tollaslabdába, 
nek többet az ifjúság neveié- női és férfi lövészetre is be
iéért, érdekeinek védelméért, neveztek. ... . ..T,, . .___ A MÁV Hídépítési Fonok-palyakezdesenek támogatasd- $ég ^apata elsö helyé
ért, a munkahelyi kollektivá- z^si ej ^  akadály ver se - 
ba való beilleszkedésének se- nyeiL jutalmul oklevelet és 
gitéséért, közéleti tevékénysé- sportszereket kaptak, illetve a 
gének f e j l e s z t é s é é r t budapesti KISZ-bizottság ser.

E gondolatok jegyében, az logét is elnyerték. A női tol- 
MSZMP KB ifjúságpolitikai laslabda negyedik helyezettje 
határozata m eg váltásának  Fg 5kség egyik doigozúja> 
részeként rendezték meg }u- Qeuérfi Katalin le tt 
nius 11. és 17-e között a 
fővárosi szakszervezeti ifjúsá-' 
gi napokat

A Szakszervezetek Budapes
ti Tanácsa és a  KISZ Buda
pesti Bizottsága közös rende
zésében lezajlott eseményein 
a többi szakmabeliekkel 
együtt a budapesti vasutas 
fiatalok is részt vettek.

A politikai, szakmai tanács
kozások, vetélkedők, színhe
lye Budapest volt, míg a 
sportrendezvényeket kultúr
műsorokat a már hagyomá
nyossá vált, háromnapos ve
rőcemarosi program keretébe 
illesztették. A politikai ren
dezvények közül élénk érdek
lődés kísérte az ifjúság hely
zetével kapcsolatos érdekvé
delmi tanácskozást a  30 év 
alatti bizalmiak és az ifjúsági 
brigádvezetők tanácskozását 
ezenkívül az üzem és munka- 
szervezők vetélkedőjén, vala
mint a  gyerekek című fotó- 
pályázaton is számos vasutas 
fiatal vett részt

A vasutasok a verőcemarosi 
sportprogram keretében 2 
labdarúgócsapattal, továbbá az 
akadályversenyen induló 2x5 
fős csapattal szerepeltek.

bizottság helyettes titkára, va
lamint a csomópont gazdasá
gi és társadalmi szervezetei
nek vezetői.

A vendégeket Móri László, 
a ferencvárosi p f t főnökség 
szb-titkára üdvözölte, majd 
Berendi Tibor, az állomás Ál
lami-díjas főnöke mondott 
ünnepi beszédet Beszélt töb
bek között a  csomópont dol
gozóinak munkájáról, megnö
vekedett feladatairól, a lét
számhiány és a  korszerűtlen 
technika okozta gondokról. 
Hangsúlyozta, hogy a belső 
tartalékok feltárásával, mun- 
kaerőátcsopartosítással, na
gyobb fegyelemmel teljesíteni 
lehet a szállítási terveket

Berendi Tibor ünnepi be
széde után, a csomópont szol
gálati főnökségeinek vezetői 
Kiváló dolgozó, Kiváló ifjú 
szakmunkás kitüntetéseket és 
a  törzsgárda jelvény külön
böző fokozatait adták át az 
arra érdemes vasutasoknak.

A nagygyűlés után a műve
lődési ház színháztermében 
megkezdődött a vidám gyer
mekprogram, amely sok ér- 
deklődőt vonzott Délután ne- 
igyed kettőkor indult ferenc
városi kőrútjára a  gyermek
vonat, amelyen a kalauz né
nik nem -jegyet kértek, hai 
nem számyaskerék-emblémá
val díszített sapkákat oszto
gattak. Délután a gyűléste
remben neves fővárosi színé
szek dallal, tánccal szórakoz
tatták a gyerekeket.

A felnőtteket Is gazdag 
program, sok látnivaló várta 
az ünnepi nagygyűlés után. 
Volt többek között lövész-, 
asztalitenisz-, sakkverseny, és 
természetesen futballmérkő
zés. A győztes csapatok dí
jat is kaptak. Az FVSK ál
tal erre az alkalomra kiírt 
tömegsport-kupát például a 
központi felépítmény-vizsgáló 
főnökség nyerte. A csomó
ponti KISZ-bizottság serlegét 
pedig a vontatási főnökség 
első és második csapatának 
ítélték oda.

Délután vidám esztrád mű
soron szórakozhattak a vas
utasnap résztvevői. Közremű
ködött többek között Le- 
hoczki Zsuzsa, Szegedi Mol
nár Géza és Karda Beáta. 
Volt ezen kívül divatbemuta
tó, repül őmodell-ki állítás és 
egyéb szórakozási lehetőség. 
A ferencvárosi vasutasnap 
táncmulatsággal ért véget.

Mármarosi Pál

ízléses, hasznos alkotásokban

Indul a  gyermekvonat boldog kis utasaival

A gazdag» vidám sportprogram egyik epizódja

Sok érdeklődő kereste fd  a  KISZ-sátort

Ajaki leánytánc, mikepércsi csárdás 
a török Akropol márvány színpadán

Törökországban vendégszerepeit a debreceni járműjavító 
Bocskai népitánc-együttese <  *

Bergama: város az ázsiai tapsvihar közepette 
Törökország nyugati részén, sikert aratott.

óriási gat ja. Az erre vonatkozó kő

A híres esemény a  szerep
lők kameválszerű felvonulá
sával kezdődött» majd Berga
ma főterén — az Atatürk té
ren — a  város polgármestere, 
üdvözölte a  résztvevőket, 
megnyitva ezzel a  fesztivált. 
Ami ezután következett — 
már ami a'm ieink sikerét il
leti — szánté leírhatatlan, 
nagyszerű bemu tatkozás utón

í, a debreceniek számtalan még-zos megállapodás kezdettől h{vást kaptak a ;
Izmirtől északra. Közelében Kérdezheti bárki, hogyan fogva elősegítette együttesünk , K,_ v ,  d i l i
találhatók az Ókori görög került a  magyar vasutasok művészeti fejlődését, így nem roso - ’ ■ aK ’
Pergamon romjai. A város nagymúltú együttese az Égéi 
mögött emelkedő hegyet Ak- tenger török partjainak köze- néptáncegyüttesek 
ropolnak hívják, s az annak lébe. Nos, a  megalakulástól el- országos

,_i  napos ott-tartózkodás .során
€ a,?  tiz fellépésüket több miniöt«1978.

minősítésén arany venezren tekintették meg.
lábánál elterülő ókori színház telt 28 esztendő alatt am int- fokozatot, illetve harmadik Büszkék vagyunk rá, hogy 
ülőhelyeit félkör alakban a egy 60 tagú együttes eddig helyezést értek el a  debrece- a Bocskai néptánc-együttes
hegyoldalba vésték. A színpa- körülbelül tízszer vett részt niek. ez alkalommal török földön is
dót fehér márvány borítja, külföldi vendégszereplésen és A törökországi fellépés szín- bizonyította tudását, gazdag 
Ezen a pódiumon a közel- ez a  legutóbbi „kirándulás” a helyén minden esztendőben repertoárjából színvonalasan, 
múltban több mint 10 000 né- S2ÖVOSZ kulturális tervében megrendezik a bergamai vá- bemutatva a magyar népi
zp előtt két alkalommal lé- szerepelt. Köztudott egyéb- 
pett fel a MÁV Debreceni ként, hogy az együttes tánc-

sárt, amely egyben kulturális folklór legszebb hagyománya* 
esemény is. Olyankor a kü- it. Mindebben jelentős érdé-

Járműjavító Üzem Bocskai csoportját — amely aktívan lönböző tartományokból ősz- me van az együttes valameny- 
néptánc-együttese, és az ajaki közreműködik a szövetkezeti szesereglenék a régi népvise- nyi tagjának, s elsősorban
leánytánccal, 
csárdással, a
kai, a hortobágyi pásztortán- Fogyasztási és 
cokkal — szűnni nem akaró Szövetkezet anyagilag

a mikepércsi mozgalom kulturális életében letbe öltözött török táncosok, Faggyas Árpád művészeti ve- 
jászi verbunk- is — a debreceni Általános s az idén a külföldet köztük zetőnek, valamint a  Bari Fe-

Értékesítési csak a Bocskai-együttes egye- renc vezetésével működő hat- 
támo- dűl képviselte. tagú néni zenekarnak.



8 MAGYAR VASUTAS 1979. JÜ U U S  H.

Két városban összefogtak

Egyesült a Debreceni VSC 
é s  a Szolnoki MÁV az MTE-vel

r  Napjainkban az eredmé- 
inyesség, a hatékonyság növe
lése társadalmi igény a  gaz
dasági életben. Ugyanez vo
natkozik a  sportra is. Ahhoz 
azonban, hogy eredményesebb 
legyen a  sportmunka, szükség 
van az erők koncentrálására. 
Ez vonatkozik az anyagi erők
re, de a  tehetségekkel való 
eredményesebb gazdálkodásra 
is.

így volt ez két évvel eze
lőtt Nyíregyházán, ahol több 
egyesület döntött úgy, hogy 
Nyíregyházi Vasutas Sparta
cus elnevezéssel egyesül. Az 
elmúlt két esztendő bebizo
nyította, hogy érdemes volt 
(összefogni, hiszen a nyíregy
házi sportolók azóta egyre 
többet hallatnak magukról. Az 
á j nyíregyházi klub labdarúgó 
csapata például az NB II. ke
leti csoportjában sokáig ver
senyben volt a  bajnoki cím 
megszerzéséért és végül a  má
sodik helyen végzett. A kö
zönség hamar elfelejtette, 
hogy melyik csapatnak szur
kolt az egyesülés előtt. Most 
mindenki a Vasutas Sparta
cus sikereiért lelkesedik.

Bizonyára így lesz ez Deb
recenben és Szolnokon is. A 
közelmúltban mindkét város
ban úgy dötöttek, hogy a 
DVSC és a  Szolnoki MÁV 
egyesült a helyi MTE-vel.

Debrecenben még a bajnok
ság befejezése előtt bejelen
tették az egyesülést. Június 
22-én megtartották a közgyű
lést, ahol a  fúzióról döntöttek, 
Az új sportegyesület neve: 
Debreceni Munkás Vasutas 
Sport Club. A közgyűlésen 
Bartha Jánost választották 
meg a klub elnökévé, az ügy
vezetői elnöki tisztet pedig 
Szombati András látja eL A 
Jövőben kék-sárga színekben 
szerepelnek az uj sportegyesü
ket versenyzői. A DMVSC-t a 
város, a megye és természe
tesen a vasutasok saját egye
sületüknek tekintik. Az egye
süléssel megoldódtak a létesít
mény gondok is. A klubnak 
25 szakosztálya van és ezek
ben 1600-an sportolnak. Most 
árra a legbüszkébbek, hogy a 
labdarúgók bejutottak az NB 
2-be. A mérkőzéseiket a 
nagyerdei stadionban játsszák 
majd.

Egy héttel később — június 
29-én — Szolnokon is úgy ha
tároztak, hogy egyesítik az 
erőket. A Szolnoki MÁV 
1910-ben alakult, tehát jövő
re lett volna 70 éves. Ha
sonló tradíciókkal dicsekedhe
tett az MTE is, amely 1919- 
ben alakult és éppen most 60 
esztendős. A közgyűlésen úgy 
döntöttek, hogy Szolnoki 
MÁV—MTE elnevezéssel sze
repelnek a  jövőben, piros-kék 
színekben. A járműjavító 
üzem igazgatóját — Ambrus 
Jánost —, választották meg 
elnöknek. Dr. Soós István és 
Dr. Kuti György mint társ
elnökök tevékenykednek. Az 
ügyvezető elnök Hollóy Ta
más lett, a helyettese pedig 
Paikai György. Az új sport
egyesület 14 szakosztályában 
közel 1300 sportoló versenyez. 
A szakosztályok közül „B” 
kategóriás az atlétikai, a  ko
sárlabda, a  vívó és a  labda
rúgó.

— A  legnagyobb előrelépé
st lehetősége az atlétikai 
szakosztálynak van — mon
dotta Árvái István, az egye
sület módszertani csoportjá
nak vezetője —. Ha az előző 
évek eredményeit tovább fo

kozzák, elérhetik az „A” ka
tegóriás minősítést.

A legtöbb gondot most — 
az MLSZ-nek és a  szurko
lóknak egyaránt —, a labda
rúgók okozzák. A két NB 
Il-es csapat egyesülésével 
ugyanis az NB II. keleti cso
portjában eggyel csökkent a 
csapatok száma, így hétről 
hétre egy csapat szabadnapos 
lesz. A szurkolókat ez kevés
bé izgatja, az viszont annál 
inkább, hogy mikor lesz a vá
rosnak NB I-es csapata? A 
most következő bajnokságban 
még nem számítanak arra, 
hogy bejutnak az NB I-be, de 
a törekvés az, hogy Szolnok
nak egy-két éven belül le
gyen NB I-es csapata. .Az ed
ző Himer István lesz, a  lab
darúgó szakosztály vezetője 
pedig Szekeres József, a  Szol
noki MÁV, majd a Tatabá
nyai Bányász egykori játéko
sa. A mérkőzéseket egyelőre 
a  Véső utcában játsszák. A vá
rosi stadiont most gyeptégláz
ták és ha elkészül, ott is lehet 
majd mérkőzéseket rendezni. 
Bázisként a Vasutasok Szak- 
szervezete mellett 35—40 
vállalatot tarthatnak számon.

(kőhíd!)

Vasutasnap — K iskunfélegyházán
A vasutasnap alkalmából a 

Kiskunfélegyházi Vasutas 
Sportkör nagyszabású rendez
vényeket szervezett, bevonva 
a város vállalatainak dolgo
zóit is. Kispályás labdarúgó 
bajnokságot rendeztünk nem
csak a  férfiaknak, hanem a 
nőknek is. Vállalatok közötti 
asztalitenisz-versenyre is sor 
került.

Július 8-án a sportkör pá
lyáján egésznapos vetélkedés 
folyt több sportágbán, hely
színi nevezés alapján, 5 éves 
komáktól. Kocogás, síkfutás, 
akadályfutás, különböző lab
dajátékok szerepeltek a prog
ramban. A résztvevőket em
léklappal, a  helyezetteket ok
levéllel jutalmaztuk. A gye
rekek cukorkát, csokoládét 
kaptak.

Az állomás vasútbarátok kö
rének tagjai, az Április 4. és 
a  Lenin szocialista brigád 
rendezésében július 5—9-ig 
kiállítás keretében mutatták

be a  vasút fejlődését napja
inkig. Az anyag az állomás 
dolgozói által rendelkezésre 
bocsátott emlékek, a Magyar 
Vasutas, a Vasút cikkeinek, 
fényképeinek rendszerezésével 
állt össze.

Gál Jenő

Román siker 
az Alföldy László 
sakkversenyen

Az Utasellátó Vállalat sport
klubja — a Magyar Sakkszö
vetséggel közösen —, máso
dik alkalommal rendezte meg 
június 16. és július 2. között 
az Alföldy László nemzetközi 
női sakkemlékversenyt. Ez a 
találkozó nemcsak a nemzet
közi kapcsolatok elmélyítését 
szolgálja, hanem alkalmat 
nyújt a résztvevőknek a nem
zetközi nagymesteri cím meg
szerzésére ás.

A körmérkőzés formájában 
lebonyolított versenyekre, az 
Utasellátó Veres Pálné utcai 
tanácstermében került sor. A 
tizenhárom fordulós, izgal
makban bővelkedő tornát ez 
alkalommal a román Műre- 
san nemzetközi mester nyer
te 9,5 ponttal. Második a 
szovjet Lityenszkaja nemzet
közi nagymester, harmadik 
pedig a román Polinroniade 
le tt

K. F.

Tekeviadal
Győrben

Június 9-én Győrben a MÁV 
DAC négyes tekepályáján ren
dezték meg a csomóponti te
keversenyt A résztvevő hat 
csapat négy-négy játékosa 
negyven dobásra volt jogo
su lt A csapatversenyt a győ
ri pályafenntartás csapata 
nyerte 765 fával. Második az 
állomás csapata 741, harma
dik a  vontatás csapata 718 
fávaL

A z M TK VM nyerte 
a Tisza Ex p ressz  Kupát
A 29. vasutasnap alkalmá- 
1 hat csapat részvételével 
idén is megrendezték a 

sza expressz Nemzetközi 
úsági Labdarúgó tornát, me- 
m az MTK-VM, a Haladás 
■¡E és a házigazda BVSC-n 
/ül három külföldi csapat, 
Zágráb, a  Polónia Varsó és 
USM Beuvrages vett részt a 
zdelmekben. A mérkőzése- 
t a BVSC SzŐiiyi úti és Ta- 
i úti sporttelepén bonyolítot- 
c le.
Az utolsó fordulóra vasár- 
p, a  vasutasnapi sportren- 
zvények keretében került 
r. Jóllehet, hogy ezen a na

pon a  Haladás VSE fiataljai 
3:0 arányban legyőzték az ad
dig veretlen MTK VM csapa
tát, a kupát így sem tudták 
már elvenni a kékfehérektől. 
A tornát végeredményben 8 
ponttal az MTK-VM fiataljai 
nyerték a 7—7 pontot szerzett 
Haladás és BVSC fiataljai 
előtt.

A vasárnapi mérkőzések be
fejezése után a Szőnyi úti sta
dionban ünnepélyes külsőségek 
között került sor a  díjak át
adására. (Képünkön az első 
három helyezett díjait Vágvöl- 
gyi Mátyás, a  BVSC elnöke 
adta át.)

r • •  i

Oregfiúk teniszversenye

Koszorús Ferenc főtitkár üdvözli az öregfiúk teniszversenyé
nek résztvevőit

(Tenta György felvétele)
A vasutasok szákszervezete 

és a  BVSC elnöksége, a 29. 
vasutasnap alkalmából, az 
idén hetedszer rendezte meg 
az öregfiúk nemzetközi páros 
teniszversenyét. A versenyt 
július 6—8-a között bonyolí
tották le a  BVSC Tatad úti 
tenisztelepén.

A három korcsoportban — 
45—54, 55—60 és 60 év feletti 
versenyzők részére — kiírt 
versenyben 60 pár indult. Egy 
páros legfeljebb két számban 
indulhatott.

Az ünnepélyes megnyitóra 
július 6-án került sor. Vág- 
völgyi Mátyás, a. BVSC elnö
ke üdvözölte a verseny rész
vevőit, majd Koszorús Ferenc, 
a  vasutas-szakszervezet főtit
kára kívánt sok sikert az 
öregfiúknak a háromnapos 
küzdelemsorozathoz. Ezután 
az egyesület kitűnő állapotban 
levő teniszpályáin, a sorsolás 
alapján, kezdetét vette a  ver
seny.

Az ünnepélyes díjkiosztás
ra, a  szokástól eltérően nem 
a verseny után, hanem július 
9-én, hétfőn este került sor, 
a  vasutas-szakszervezet Ben
czúr utcai székházában. Mol
nár György, a központi veze
tőség titkára, a  rendező szer
vek nevében üdvözölte a pá
ros verseny győzteseit, helye
zettjeit. Mint mondotta: ez a 
rendezvény jó propagandája 
volt a teniszsportnak. A ver
seny mintaszerű megrendezé
séért külön köszönetét mon
dott a  tenisz-szakos ztály ve

zetőinek. Az elismerő szavak 
után átadta a  díjakat a  győz
teseknek és helyezetteknek.

Eredmények: I. korcsoport 
(45—54 év): 1. Katona Tibor— 
Lén árt László, 2. Korossy Ti
bor—Temesvári Oszkár, 3. Ur- 
bán Lajos—Hopp Béla, Bánsá
gi Tibor—Murin György. II. 
korcsoport (55—60) év: 1.
Bánsági Tibor—Murin György,
2. Katona Zoltán—Hont Jenő,
3. Timesák István—Ruzicska 
Tibor, Esztergály Gyula—Lé- 
nárt Kálmán. III. korcsoport, 
(60 év felett): 1. Esztergály 
Gyula—Pető Béla, 2. Bogdán 
István—Szabó János, 3. Bíró 
János—Hint Jenő, Tamási An
tal—Borbás Máté.

MAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII., Rákóczi ú t 64.

Telefon: 224—«18.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó , Vállalat 

igazgatója.
Csekikszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
79—2953 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Nyugdíjasok köszöntése. 
Káil-Kápolna állomás gazda
sági és társadalmi vezetői az 
egy évre nyugdíjba vonult dol
gozóikat a vasú tasnapi ünnep
ségen köszöntötték és ajándé
kozták meg.

— Gazdag program a vas
utasnapon. Gazdag kulturális 
és sportműsorral ünnepelték, a 
29. vasutasmiapot Heves és 
Nógrád megye vasutasai. Hat
vanban és Somoskőújfalun 
például nagyszabású sportren
dezvény szórakoztatta az ér
deklődőket. A hatvani vasutas 
művelődési házban néptánc - 
együttesek, népdalénekesek és 
a művelődési ház szimfonikus 
zenekara adott műsort. Hat
vanban, Salgótarjánban és So
moskőújfalun csehszlovák vas
utas vendégek is részt vettek 
a vasutasnapi programokon.

— Névadó. A ferencvárosi 
pft. főnökség KlSZ-alapszer- 
vezete június 28-án a csomó
ponti művelődési házban né
gyes névadóünnepséget rende
zett. Az anyakönyvvezető kö
szöntő szavai után Baltai Já- 
nosné KISZ-titkár mondott 
üdvözlő beszédet, majd aján
dékkal kedveskedtek az ün
nepeiteknek.

— Nemzetközi ifjűsági tá
bor. Június második felében a 
festői szolnoki Tisza-parton 
egyhetes nemzetközi ifjúsági 
tábor nyitotta meg kapuit. 250 
magyar, illetve külföldi közép- 
iskolás, szakmunkástanuló 
üdült ott, és gyakorolta a tá
bor hivatalos nyelvét, az esz
perantót. Közöttük voltak a 
Landler járműjavító szakmun
kástanulói is.

— Kirándulás. A tapolcai 
Batsányi János Művelődési 
Ház nyugdíjasklubja kirándu
lást rendezett Bükfürdőre. 
Megtekintették közben Sárvá
ron a Nádasdy várat is.

—* Kommunista műszak. A 
püspökladányi ^vontatási fő
nökségre a jovdben 16 egység
ből álló motorvonat érkezik. 
A főnökség dolgozói készülnek 
a vonatok fogadására. Június 
23-án és 24-én például kom
munista műszakot tartottak, 
amelyen kibetonozták a mo
torkocsik üzemeltetéséhez 
szükséges vizsgáló csatornát.

— Hangverseny. Ismét si
keres hangversenyt rendeztek 
a közelmúltban a hévízi vas
utas szanatóriumban. A MÁV 
Szimfonikusok, illetve oktettje 
Beethoven, Mozart és Haydn 
műveiből adott műsort.

— Politikai műsor. Kecske
mét csomópont klubkönyvtá
rában jól sikerült politikai • 
műsort adott a budapesti Né
pek barátsága együttes. A mű
sorban közreműködött Varga 
András, Csűri Edit és Ibrányi 
Iván.

— Modellbemutató. A Ma
gyar Vasútbarátok és Vasút- 
modallezők Országos Egyesü
letének 3-as számú szegedi kö
re, az úttörőszövetség segítsé
gével kiállítást és bemutatót 
rendezett Szegeden, a XV. 
nyári úttörőolimpia tiszteleté
re. A kör tagjai az olimpiai 
központ két termében mutat
ták be a saját építésű vasúft- 
model leket és működő terep
asztalokat. A június 29-től jú
lius 7-ig nyitva tartott kiállí
tást sok úttörő tekintette meg.

— Kifestették a múzeumot. 
A szombathelyi Forradalmi 
Múzeum egyik kiállítótermét 
kifestette a  járműjavító Mun
kácsy Mihály szocialista bri
gádja. A társadalmi munkáért 
cserébe a múzeum szakembe
rei munkásmozgalmi előadáso
kat tartanak.

— Bizalmiak vetélkedője. A 
nagykanizsai körzeti üzemfő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga június 29-én vetélkedőt 
rendezett a bizalmiak részére. 
A legjobb eredményt elért hat 
versenyző részt vett a  pécsi 
területi döntőn.

— Ajándék az óvodának. 
Saj ősziéért páter állomás Hala
dás szocialista brigádja nagy
sikerű bált rendezett a Petőfi 
Művelődési Házban. Az ebből 
származó 2500 forint bevételt 
a nagyközség négy óvodájának 
ajándékozták.

Lakáscsere
Elcserélném Nyárlőrinc állomás 

felvételi épületének I. emeletén 
levő kétszoba, komfortos, szolgá
lati lakásomat budapesti vagy 
környéki kisebbre. Érdeklődni: 
Lővey István, Nyárlőrinc állomás, 
0032.

Elcserélném kétszoba összkom
fortos, 54 négyzetméteres, déli 
fekvésű öröklakásomat szoba 
konyhára, vagy jövő évi beköltö
zéssel eladnám. Érdeklődni: Bu
dapest, XVm. kerület, Vándor S. 
u. 114. fszt. 3. Vagy munkaidő
ben a  140-025, 28-02 telefonon: 
Csontosáé.

Elcserélném Budapest. KV. ke
rületben levő egy plusz két fél
szobás, összkomfortos lakásomat 
Budapest: vagy Fest környéki 
kétszobás lakásra. Minden meg
oldás érdekel. Levélcím Buda- 
falvi József, XV., Rákos ú t 100 
sz. X. 61.

FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜNK!

A  M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET, FÉRFIAKAT,  
LÁ N YO K A T, FIÚKAT,
Iskolai, szakmai végzettségűk, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruző, 
vágányfékkezelő, kocsifelirő, személy- és árupénztáros, 
távgépíró, jegyvizsgáló, vonatvezető, raktárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai 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, mázolókai, ácsokat, asztalosokat, 
kőműveseket, burkolókőt, pályamunkásokat, 
betanított és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakarítókat.

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ minden beosztásban havi 191 órai 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROK I

JELENTKEZÉS, BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, 
vontatási pályafenntartási főnökségein, 
valamint a
KÖZPONTI MUNKAERŐ FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145-010.
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EGY EV TAPASZTALATAI TÜKRÉBEN

A székesfehérvári üzemfőnökségen erősödött 
a szakszervezeti bizottság irányító munkája

. Székesfehérvárott egy esz
tendővel ezelőtt megalakult az 
üzemfőnökség. Természetesen 
a szakszervezeti bizottságok 
összevonására is sor került. 
Korábban az állomáson 11, a 
vontatásnál 13 tagú szakszer
vezeti bizottság tevékenyke
dett A kettő egyesítésével lét
rehozott új szakszervezeti bi
zottság titkárává Varga Lász
lót, az állomás, helyettesévé 
Bognár Gyulát, a vontatás volt 
titkárát választották.

— Egy év tapasztalatai tük
rében milyen hatással volt az 
üzemfőnökség létrehozása a 
szakszervezeti munkára? —- 
kérdeztük Bognár Gyulától.

— Az egyesítéssel erősödött 
a szakszervezeti bizottság 
szervező-irányító tevékeny
sége. A munkabizottságokban 
pedig többen tevékenykednek, 
mint korábban a két szb-nél 
— válaszolta a kérdésre.

— Milyen munkabizottságok 
működnek?

— Van termelési, újítási, 
bérügyi, munkaügyi, társada
lombiztosítási, oktatási, kultu
rális, agit.-prop., munkavédel
mi és sportbizottság. Külön 
munkabizottság foglalkozik az 
ifjúságot, illetve a nőket 
érintő kérdésekkel.

— A segélyezéssel és az 
üdültetéssel kapcsolatos fel
adatokkal ki foglalkozik ?'

— Ezek bizalmi hatáskör
ben vannak. Ez azt jelenti, 
hogy a kiadott üdülőjegyeket 
a bizalfninak kell rangsorolni. 
Ha például a bizalmicsoport
ban ketten szeretnének üdül
ni, de csak egy jegy van, ak
kor a bizalminak kell eldön
teni, hogy a két igénylő közül 
melyik érdemli meg jobban a 
beutalót. Hasonló a helyzet a 
segélyezésnél is. Az üdüléssel 
kapcsolatban jegyzem meg, 
hogy igénylőlapokat rend
szeresítettünk. A bizalminak 
erre rá kell vezetni a javas
latát Az igénylőlapok alap
ján hozza meg döntését az 
üdültetési bizottság, melyről 
az igénylőt akkor is értesí
tik, ha történetesen, a bizalmi 
javaslatát is figyelembe véve, 
elutasítják a kérelmét

— Az állomás és a vontatás 
dolgozói hogyan fogadják a 
munkabizottságok döntéseit?

— Az a tapasztalat, hogy 
dolgozóink elfogadják dönté
seiket. Az üdülőjegyek elosz
tásánál adódik csak néha vi
ta. Itt is azért, mert a legtöb
ben elsősorban a hegyvidé
kekre vagy a gyógyhelyekre 
vágynak, és viszonylag kevés 
ilyen beutalót kapunk. A Ba
laton Székesfehérvárhoz kö
zel van, vasúton és közúton 
gyorsan elérhető. Ezt szabad 
idejükben sokan kihasználják. 
Ezért van az, hogy dolgozóink 
a szabadságot nem a Balaton 
partján, hanem a hegyek kö
zött vagy a gyógyüdülőkben 
szeretnék eltölteni.

— A székesfehérvári cso
mópontot a budapesti igazga
tóságon úgy tartják számon, 
hogy eredményesen foglalkoz
nak a szakmunkás-utánpótlás
sá L Hogyan csinálják?

— Dízelmozdony-szerelő, 
vasútijármű-szerelő és villa
mos jármű-szerelő szakon ön
álló osztályaink vannak. Az 
Ybl Miklós Szakközépiskolá
ban most voltak elsősök azok 
a tanulók, akik a közlekedési 
szakot választották. Szeret
nénk forgalmi tagozatot Is in
dítani a város valamelyik 
szakközépiskolájában. Itt je
gyezném meg, hogy az okta
tási bizottságnak nagy szere
pe van a vasutasutánpótlás 
képzésében. Az eredmények 
máris biztatóak, hiszen az 
említett szakm imkásosztályok-

ból került ki az elmúlt évti
zedben a mozdonyvezetői 
utánpótlás, és nagyon sok fia
tal szakember dolgozik a dí
zeljavító bázisunkon is.

Szakszervezeti bizottságunk 
az aktivisták bevonásával jól 
mozgósít a különböző társa
dalmi munkaaíkciókra is. Ami
kor kommunista műszak szer
vezésére kerül sor, a dolgo
zók mindig tudják, hogy mi
lyen munkafeladatokat kell 
elvégezni, és az érte járó dí
jazást milyen célra fordítják. 
Jó partnerek ebben a szocia

lista brigádok, de a bizalmiak 
felvilágosító munkája is nagy
ban hozzájárul ezeknek az
akcióknak a sikeréhez.

Mint az a beszélgetésből is 
kitűnik, a székesfehérvári 
üzemfőnökség szakszervezeti 
bizottsága, a dolgozók mozgó
sításában, érdekeik védelmé
ben és képviseletében — a 
két korábbi szakszervezeti bi
zottság legrátermettebb ak
tivistáira támaszkodva —
eredményes munkát végez.

Kőhidi László

Ipari tanulók szakmai vetélkedője
A  pécsi Igazgatóság a tár

sadalmi szervezetekkel közö
sen rendezte meg Pécsett a 
II. éves szakmunkás-tanulók 
szakmai vetélkedőjét. A  terü
leti döntőbe, amely július 11 
—12-én volt, négy csapat ke
rült.

A  verseny gyakorlat! és el
méleti részből állt. Első nap 
bonyolították le az összetett 
gyakorlati feladatot A  máso
dik nap pedig szóbeli vizsgá

val folytatódott, mely négy 
témából állt. A  tanulóknak 
minden témából két-két kér
dést kellett megoldani. A 
versenyt a nagykanizsai csa
pat nyerte 4536 ponttal, má
sodik a Dombóvár I-es csa
pata 4152 ponttal, harmadik 
a pécsi csapat 3994 ponttal,

A  győztes csapat 3000 forint 
jutalomban részesült, melyet 
szeptemberben osztálykirán
dulásra használhatnak fel.

Váci diákpatronálők
Vác állomás „Esze Tamásn brigádja négy esztendőn át 

patronálta a váci Petőfi Sándor általános iskola egyik osztá
lyát Minden évben, közös kirándulásokon és közös rendez
vényeken vettek részt A  brigád tagjai többször elmentek az 
osztály úttörő foglalkozásaira, elkísérték őket 1978-ban a 
szombathelyi, majd 1979-ben a debreceni kirándulásokra.

Az idén a patronált diákok elvégezték a VIII. osztályt 
A brigád a gyermekév alkalmából az állomás kultúrhelyisé
gében tartotta az évzáró ünnepséget, amelyen részt vett az 
osztály 38 tanulója, a brigád 8 tagja, az iskola igazgatónője, 
az osztályfőnöknő, az állomásfőnök, a brigád patronálói és az 
állomás mozgalmi szerveinek több vezetője. Visszaemlékeztek 
a közös rendezvényekre, amelyek mind a fiataloknak, mind 
a patronálóknak maradandó emlék marad.

JÓL HALAD A REKONSTRUKCIÓ

Gépek és emberek a hegyeshalmi fővonalon

Győr térségében dolgozik a géplánc. Ezen a vonalszakaszon 10 kilométer hosszban cseré
lik ki az elhasználódott felépítményt (MTI Fotó Matusz Károly felv.)

A  budapesti és a celldamöl- 
ki építési, illetve a győri pá
lyafenntartási főnökség dol
gozói, valamint katonák jól 
összehangolt munkájával már 
egy ideje javában tart a he
gyeshalmi fővonal rekonstruk
ciója.

— Komárom—-Győr—He
gyeshalom között még jobban 
felgyorsult a munka — tájé
koztatott ezzel kapcsolatban 
Heresznyei Jenő, a győri pft- 
főnökség vezetője. — Hozzájá
rult ehhez a Plasser Suz oszt
rák gyorsfektető szerelvény is. 
A  teljesítményére jellemző, 
hogy egy 10 kilométeres állo
másköz felépítményét öt nap 
alatt kicseréli. Természetesen 
a szerelvény kiszolgálása, 
anyaggal való ellátása nagyon 
pontos előkészítést igényel. 
Tavaly ez a szerelvény építet
te meg, a Nagyszentjános és 
Gyórszentiván közötti balvá
gányt és Győr állomásnak egy 
kisebb vágányszakaszát. Őszre 
várjuk ismét ezt a szerelvényt 
a Győr és öttevény közötti 
jobbvágány építéséhez.

A  gép persze nem minden. 
A  munkálatokban a fő sze
rep az emberekre háruL

— Különösen Így van ez 
nálunk, mióta megkezdődött a 
korszerű biztosítóberendezések 
építése is — helyese] a főnök
ség vezetője. — Ennek során 
a szigetelések beépítését dol
gozóink végzik. Mind az épí
tést, mind a felújítást szeret
nénk mielőbb befejezni, hi

szen. a korszerű biztonsági 
berendezések embereket sza
badítanak fel, s enyhítik a 
vasút nagyarányú létszám- 
hiányát Egyébként mi is ke
vesen vagyunk, a jelenlegi 140 
—150 főnél sokkal többre len
ne szükség.

A  munkakörülményekről 
Orbán Győző, a szakszerveze
ti bizottság titkára adott tá
jékoztatást :

—- Hét főpályamesteri sza
kaszunk van, köztük egy gé
pesített mozgó szakasz. Ez 
utóbbi mindig oda megy, ahol 
éppen szükség van rá. Előfor
dul, hogy Hegyeshalom térsé
géből Bicskére kell vezényel
ni. Az utazás miatt gyakran 
napi 4—5 óra megy veszendő
be. Kárpótlásul a mozgó sza
kasz dolgozói magasabb óra
bért kapnak, s ha lehetőség 
nyílik rá, jutalmazásnál, ki
tüntetésnél is előnyben része
sülnék. Évek óta együtt dol
goznak, s jól összeszokott, fe
gyelmezett, szervezett gárda 
ez. Igaz, hogy a gépek nekik 
is sokat segítenek, de például 
a talpfacsere még nincs gé
pesítve.

A  főnökség vezetői elmond
ták azt is, hogy a gepiánc ki
szolgálására bevezették a 9 
plusz 6 napos munkarendet. 
Ez azt jelenti, hogy hét fo
lyamatos munkanap után a 
nyolcadikon váltószemélyzet 
veszi át a gépeket, majd így, 
a nyolcadik napot hat nap pi
henés követi. Ez különösen 
előnyős azoknak, akik otthon 
kertet, háztájit müveinek, 
mert azt a munkát is lolyama- 
tosan végezhetik. Hátrány v i
szont az elmaradt szabad 
szombat és vasárnap, de a 
dolgozók megértették, hogy az 
egyéni és a közös érdekek ezt 
az ésszerű egyeztetést kíván
ták.

A  munkások többsége kis 
falvak lakója. Hogyan oldot
ták meg a munkásszállítást és 
az üzemi étkeztetés gondját?

— Az - embereket- autóbu
szokkal szállítjuk a munka
helyre, illetve munka után ha
za. Az ellátásról is az igé
nyek szerint gondoskodtunk. 
Általában az áfészék és a me
gyei vendéglátóipari vállalat 
konyháin készül a napi ebéd 
— válaszolta az szb-titkár.

^ ar_ m
ÖTLETES VASÚTÉPÍTŐK

Fél év alatt nyolcvanhármon 
nyújtottak be újítási javaslatot

A szentesi építési főnökségen együttes ülésen 
vitatták meg az időszerű feladatokat

Rendhagyó együttes ülést 
tartottak a szentesi építési 
főnökségen. A  szakszervezeti 
bizottság, a párt-alapszerveaet 
és a gazdasági vezetés együtt 
vitatta meg a főnökség idő
szerű feladatait.'

A  szentesi építési főnökség 
a vasútüzem korszerűsítési 
programja édekében túllépte 
saját igazgatóságának a ha
tárát és július 1-től felvonult 
Nyíregyházára. Ebben a tér
ségben végzik majd másfél 
évig a rájuk bízott építési 
munkákat a magasabb célok 
szolgálatában.

Az együttes ülésen Juhász 
József építésvezető a nyír
egyházi felvonulás előkészü
leteiről számolt be. A Fegy- 
vemékről áttelepülő építésve
zetőség első félévi tervét, jó 
munkaszervezéssel, 17 nappal 
korábban befejezte és szerve
zetten került sor az átállásra. 
Az új munkaterületen nagy 
gondot fordítottak a szociális 
ellátottságra. Az új körlet 
kialakítására 18 milliót köl
töttek és ez minden igényt 
kielégít. Kiemelkedő munkát 
végeztek a villanyszerelők. 
Görögszállás és Tokaj között

rádiós összeköttetés biztosítja 
a zavartalan munkáltatást.

Az együttes ülés másik té
mája a főnökség újítási te
vékenysége volt. A  szakszer
vezeti bizottság 1979. február 
19-i határozatának megfelelő
en meghirdették az újítási 
versenyt. Az újítási feladat- 
tervekén kívül az egyéni ver
senyben magas értéket jelen
tenek az egészségvédelmi jel
legű és a létszám-megtakarí
tást eredményező újítások. 
Kiemelkedő szerepe van az 
újításnak a szocialista brigá
dok versenyében is. A  többi 
között fontos versenytényező 
az importmegtakarítás és a 
munkavédelmi jellegű újítá
sok. Az újítás révén megta
karított minden 10 normaóra 
értékelésre kerül.

A  szakszervezeti bizottság 
rendszeresen értékeli és el
lenőrzi az újítómozgalom ta
pasztalatait. A  múlt évben 
főbb tennivalóként a kimu
tatható gazdasági eredményt 
hozó újítások számának nö
velését, valamint a cselekvési 
programban meghatározott 
újítók táborának gyarapítását 
jelölték meg.

Az együttes ülésen számot 
adtak az elmúlt félév újítási 
tevékenységéről. Eszerint újí
tási javaslatot 83 személy 
nyújtott be,. 5 <Százalékkal 
több, mint az előző év azonos 
időszakában. Növekedett a 30 
éven aluli újítók száma. Több 
mint 12 százalékkal nagyobb 
a fizikai dolgozók aránya. A  
gazdasági eredmény■ az . első 
félévben meghaladta az egy* 
millió forintot. Az újítók 78 
százaléka szocialista brigád- 
tag.

A  szakszervezeti bizottság 
az együttes ülésen megállapí
totta, hogy a minőségi fejlőr 
dést jól segítette a szocialis
ta munkaverseny, a brigád,- 
mozgalom.

Az együttes Ülésen ismétel
ten megfogalmazták azt, hogy 
az igazgatóság újítási tevé
kenységében a főnökség ki
emelkedő újítási eredményei 
kellő erkölcsi elismerést kap
janak. A főnökség újítói nél
kül ugyanis sokkal szeré
nyebb lenne a szegedi igazga
tóság újítási eredménye.

Fogas Pál

Soproni pályafelújítók

Tűző napon is derekasan dolgozik 
a Radnóti Miklós szocialista brigád

A  Lövő és Sopronkövesd 
közötti vonalszakaszon, pá- 
lyafelújítási. munkálatok köz
ben, beszélgettünk a soproni 
pályafenntartási főnökség 
Radnóti Miklós szocialista 
brigádjával. A  tűző napon a 
brigád — két kollektívával 
közösen — ágyazatcserét vég
zett. Csóka József brigádveze
tővel ezt megelőzőéi rendkí
vüli hidegben találkoztunk.

•— Sajnos, a brigád ki van 
szolgáltatva az időjárás vi
szontagságainak — mondta. — 
Legnagyobb problémánk, hogy 
ezen a szakaszon kannákban 
kell a vizet hozni, majd egy 
kilométer távolságból. Ugyan
akkor, ha ebben a rekkené 
hőségben zivatar jönne, nincs 
fedél, ami alá menekülhet
nénk . . . " '

— Az idén a MÁV Kiváló 
Brigádja címet érdemelték ki. 
Mit tettek a magas kitünteté
sért?

— Nem egyetlen brigád ér
deme, hanem a közösségi 
munka eredménye. Egy ki
csit többet, egy kicsit jobban 
dolgoztunk....

Azon a szakaszon, ahol je
lenleg is dolgoznak, már egy 
héttel korábban elvégezték a 
.munkát, amely tetemes forint
megtakarítást jelentett

— A vonatforgalomnál is 
sokat számít hogy gyorsab
ban lehet közlekedni a pá
lyán, és nem kell a „lassú je
leket”  kitenni. A  kollektí
vánkban jó az összhang, az 
egyéni problémákat is közö
sen oldjuk meg.

— Mit vállalt az idén a bri
gád?

~  A vállalásunk alapja & 
munka. A gazdasági terv is
meretében tesszük meg válla
lásunkat s a határidő betar
tására, illetve lerövidítésére 
törekszünk. Emellett Fertő- 
szentmiklóson egy általános 
iskolai osztályt patronálunk. 
Részt vettünk az „Egy iskola, 
egy könyv” akcióban is, az ál
talános iskola köszönő levele 
Immár a brigádnaplót díszíti.

Vállalásaik között szerepelt 
egy újítás, vasbeton le- és 
felrakódókészülék, amelyet 
elkészítettek és használtak is. 
Jelenleg a zalaegerszegi pá
lyafenntartásnál bírálják el. 
A  tervek, illetve a vállalások 
teljesítéséhez nagy segítséget 
nyújt a gazdasági vezetés, 
ezért készíthették el terven fe
lül a petöházá II. vágányt A  
brigád átlagéletkora 38—40 
év. A 16 tagú kollektívának 
hét kiváló dolgozója van, hár
man nyugdíj, előtt. állnak.

— Hogyan, mivél töltik a 
szabad ’idejüket?

— Kevés a szabad i dőnk. 
Nyílt terepen, állandóan a 
szabadban dolgozunk. • Évente 
kétszer fehér asztal mellett 
találkozunk, ilyenkor a nyug
díjasainkat is meghívjuk. 
Készülünk a vasutas szocia
lista brigádok II. országos ve
télkedőjére. A  brigád 1971- 
ben alakult, azóta háromszor 
ezüst, kétszer arány fokozatot 
az 1978. évi munkánk alap
ján a Magyar Államvasutak 
Kiváló Brigádja kitüntető cí* 
met nyertük eL
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MÉRLEGEN AZ ELMÚLT ÉVAD

A szegedi területen emelkedett 
a tömeg politikai oktatás színvonala

Nyugállományba vonuló vasutasok kitüntetése

Á  SZOT elnöksége 1978. 
január 30-i határozata hosz- 
szabb távra megjelölte a 
szakszervezeti tisztségviselők, 
szocialista brigádvezetők és a 
tagság politikai és mozgalmi 
képzésének feladatait. A  ha
tározat a korábbiaknál ma
gasabb szántű tartalmi köve
telményt írt elő, aminek vég
rehajtásához űj oktatási for
mák kerültek bevezetésre.

Hogyan sikerült a gyakor
latban megvalósítani a SZOT 
határozatát? Ezt vizsgálta leg
utóbbi ülésén a szegedi terü
leti bizottság. A z  erről szóló 
írásos beszámoló kedvező ta
pasztalatokról adott számot.

A  tőmegpol itikaá oktatás 
kezdete előtt a területi bi
zottság intézkedési tervet dol
gozott ki. Erűnek alapján ké
szítették el az alapszerveze
tek saját oktatási tervüket. 
Megjelölték az oktatásba ve- 
vontak körét, megbízták a 
propagandistákat. A  szerve
zésnél arra törekedtek, hogy 
a tömegoktatási jelleget meg
hagyva, főként a tartalmi 
színvonalat emeljék. Ennek 
egyik fő  része a propagandis
ták kiválasztása volt. Ez nem 
egyszerű feladatot jelentett, 
hiszen az elmúlt oktatási év
ben 208 jól képzett propagan
distára volt szükség. A  meg
felelő szakmai és politikai 
képzettséggel rendelkező pro
pagandisták kiválasztásában 
segítséget adtak a pártszerve
zetek. A z  előadások vezetői
nek felkészülését segítette a 
'területi bizottság azzal, hogy 
felkészítő foglalkozásokat 
szervezett, 34 propagandistát

t Közvetlenül az oktatási év 
befejezése után tűzte napi
rendjére a tisztségviselői és 
tömegpolitikai oktatás elem
zését a szombathelyi, területi 
bizottság.

Jelentőségénél fogva fontos 
helyet foglal el az oktatásban 
a bizalmiak továbbképzése. A 
Nyugat-Dunántúlon 47 szak- 
szervezeti bizottság szervezte 
meg a bizalmiak oktatását. 
Ennek keretében hatvanegy 
tanfolyam indult 1300 részve
tővel. Sajnos néhány kis lét
számú szb-nél nem tudták a 
továbbképzést megszervezni. A 
bizalmiak és tisztségviselők 
oktatási anyagába a területi 
bizottság két fontos témakört 
is bedolgozott. így  bőven 
hallhattak az érdekeltek a 
szocialista munkaverseny 
helyzetéről és fejlesztésének 
feladatairól, valamint arról, 
hogy mit tehet a szakszerve
zeti csoport a bizalmi határo
zatok megvalósításáért. Ter
mészetesen ezekhez írásos váz
latokat is kaptak az előadók.

Sokat vitatott volt a bizal
mi jog- és hatáskör érvénye
sülése, valamint az üzemi de
mokrácia továbbfejlesztése. A  
tematika maga után vonta, 
hogy a tisztségviselők bátran 
szóvá tették a mindennapi 
élet- fonákságait, problémáit. 
Több helyen javasolták a tel
jesítménybérezés bevezetését, 
ahol erre nincs lehetőség, ott 
több célfeladat meghatározá
sát tartanák előnyösnek. K ri
tikaként hangzott el, hogy 
számos szlogálati helyen, sok 
esetben azért nem tudják tel
jesíteni versenyfeladatukat,

A  brigád
ajándéka

A  szombathelyi járműjavító 
Zfcray Lajos szocialista brigádja 
társadalmi munkában rok
kantkocsit készített Keresz
tes. Lajosnak, az üzem volt 
dolgozójának, akinek érszűkü
let miatt a múlt évben mind
két lábát amputálták. A  bri
gád ajándékát, a munkaidő 
után és szabad szombatokon 
elkészült járművet, a brigád 
vezetője, Bokor István adta át 
a volt munkatársnak.

pedig egyhetes továbbkép
zésre küldtek el.

A  szakszervezeti bizottságok 
két tanfolyamot indítottak. A  
Társadalmunk kérdései 1. 
évfolyamán, mint alapképző 
tanfolyamon és a Világpoliti
ka időszerű kérdései című 
tanfolyamon több mint 4100- 
an vettek részt A z  egyes 
foglalkozásokon a hallgatók 
megjelenése, aktivitása meg
felelő volt. Jól bevált az a 
gyakorlat, hogy az utazó és 
a forduló szolgálatot teljesí
tők szemináriumát összevon
ták a szakmai oktatással, ez
által kellő megjelenést bizto
sítottak. A z oktatási év során 
lehetőséget adtak arra is, 
hogy az egyes foglalkozások 
témájába a hallgatók egyé
ni tanulással, előadással is 
bekapcsolódjanak. Ez azonban 
nem mindig járt sikerrel. 
Legtöbb helyen maradt a ré
gi gyakorlat, vagyis a 20—25 
perces előadás, majd annak 
megvitatása. Ha e téren sike
rül előbbre lépni, akkor fel
tétlen tovább javul az okta
tás színvonala.

A z  oktatási év  sarán több 
új fogalommal ismerkedtek 
meg a hallgatók. Ezzel tájé
kozottságuk, politikai látókö
rük tovább nőtt. Többek kö
zött feldolgozták és megvi
tatták gazdaságpolitikánk, 
életszínvonalunk alakulását, 
az ideológiai harc kérdéseit, 
a szocialista életmód fejlődé
sét, és más hasonló témakörö
ket. Az előadások megtartá
sát, színvonalát a szakszerve
zeti bizottságok figyelemmel 
kísérték, s értékelték azok 
tapasztalatait.

mert a vasút nem tud elég 
kocsit biztosítani a szállítás
hoz.

Huszonkilenc szakszervezeti 
bizottság 29 alap- és három 
továbbképző tanfolyamán fog
lalkozott a szocialista brigá
dok tagjainak a képzésével. 
Jól segítették a brigádok okta
tását a szocialista brigádklu
bok is.

A  szakszervezeti bizottsá
gok az 1978/79-es évadra a 
Társadalmunk kérdései és a 
Világpolitika időszerű kérdé
séi című tanfolyamokat szer
veztek a különböző vasúti 
munkahelyek dolgozói részé
re. A  tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a mindennapok 
kérdései izgatják legjobban a

avatkozások vért igényelnek: 
egy-egy baleseti sérült műtétjé
nél 15—20 litert is felhasznál
nak. Egy kórházi ágyra szá
mítva két litert hasznainak 
fel, s a transzfúzión kb ül 
több mint 30-féle gyógyszert 
készítenek vérből, amelyek 
adott esetben épp olyan élet- 
mentőek, mint a közvetlenül 
felhasznált vér.

—  Felemelő érzés az önzet
len segítséget nyújtók közé 
tartozni —  mondja Szabó F«?» 
renc, a záhonyi üzemi Vörös
kereszt-szervezet titkára. — 
Sem a határ, sem a nyelv nem 
jelent akadályt, mert vala
mennyien egyet akarunk: eny
híteni a szenvedéstI Üzemi 
szervezeteinkben nagyon so
kan adtak már térítésmente
sen életmentő vért.

A  közelmúltban ünnepi tag
gyűlésen emlékeztünk meg ar
ról, hogy 19 éve verbuválód
tak az első önkéntes véradók. 
Ekkor adtuk át a kitüntetése
ket azoknak, akiket valóban 
megillet. Szabó László és Be
nedek Attila  harmincszoros 
véradásért a kitüntető jelvény 
arany fokozatát kapta, Kiss 
László és Bartha Béla a húsz
szoros véradásért arany foko
zatot. Csernátonyi István, va-

A  tömegpolitikai oktatás 
mellett a társadalmi tisztség- 
viselők, aktivisták és szocia
lista brigádvezetők képzését 
is megoldották. A z  elmúlt ok
tatási évben alapképzésben 
1023-an, továbbképzésben 543- 
an részesültek. A  szakszerve
zeti bizottságok az oktatáso
kat a szolgálati helyek jelle
géhez és lehetőségéhez iga
zodva szervezték meg. Egyez
tették a két szolgálati ágnál, 
a forgalmi és a vontatási 
dolgozók munkáját, s az elő
adásokat úgy ütemezték, hogy 
azon minél többen részt ve
hessenek. Ezzel elérték a 70— 
80 százalékos megjelenési 
arányt. A  nagyobb csomó
pontokon —  Kiskunhalason, 
Kecskeméten, Szegeden és Bé
késcsabán —  a művelődési 
házakat vették igénybe a 
tanfolyamok megtartására, 
mivel ott a technikai felté
telek is biztosítottak voltak. 
Az oktatás színvonalának 
emelése érdekében gazdasági 
és társadalmi vezetőket kér
tek fel előadások megtartásá
ra. Nagy súlyt helyeztek a 
termeléssel és a gazdálkodás
sal összefüggő kérdések meg
vitatására. Az előadásokon a 
szocialista brigád vezetők sok 
olyan hasznos információit 
szerezhettek, amit további 
munkájukban jól tudnak 
hasznosítani.

A  területi bizottság az el
múlt oktatási év tapasztala
tai alapján az 1979/80-as évre 
is intézkedési tervet dolgozott 
ki. Ebben részletesen megha
tározták a szakszervezeti ok
tatás feladatait, a tennivaló
kat és a végrehajtás módját 

Gellert József

vasutasok fantáziáját. Negy
vennyolc szakszervezeti bi
zottság 78 tanfolyamán egyéb
ként közel háromezer hallgató 
vitatta meg társadalmunk idő
szerű kérdéseit.

A  világpolitikára 25 tanfo
lyamon hatszázötvenen voltak 
kíváncsiak. Legnagyobb ér
deklődés az európai szocialis
ta és tőkés országok életszín
vonalának kérdései körül ala
kult ki.

A  területi bizottság ülésén 
elfogadták a tisztségviselői és 
tömegpolitikai oktatás helyze
téről szóló beszámolót, majd a 
testület fontos feladatnak je
lölte meg az 1979/80-as okta
tási évad előkészítését.

Sz. Jakab István

lamint Rózsás István 15 alka
lommal adtak vért: ők ezüst 
fokozatban részesültek. Az 
erkölcsi . elismerésen kívül 
pénzjutalmat is kaptak.

A  Magyar Vöröskereszt or
szágos Vezetősége pedig Tur
csik Jánosnak 20. véradása 
után, áldozatkészségéért és a 
mozgalom önzetlen támogatá
sáért a Kiváló véradó kitün
tetés arany fokozatát adomá
nyozta.

Turcsik János magas, vé
kony ember. Előfordult, hogy 
márciusban a vasútnál adott 
vért, és áprilisban jelentkezett 
a községi véradáson.

Tiszabezdéden lakik, Eper- 
jeske—Átrakóban dolgozik. 
Harminckét éve jár kerékpár
ral munkahelyére, ahol daru
kezelő. Télen hóban, sárban, 
nyáron rekkenő hőségben bi
ciklizik át. Háromszoros ki
váló dolgozó. Négy gyermeke 
szintén a vasútnál dolgozik. 
Egyik lánya, Etelka, a Vörös- 
kereszt vérad ószervez 5 j e.
Édesapjával együtt mindent 
megtesz, hogy segítséget 
nyújtsanak az arra rászoru
lóknak.

Hegedűs Viola h írom éve 
dolgozik a vasútnál, mint gép
írónő. Kitüntetések, oklevelek

A  Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa — nyugállományba 
vonulásuk alkalmából — több 
évtizeden át végzett kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként a

MUNKA ÉRDEMREND 
ARANY FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Nagy
Péter ügyint. csop. vez. Miskolc 
Vasútigazgatóság.

MUNKA ÉRDEMREND 
EZÜST FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Fara
gó János ügy int., Szeged Vasút- 
ig .; Győri Sándor áll. főn., Haj- 
rtúböszörménv áll.; Varga László 
üzemi, ügyvit. h., Nagykanizsa 
Uzemfőn.; zele József csapatvez. 
előmunkást, Bp. Építési Főn.

MUNKA ÉRDEMREND 
BRONZ FOKOZATA

kitüntetésben részesítette: Botos
Béla autószerelőt, MÁV Építési 
Géptelep Főn.; Csitneki László 
irányító művez.. Landler Jj. U .; 
Horváth István ügyint. csop. vez.. 
Szombathely Vasútig.; jankus Pál 
rc-zmozd. vezetőt. Sooron Vont, 
Főn.; Kanyó István dízel mozd. 
vez., Hatvan Vont. Főn.; Kovács 
László kocsílntézőt, Hegyeshalom 
áll.; Szegedi Erzsébet munkást, 
Bp. Villamos Felsővez. Ép. Főn.; 
Varga Erzsébet bérelszámoló csop. 
vez., Szolnok Jj. Ü.

A  közlekedés- és postaügyi mi
niszter

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Csaj
ka Kálmán oszt. vez., Bp. Gép
jav. Ü .; Cseh Gusztáv igazgatón., 
Szolnok MÁV Kórház és Rend. 
int.; Dlenes Ferenc ügyint., Bp. 
Vasútig.; Elek László bércsop. 
vez.. Szombathely Vasútig.; Fodor 
Mihály forg. szóig, tevőt, Vámos- 
pércs áll.; Gál Lajos termelésirá
nyítót, Győr Pft. Főn.; Gulyás 
Gábor vonatvez., Debrecen áll.; 
Havasréti Imre vontatási felelőst, 
Győr Vont. Főn.; Kátai József 
pályamestert, Kecskemét Pft. 
Főn.; Kóbor István vonalkezelőt, 
Zalaegerszeg p ft  Főn.; Kovács 
Imre utazó mozdonyfelvigy., Mis
kolc Vont Főn.; Kovács József 
csop. vez., KPM Vasúti Főoszt; 
Kurucz Gyula szóig, főn., Duna
újváros Pft. Főn.; Kurucz János 
lakatost, Dunakeszi Jj. U .; Krisch 
Vilmos ügyint., Szeged Vasútig.; 
Nagy Sándor ügyint, Bp. Vas
útig. ; Per ez el .Ferenc vonalfőn., 
Békéscsaba Körzeti. . Uzemfőn.; 
Péter János csop vez., Pécs 
BBFF; Pusztai Ferenc hivatal vez., 
BVKH; Rásonyi Vincéné rakodási 
részlegvez., Miskolc Tiszai pu.; 
Répás! Gyula ügyint csop. vez., 
Miskolc Vasútig.; Szekér László 
üsvint.. Záhony Vont. Főn.; 
Szűcs József áll. irányítót, Ko
márom áll.; Tóth György műsz.- 
gszd. tanácsadót. KPM Vasúti 
Főoszt; Török Géza oktatótisztet, 
Bp. Kelenföld áll.; Zsován Béla 
főnyilvántartó, Pécs Vasútig.

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetést kaptak: Czibere Fe
renc munka- és időelemző, Deb
recen Pft. Főn.; Garai Zoltánná 
csop. vez., BVKH; Palotai István 
oktató-vezénylőtiszt, Barcs áll.; 
Rög Jenő terv-statisztikus, Bp. 
Építési Főn.; Tóth Miklós rend. 
forg. szóig, tevő, Diósgyőr-Vas
gyár áll.; Udvardy Győző ügyint, 
Bp. Vasútig.

nem állnak mögötte. De szí
vében ott a segíteni akaras, 

>az együttérzés. . .
Áprilisban első alkalommal 

adott vért. Pedig nigyon fé lt 
Most már mosolyogva meséli:

— Ahogy megláttam a fs- 
hérköpenyeseket, megszök
tem. De amikor munkatár
saim visszaérkeztek a véradás
ról és elmondták, m i hogyan 
történik, már bátrabb lettem  
és újból elmentem. Azon a 
napon megfogadtam, hogy ez
után minden alkalommal adok 
v é rt. . .

Viola tizenkilenc éves, a ke
reskedelmi hivatal dolgozója. 
A  Vöröskereszt-szervezetben 
gazdasági felelős, s a Családi 
Lap terjesztésével is ő foglal
kozik.

A  gépesített rakodási főnök
ség dolgozói 1973-tól külön 
adnak vért. Közülük hatan 
kaptak arany fokozatot, 16-an 
ezüstöt és 59-en bronz foko
zatot. A  véradás szervezéséért 
hét kitüntető oklevelet is ado
mányoztak.

Záhonyban és körzetében a 
nyilvántartott véradók száma 
meghaladja a két és fél ezret. 
Évente 1200— 1400 dolgozó ad 
rendszeresen életmentő vért

Pokol Valéria

VEZÉRIGAZGA TÓI 
DICSÉRET

kitüntetésben részesítette; Bacsó 
Lajos sarast, Miskolc—Tiszai pu.; 
Bacskovszky Jánosné ügy int., Bp. 
Magasép. Főn.; Balogh András 
karoantártÓ és üze.n etetési csop. 
vez., Záhony Gépesített Rakod. 
Főn.; Barna Piroska vonatmen. 
térfelylgy.. Püspökladány áll.; 
Boda Imre anyaggazdálkodót, 
Szombathely Épület- és Hídfennt. 
Főn.; Búzás Mihály vonatvez. 
jegyvizsg., Hatvan áll.; Debrecze- 
ni Pál rendészt. Északi Jj. U .; 
Földi István minőségi átvevőt, 
MÁV Anyagéit lg . ; Hajdú And
rás vónatvékezőt, Szerencs áll,; 
Holpert János anyaggazdálkodót, 
Bp. Angyalföldi Pft. Főn.; Kala
pács Imréné szakmunkást, 
VATUKI; Kleinleing Kázmér áll. 
főn. h., Pestlőrinc áll.; Kormá- 
nvos‘ Antal vonatvez.. Szeded áll.; 
Kővári Antal t^ljesitm. kiértéke
lőt, celldömölk áll;; Magházi Jó
zsef váltókezelőt, Sátoraljaújhely 
Körz. Üzemfőn.; Marosi Ferenc 
kocsimestert, Cegléd áll.; Mazur 
Sándort szertári munkást, Bp. 
Nyugati Szertárfőn.; Micsik István 
fürdőkezelőt. Szeged Vont. Főn.; 
Mlhalik Imréné konyhaleányt, 
Szolnok Vont. Főn.; Nagy Ist
ván pályamunkást, Kisújszállás

Július 17-én délután meg
hitt hangulatú ünnepség szín
helye volt a vasutas-szakszer
vezet központja. Olyan mun
katársak részére érkezett el a 
megérdemelt pihenés idősza
ka, akik függetlenített mun. 
katársként, illetve társadalmi 
tisztségviselőként több évti
zede dolgoznak a szakszerve
zeti mozgalomban. Munkássá
gukat, a mozgalomban szer
zem  édemeiket Koszorús Fe
renc főtitkár méltatta, majd 
kitüntetést nyújtott át ré
szükre.

A  SZOT elnöksége a. Szak- 
szervezeti munkáért kitüntetés

Pft. Fn.; Nemeskéri Edvin állo
másfőn., Gárdony áll.; Osztoa 
Mlhályné segédmunkást, Bp. 
BBFF; Parraeh János rakt. kéz., 
Kaposvár MÁV Épület- és Híd- 
fennt. Főn.; peterman Gábor 
előmunkást, Debrecen £p. Főn.; 
Rákos István művez. Székesfehér
vár Csomóponti Üzemfőn.; Sajt) 
István vonatmenesztő térfelvigy., 
Békéscsaba Körzeti Üzemfőn.; 
Sasi István ügyint. csop. vez., 
KPM Vasúti Főoszt.; Sörös Mi
hály belsőszerelvényes szerelőt, 
Bp. Keleti Műsz. Kocsiszóíg. 
Főn.; Cs. P*abó István vasútőrt 
Jászkísér MÁV Építőgépj. 0.; 
Szántai Bertalan bognárt, Miskolc 
Jj. Ü.: Szedlák József vonatvez., 
Balassagyarmat Körz. Uzemfőn,; 
Szűcs István anyagbeszerzőt, 
Szombathely Jj. U .; Takó József 
oszt. vez. h., Szolnok Jj. Ü.; Ta
tai János ügyint., Pécs Vasútig.; 
Tóth Zoltán elszámoló pálya
mestert, Dunaújváros Pft. Főn.; 
Vanya Vincéné bétán, munkást, 
Landler Jenő Vili. Vonali elügy. 
Bp.; Vass Lászlóné pénztárost. 
Miskolc—Tiszai pu.; Vllics Ernő 
szállítm. hivatalnokot, Szob áll.; 
Vincze Ferenc vonatvez., Záhony 
áll.; Vlrsik Imre teljesftm. kiérté
kelőt, Vác áll.; zagyva József 
munkaerőgazdálkodót, MÁV Szak- 
és Szerelőlp. Főn. Bp.; Zajacz 
Károly lakatos csop. vez., Bp, 
TBÉF.

arany fokozatát adományozta: 
Semsei Károlynak, a pénz
ügyi és gazdasági osztály he
lyettes vezetőjének; Sebestyén 
Jánosnak, a  közgazdasági osz
tály politikai munkatársának; 
Zentai Sándornak, a  pénzügyi 
és gazdasági osztály revizorá
nak, Pernesz Gézának, a 
GySEV szakszervezeti tanács 
politikai munkatársának; Tú- 
róczi Ferencnek, a M ÁV HícU 
építési Főnökség szakszerve., 
zeti bizottsága társadalmi, 
gazdasági felelősének ésZren- 
csik Klárának, a szervezési és 
káderosztály adminisztrátorá
nak.

Mindenkit személyesen ismer

Szókimondó, harcos ember 
a hídépítők szb-titkára

A  M Á V  Hídépítési Fő
nökség szakszervezeti iro
dája nemigen alkalmas a 
nyugodt beszélgetésre. Ke
rekes László szb-titkárra 
ötpercenként nyitják az a j
tót, s időnként a telefon is 
csörög.

— Laci bácsil —  szól Ju
hász István esztergályos — 
az új gyereknek itt vannak 
az átigazolási papírjai. . .

—  Köszönöm, szakikéin I 
Tedd csak az asztalomra.

— Megszereztük az üdü
lőjegyeket —  jelenti telefo
non^Márton Istvánná szak- 
szervezeti üdülési felelős.

—  Nagyszerű!
—  Te, Laci! A zt a kaput, 

amit társadalmi munkában 
csináltatok a dolgozók bala
toni üdülőjébe, most egy 
alkalmi teherautóval le le
hetne szállítani — mondja 
Kovács István párttitkár.

—■ Intézkedek!
— És most mi lesz velem, 

Kerekes elvtárs? —  toporog 
egy idősebb asszony, aki 
nyugdíjba készül, de vala
mi nem stimmel a papírjai
val.

—  Nyugodjon meg, Teri
ként/ El lesz intézve a do
log —  nyugtatja Kerekes 
László.

A z  történt ugyanis, hogy 
Forgács Teréz, ha még két 
hónapig dolgozik, húszéves 
szolgálati idővel rendelkez
ne, s így két százalékkal 
több nyugdíjat kapna. Erre 
nem figyelmeztette őt senki. 
Kerekes László közbenjárá
sára azonban elintézik, 
hogy az idős asszony ne rö
vidüljön anyagiakban sem.

Ez az epizód is meggyőz 
arról, hogy Kerekes László
nak jó kapcsolata van a 
dolgozókkal, s nem véletle
nül kapta meg a közelmúlt
ban a Szakszervezeti mun
káért kitüntetés ezüst foko
zatát.

1947 óta dolgozik a moz
galomban. Volt bizalmi, 
párttitkár, művezető -s dol
gozott több beosztásban. 
Szinte minden dolgozót sze
mélyesen ismer. 1942 óta 
vasutas, ö  még a krampá- 
csolásnál, majd az árurak

tári anyagmozgatásnál
kezdte vasutas pályafutá
sát. Itt lett szakmunkás, ké
sőbb művezető, majd 1969- 
től függetlenített szb-titkár.

— Nekem az az alapvető 
elvem, hogy a törvény adta 
jogait csak az az ember kö
vetelje, aki teljesíti köte
lességét —  magyarázza. — 
Igyekszünk a dolgozók 
munkahelyi és szociális kö
rülményeit mindig javítani.

—  Mondjon néhány pél
dát!

—  Most épül az új öltöző^ 
fürdő. Százhatvan napos 
társadalmi munkával segí
tettük a kivitelezést. Nem
rég tetőt csináltattunk az 
eddig szabad ég alatt dol
gozó egyik brigádnak a fe
je  fölé. Legalább ötszázan 
rendszeresen vidéken dol
goznak. Szálláskörütményé- 
ik  még sok tennivalót igé
nyelnek. A  lakókocsik el
avultak. Csupán a berende
zéseket tudtuk eddig kicse
rélni. A  vaságyakat kényel
mes heverők, a pokrócokat 
paplanok váltották fel és 
tisztálkodási alkalmatossá
got is teremtettünk. Nem 
hiányzik a rádió, televízió 
és a kézikönyvtár sem.

—  Hallottam, hogy az Ül
lői úti hídépítésnél a 
GANZ-gyár — amely a 
vasalkatrészeket szállítja és 
szereli majd, mint alvállal
kozó —  addig fel sem vo
nult, amíg a munkásai ré
szére nem biztosított a fő
nökség elfogadható lakó
kocsikat.

— Ez igaz. Sajnos a ml 
munkásaink mostohább el
látásban részesülnek. Ezen 
változtatni kellene, és re
mélem, hogy az illetékesek 
tesznek is valamit.

A  Hídépítési Főnökség 
többször elnyerte már a ki
váló címet Ebben nem kis : 
része volt a szakszervezeti 
bizottságnak is, élén Kere
kes Lászlóval, aki önzetle
nül, részrehajlás nélkül, s 
ha kell harcosan képviseli a 
M ÁV  Hídépítési Főnök
ség dolgozóinak érdekeit

Dávid József

Szombathelyen nagy súlyt helyeztek 
a tisztségviselők továbbképzésére

A  MÁV vezérigazgatója

Záhonyi ö n k én tes véradók
Egy a céljuk: enyhíteni a betegek szenvedését

jjl
A  különleges sebészeti be-

Szakszervezeti tisztségviselők kitüntetése
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B ö k ő é k  
1 2 0  é v e
Bökő Károly 1943. május 

10-én került a vasúthoz, a 
békéscsabai pályafenntar
tási főnökség létszámába. 
Mint munkás kezdte, hiszen 
munkáscsaládból szárma
zott. Nagyapja 1860-tól Me- 
zőberényben szolgált, mint 
pályaőr, és édesapja 1914- 
től 1941-ig ugyancsak ott, 
pólyamunkásként. Testvé
rei szintén vasutasok vol
tak, s fia, lánya, veje szin
tén az. A  Bökő családról el
mondható, hogy ízig-vérig 
vasutasok.

Bökő Károly Mezőberény- 
Muronyban, majd Békés
csabán dolgozott, mint ve
zető pályamester. Munkáját 
mindenkor lelkiismeretesen 
végezte, ezt bizonyítja, hogy 
tizenegyszer lett kiváló dol
gozó; az Érdemes Vasutas 
kitüntetése mellett minisz
teri, vezérigazgatói és igaz
gatói dicséretet is kapott. 
Az MSZMP-nek 1960-tól, a 
szakszervezetnek 1945-től 
tagja. Az utóbbi időben 72 
dolgozó munkáját irányí
totta. A  pályamesteri sza
kasz három szocialista bri
gádja — a Kossuth, a Pe
tőfi, a Vörös Csillag két
szer érdemelte ki az arany 
fokozatot.

összesen 44 évet töltött 
munkával, ebből a vasútnál 
36 évet szolgált. Sok társa
dalmi munkát végzett, sze
mináriumokat rendszere
sen vezetett és évekig volt 
az szb termelési felelőse. A 
szakasz dolgozóival közösen 
is sok társadalmi munkát 
végeztek iskolák és óvodák 
javára

A  44 évi munka után el
jött a pihenés ideje, ame-, 
iyet családja körében, 5 
unokájával szeretne eltöl
teni.

Boldizsár Gyula

Dunakeszin felismerték

Többet kell törődni a bejáró dolgozókkal
AZ INGÁZÁS A KÖZMŰVELŐDÉSTŐL IS ELVONJA A DOLGOZÓKAT

Pest megye sajátos helyze- tátják, hogy a bejárással járó nyében igyekszik kielégíteni, 
téből, gazdasági szerkezeté- fáradalmakat, idővesztesége- 1977 óta a szakszervezeti bi- 
ből, település hálózatából két, többségében csak közép- zottság vizsgálata alapján 17 
eredően sokan Iakóhhelyüktől korosztályú és idfisebb dolgo- dolgozónak több mint
távol vállalnak munkát. A  zók vállalják. Köztük csak- , ,__. . . ___
dunakeszi járműjavító párt- nem 49 százalékot képvisel- .... w„ forint^ a 
és szakszervezeti bizottsága a nek azok, akik Nógrádiból, az koLcsont biztosított a m a v . a  
közelmúltban készítette el fel- Ipoly menti községekből na- magánépítkezőket gépek, 
mérését a bejáró dolgozók pi két óránál többet töltenek szerszámok hulladékfa jutta- 
körülményeiről, a múlt évi utazással. Iskolai végzettsé- tásával segíti az üzem. 
megyei pártbizottsági ha táró- güket tekintve 19,7 százalékuk A jármű iavítéra
zat óta eltelt időszak értéke- középiskolai, 68,5 százalékuk 8 aimajcesza járműjavítóra 
léséről. általános iskolai végzettségű, t növekvő kocsijavítási

A  iárműiavító létszámának Érdemes megemlíteni, hogy a feladatok hárulnak. Az idén 
csakiwmfelét —  44j S S S  szocialista brigádok és tár- befejeződő nagyberuházás ja-
kot __ képviselik a naponta sadalmi szervezetek nevelő vítócsamokainak kihasználá-
vagy a TnnTikásszál̂  munkája nyomán az általános sóhoz feltétlenül szükség len—
hetente hazajáró dolgozók, idolon, végzettséggel rendel- ne a közelben lakó munka- 
Munkájuk nélkülözhetetlen részaranya egy év alatt ^Halókra. A  bejáró dolgozók
„„ o mamrar vasn+ 16,8-rOl 11,8 SZaZdlekra CSŐk-  . , ,  . ___ .. .az üzem, a magyar vasút je- * +___ *________magatartása — hangzott el a
K o rá S emVf c & S r t o g y a n  k ^ e j á ^ k  az i T ^ y e X  vizsgálatok a lk a táva l -  
foglalkozunk e jelentős mun- <*gben a legnagyobb arányú csak.az.utazási körülmények 
kásriteo élet- és munkakö- ® fluktuáció! A  tomegpohükai javításától várható, mert a 
riiimén-ileivel v. rvolUikaiiaí» oktatásban a bejárók több munkásszállót is egyre keve- 
k  d t a u S e s  tórTfeíadatot mmt fele vesz részt, jelenléti sebben veszik igénybe. Meg- 
az ingázók helyzetének reá- hatásfokukon, aktivitásukon fontolandó, hogy az üzem sa- 
lis értékelésével, a lehetősé- viszont sok a javítanivaló. ját szállítójármű beállításával

egyharmadára csökkenthetné 
Az ingázás hátrányai véldáül a nógrádi területek-  

°  *  ról bejárók utazási idejét, •

gek szerinti konkrét intézke
dések végrehajtásával lehet 
csak megvalósítani.

Napi 2 óra utazás
A  bejárók több mint két- a dolgozók közérzetének javu- 

harmada vonattal. Volán- lása a munkafegyelem betar- 
bússzál jár munkahhelyére, az tásában, a termelési feladatok 

A  hetvenes évek első felé- üzemi busszal ingázók rész- végrehajtásában is kedvező 
tői erőteljesen, az utóbbi négy aranya eléri a 10 százalékot, eredményt hozhatna.

, ali« ,  észrevehetően ^  arányszámokból is látszik 
csökkent az ingázók aránya a , , , _ .
járműjavítóban. A  ma bejé- *  menetrendek és munka- H a t é k o n y
ró 1056 dolgozó 85 százaléka rend kedvező összehangoló- ,  f
a férfiak, 15 százaléka a női sának, a rendezvények vona- in t é z k e d é s t
munkavállalók közül kerül ki, tok indulásához való alkal-
többségük — mintegy három- mazkodásának fontossága. A  távolról bejárók jogosan

S S ?  S b a " a T Í lád^ Aa . 1  « W ®  ^ " ‘ ésból § § * «  S e s a k  f c
bölcsődéibe csak 11 bejáró ® kitűnik, az ingázás mindé- menyeik romlanak, hanem 
dolgozó viszi gyerekét, pedig nekelőtt a közművelődés kö- még keresetveszteség is éri 
nagyobb igényt is ki * tudná- ^ősségi formáitól vonja el a őket a kieső idő levonásával. 
nak a járműjavító gyermek- dolgozókat, ami a József At-  Ugyanakkor a mezőgazdasági 
intézményei elégíteni. lila Művelődési Központ Iá- idénymunkák idején a bejáró

A  bejárók közel kétharma- togatottságán is érezteti ha- dolgozók táppénzes fegyelme 
da tíz évnél régebben dolgo- fását. A  bejárók igaz
z$k a járműjavítóban. Az ed- könyvtári szolgál tatásokat kis 
düfeT’ fcápakzMátok- azir mu- mértékben igénybe veszik — 

■HBBH ÉM fekaAiAH iÉÉÉá

romlik.
A  járműjavító tapasztalatai 

is azt futatják, hogy a be-

Luxus motorvonatok exportra
A Ganz-MÁVAG vasúti járműgyárának szereldéjében elké
szült az első négy jugoszláv megrendelésre gyártott, három 
egységből álló luxus motorvonat. A  járművek a Ganz Villa
mossági Művek és a Ganz-MÁVAG kooperációjában készülnek. 
A  jugoszláv vasutak az idén tizenkét luxus motorvonatot

rendelt

Az egyik elkészült motorvonat utasterében szerelik a forgat
ható üléseket

A külsőleg Is luxus kivitelű motorvonaton az utolsó simítá
sokat végzik

MTI Foto Tóth Gyula felvételei

, , , . __járók körében erősíteni kell atöbbségének a legaltalano-  ̂ aj G1
&abb leghatásosabb művelő- £  Iitikal munkát kell vé_ 
d&. lehet&ége a rádió a te- ^  előtérbe helyezi a
levizió és a sajtó marad. termelés, a szakmai képzés 

A  bejárás körülményei niellett az életmód egyéb kér- 
nagymértékben kihatnak az késeit is. Ezt a sürgető ténye- 
üzemi, lakóhelyi, közéleti egyre több helyen, így 
munkában való részvételre. A  Dunakeszin is felismerik. A  
járműjavító ingázó dolgozói- felismerés azonban már nem 
nak csaknem 10 százaléka elég, a bejáró*1 dolgozókról, a 
vállal lakóhelyén közéleti, munkásszállón lakókról ké- 
társadalmi feladatokat. szült felméréseket hatékony

A  járműjavító a bejáró intézkedéseknek kell követni- 
dolgozók letelepedési igényeit ök.
az anyagi lehetőségek függvé- Orosz Károly

Útközben P árádra
Mindig őröm megismer

kedni olyan vasutassal, aki
nek a családjában hagyo
mány a vasút szolgálata. A  
véletlen legutóbb is úgy 
hozta, hogy a Budapest— 
Eger között közlekedő 
gyorsvonat első osztályú 
fülkéjében egymás mellé 
kerültünk Pásztor László-  
névál, aki egy júniusi reg
gelen Párádra utazott pi
henni és gyógyulni.

— Vasutas vagyok 1953. 
december 7-e óta. Nemré
giben ünnepeltem a ne
gyedszázados jubileumot. 
Vasutas volt az édesapám, 
Kátai Mihály is. O öt esz
tendeje ment nyugdíjba. 
Kőbánya—Kispesten szol
gált. Beitelbeck Jánosné, 
az anyai nagyanyám is 
vasutas volt. A fiam, And
rás, a Keleti-pályaudvar 
villamosfenntartási főnök
ségén műszerész. Manapság 
már ritkaságszámba megy 
ennyi vasutas egyetlen csa
ládban!

Kál-Kápolnáig még van 
idő. Pásztor Lászlónénak 
ott kell átszállnia. így van 
mód a beszélgetésre, a múlt 
felidézésére.

— Amikor édesapám vas
utas lett Ceglédbercelen — 
mert ott laktunk —, mind
össze két kinevezett vas
utas volt a faluban. És ma? 
Ceglédbercel tele van vas
utasokkal. Én is onnan já
rok Pestre minden nap, 
immár huszonöt esztendeje. 
Megszokott életmód: reg
gel negyed hétkor indul a 
vonat. háromnegyed 8-kor 
már bent vagyok. A  buda
pesti igazgatóséig munka
ügyi és szociális ellátásá
nak lakáscsoportjánál dol
gozom, mint ügyviteli al
kalmazott. Hazafelé is gyor
san elmegy az idő a vona
ton. Vagy kézimunkázom, 
vágd olvasok, mikor mit 
csinálok. Gyakran beszél
getünk is, mert elég sokan 
járunk Pestre dolgozni. Es
te hatkor már otthon va
gyok. Vár a szülői ház. Kö
zel. talán 200 méterre la
kunk * az állomáshoz.. .

Aztán így folytatja:
— Építettünk egy 4 szo

bás házat, már csak a für
dőszobát kell befejezni. 
1977-ben kaptam házépíté
si kölcsönt. Most már ha
marosan készen lesz. A 
házhoz van egy 800 négy
szögöles telek, benne 
krumpli, kukorica, szőlő, 
meg persze virágos kert is.

Már Gödöllőt is elhagy
tuk. A  vonat ablakából néz
zük a tájat. Pásztorné gon
dolatai visszakalandoznak a 
munkahelyére:

— Ilyenkor már bent 
vannak a kollégáim. Bizo
nyára rám gondolnak. 
Mondták is: „25 éve szol
gálsz, rád fér egy kis pi
henés, meg gyógyulás. .  .** 
Mert tudja, a reuma ebben 
a korban már kínozza az 
embert. Bizony, 25 éve 
szolgálom a vasutat. Kü
lönben nagyon jó  a mun
kahelyem. Postát kezelek, 
gépelek, ott mindenki az 
emberek dolgaival foglal
kozik. Aki hozzánk betér, 
annak mi igyekszünk örö
met szerezni. Évente mint
egy 200 lakásügyet inté
zünk. Hozzánk tartoznak a 
budapesti vasútigazgatóság 
szolgálati főnökségeinek la
kásügyei, a vállalati bérla
kások, a munkaköri szol
gálati lakások, mondjam 
még tovább? S ma az em
bereknek olyan a kedvük, 
aipüyen a lakásuk.

— Hogy mi lesz most. 
otthon? Nagyoii jó fiam 
van, majd 6 helyettem is 
gondozza a kertet. Tovább 
akar tanulni. A Kandóra 
akar jelentkezni, vagy 
Győrbe, a főiskolára. Csak 
tanuljon, vigye többre mint 
az anyja, vagy a nagy
apja . . . !

Kál-Kápolna következik. 
Sietve száll le, s keresi a 
másik vonatot, amelyik Pá
rádra viszi, három hét pi
henésre 25 év munkája 
után...

Takács Tibor

A  h o l n a p  u t á n p ó t l á s a
Saját nevelésű szakmunkások a szentesi vontatásnál

A Szentesi Körzeti Üzem
főnökség vontatási részlegé
nek fizikai állománya az utób
bi években megfiatalodott, és 
ez a folyamat tovább tart. A  
történetének második fél év
századába lépett vontatás kor
szerű tanműhelyében 43 szak. 
munkástanuló készül az élet
re. A  most vizsgázott 14 fia
tal fiú az első saját nevelésű 
szakmunkás.

A holnap utánpótlásának 
helyzetéről az új oktatási 
épületben tájékozódtunk. Val- 
kai Attila MÁV-szakoktató:

— ö t  éve kezdett kritikus
sá válni szakmunkásaink el
öregedése. Évente csak né
hány újfelvételes jelentette 
az utánpótlást. Ez késztetett 
bennünket a saját utánpótlás 
kialakítására. Ösztönzött, hogy 
új, fiatal munkásainkkal a 
speciális igényeknek is ele
get tehetünk. Az első három
éves képzési időszak befeje
ződött, most vizsgáztak ta
nulóink. Nagyon sok segítsé
get kaptunk a szegedi igaz
gatóságtól és a szentesi 603. 
számú Szakmunkásképző In
tézettől. Nálunk a fiatalok 
korszerű tanműhelyben, egész
séges környezetben sajátíthat
ják el a dízelszerelő munkát.

Török Sándor szakoktató:
— Meg kell ismerni min

den tanulót, kibontakozásukat 
elő kell segíteni, hogy meg
nőj jön az önbizalmuk. Nem
esik oktatunk, hanem a mun

ka és a szakma szeretetére is 
nevelünk.

Borsi István üzemi önök 
már előretekint, a hatodik öt
éves terv feladataira. Az em
berekkel kapcsolatban is mi
nőségi változást szeretne, s 
ehhez friss erőt jelentenek 
az új, fiatal szakmunkások.

A  műhelybe lépőt a népes 
szakmunkástanuló-sereg mun. 
kakedve, fiatalos zsibongása 
fogadja. A  tanműhely korsze
rű ugyan, de ma már szűk, 
kinőtték.

A  jövő mind több dízeljár- 
mű-villamossági szerelőt igé
nyel. A  helyi szakmunkáskép
ző intézettel közösen most ezt 
a szakmát ajánlják a pálya, 
választás előtt álló fiatalok, 
nak. A  szentesi vontatási mű
helybe máris tizenhatan je
lentkeztek tanulónak. Többen 
kellenének, de nincs hely az 
oktatáshoz.

— Örülök a fiataloknak és 
annak is, hogy tanulóink jól 
érzik magukat nálunk — 
mondja Borsi István. — A 
tanulóévek alatt jól beillesz
kedtek a munkahelyi légkör
be. Mind több a harmincéven 
aluli fiatal, egészséges életrit
musuk egyre inkább meghatá. 
rozó munkahelyi tényező lesz. 
A jól képzett, igyekvő fiata
lok munkáját az idősebb dol
gozók is méltányolják — el
ismerik. Fiatalos lendületük 
jól ötvöződik a tapasztaltab
bak beérett szakmai tudásá
va l Ez nagy erő.

A  vizsga után beszélgettünk 
az új szakmunkásokkal. Meg
kérdeztük: hogyan lettek vas
úti dízelmotor-szerelők. Banka 
Sándor tudatosan akart mo
torszerelő lenni. A  vasúti dí
zelt viszont később szerette 
meg. Barta Zsolt vasutas szü
lők gyermeke. Autószerelő 
akart lenni, de ma már örül, 
hogy a vasúti vontatáshoz ke
rült. Hajdú János családjában 
legtöbbet a mezőgazdaságról 
beszéltek, szülei a tsz-ben 
dolgoznak. Amikor kicsi volt, 
gyakran ki vitték az állomásra 
„vonatot nézni” . Ez megra
gadta őt, és attól kezdve vas
utas akart lenni. Horti Rókus 
a pályaválasztási tanácsadó 
révén került a vasúthoz.

A  fiúk egybehangzóan 
mondják: jó l érzik magukat 
az idősebbek között. Ügy fog
lalkoznak velük, mintha 
apáik volnának. Az is jó, hogy 
nem túl idősek a munkatár
sak, így könnyebben szót ér
tenek.

A fiatalok már kézhez kap
ják a szakmunkás-bizonyít
ványt. Kajtár János, Varga 
László és Hajdú János dicsé, 
retes eredménnyel végeztek.

A  szentesi vontatási tanmű
helynek tekintélye van a vá
rosban, vonzó a fiatalok szá
mára. Immár ki kell érde
melni a felvételt a rangos 
munkahelyre.

(Fogas)

Józsefvárosi
KISZesek

Arany j el vényes 
aranytartalékok
A Bp. Józsefváros „Mező 

Imre” KISZ-alapszervezete ki
váló munkája elismeréséül 
KISZ-aranyjelvényt kapott. 
Az alapszervezet a VIII. ke
rületi KISZ-bizottság közvet
len irányítása alá tartozik, lét
száma 30—40 között ingado
zik. A gyakori aktíva érte
kezleteken a KISZ- és a párt
építéssel rendszeresen foglal
koznak; soraikban hét párt
tag is van.

A VIII. kerületi KlSZ-bi- 
zottság március 21. tiszteleté
re másodszor tüntette ki az 
alapszervezetét „KISZ KB Di
csérő oklevél”-lel. A kerület 
által szervezett megmozdulá
sokon rendszeresen résztvesz- 
nek. A KISZ-esek zöme vi
dékről jár be és váltott mű
szakban dolgozik. így csak 
kis létszámmal tudnak részt- 
venni a társadalmi megmoz
dulásokon. A  teherkocsik ki
ás berakását, a személykocsik 
és az állomás tisztítását vég
zik. Papírt és vasat is gyűj
tenek, legutóbb mintegy 12—' 
16 ezer kiló ócskavasat szed
tek össze.

Csonka Lajos
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H U S Z O N Ö T  É V E A M E G S Z ÍV LE LT  JÓ T A N Á C S :

a Magyar Államvasutak szervezeti rendszerében
Gyöngyösön a következő években tovább növekszik 

a kitérőgyártás volumene

Sorozatban készülnek a kitérők a gyöngyösi üzemben

X "MÁV Kitér Sgyártó Üzem 
1976-ban ünnepelte alapításé* 
nak negyedszázados jubileu
mát. Az 1951. esztendő alap
vető fontossága, a születés, az 
alapítás ténye mellett kiemelt 
jelentőségű strukturális válto
zást hozott 1954 tavasza is, 
amikor a MÁV átvette a gyár 
irányítását Ez a változás 
meghatározta az üzem egész 
működését, további fejlődését 
és biztos perspektívát oél- és 
eszközrendszert adott az itt 
dolgozó munkáskollektívának.

A MAV-nak kellett 
az ipari háttér

~ Az üzem —  múltjában, je
lenében és jövőjében —, elvá
laszthatatlan a Magyar Á l
lamvasutak összetett és igen 
felelősségteljes feladatainak 
végrehajtásához szükséges fel- 
tételbiztosító ipari háttértől. A  
pálya és a felépítményi szer
kezetek komplex egysége je
lenteti meg a pálya- és forga
lombiztonsági követelménye
ket állandó jelleggel kielégítő 
vasúthálózatot.

A z üzem kollektívája szer
ves része a magyar vasutas 
társadalom népes családjának 
és ezen belül, együtt, közös 
erővel oldják meg a népgaz
daság vasúti szállítási felada
tait,. illetve biztosítják e fel
adatok zavartalan megvalósí
tásához szükséges vasúti pá
lya tartozékainak gyártását.

A  felépítményi szerkezetek 
gyártása a félszabadulás előtt 
a Diósgyőri Vas- és Acéláru
gyár váltóműhelyében történt. 
A  váltóműhely —  az akkori 
körülményéket és igényeket 
figyelembe véve —, a követel
ményeknek eleget tudott ten
ni. A  századforduló után 
ugyanis az aíkkori meglevő 
vasúthálózat, fejlesztése nem 
annyira az új vonalak építé
sében, hanem áz üzemeltetett 
pálya felújításában ‘ jelentke
zett, így igény sem Volt egy 
nagyobb felépítményi szerke
zetgyártó bázis létrehozására.

A  felszabadulás után az or
szág gyors talpraállítása ér
dekében nagy ütemben kez
dődött meg a háborúban tönk
rement vasúthálózat, s benne 
a felépítményi szerkezetek új
jáépítése, kijavítása. A  vasút
üzem egyre több és jobb mi
nőségű felépítményi szerkeze
tet igényelt az ipartól. ..

A z ország megerősödésével 
előtérbe került a közlekedés 
fejlesztése, ezen belül a vasúti 
pályák korszerűsítése. A  fel- 
szabadulást követő első évek
ben az ipar különböző válla
latai gyártották a vasúti fel- 
építményi szerkezeteket és be
rendezéseket. A  gyártás —  a 
szétagoltság és a kis szériák 
miatt — gazdaságtalan volt, 
így a Magyar Államvasutak 
részére történő termelésben, a 
növekvő igények kielégítésé
ben az ipari vállalatok nem 
voltak érdekelve. A  Diósgyőri 
Vas- és Acélárugyár váltómű
helyének kis méretű bővítése

nagyobb fejlesztésére, ter
jeszkedésére nem volt lehető
ség —, csak átmenetileg és 
rövid időre enyhített a gondo
lton. így vetődött fel az a gon
dolat. ami azután ötvöződött 
a párt és a kormány tervsze
rű elhatározásával, hogy a 
vasúti felépítményi szerkeze
tek gyártására új bázist kell 
kialakítani, új gyárat kell lé
tesíteni olyan helyen, ahol a 
fejlődés hosszú távon biztosít
ható.

Á gyár
Önálló életet kezd
A  választás Gyöngyös váro

sára esett. Az üzem jogelődjé
nek — a Váltó- és Kitérőgyár 
—  építése 1961. december 21-én 
fejeződött be és ezen a napon 
adták át a város dolgozóinak, 
vezetőinek.

A  gyár ezt követően külön
vált a Diósgyőri Vas- és Acél
árugyártól, új és önálló életet 
kezdve. A  városban 400 dol
gozóval és alig 34 millió fo
rint állóeszközrértékkel meg
kezdődét a termelés — az új 
értéket teremtő munka —, a 
Kohó- és Gépipari Miniszté

rium felügyelete alatt Ez a 
gyár volt a város első jelentős 
ipari bázisa.

A z indulást kővető első 
években a gyár termelési pro
filját a homogenitás jellemez
te. Nagyvasúti kitérőkön kívül 
más jellegű gyártmánycso
portba tartozó termékeket nem 
gyártott. Az évenkénti terme
lés fokozatosan érte el az 
1100—1200 csoport kitérő t. 
Ezekhez a számokhoz gyorsan 
hozzá kell tenni, hogy munka
igényesség és szerkezeti bo
nyolultság szempontjából vizs
gálva, e termékek meg sem 
közelítették a ma gyártott 
korszerű felépítményi szerke
zetek hasonló jellemzőit. Az 
1951. évi alapítás, a gyártás 
előtt, s magának a gyártmány- 
fejlesztésnek, de a vasúti fel- 
építményi szerkezetek további 
gyorsütemű fejlesztésének, ter
melésének gondjait végérvé
nyesen a Magyar Államvas
utak szervezeti rendszeréhez 
való kapcsolódás (elsőnek a 
részleges beolvadás) és direkt 
irányítás után -oldotta meg a 
gyár.

1954 május 1-ével a Közle
kedés- és Postaügyi Miniszté
rium Vasúti Főosztálya vette 
át ez irányítást a Gazdasági 
Bizottság határozatának meg
felelően. Ettől az időponttól 
kezdve neve M ÁV Kitérő
gyártó Üzemi Vállalatra vál
tozott és önálló vállalati rend
szerben működve, tovább kö
zeledett végleges helyéhez a 
vasútüzem hatalmas szerveze
tében.

Növekvő igények
A  kedvező szervezeti-irányí

tási viszonyok lehetővé tették 
a felépítményi szerkezetek 
gyártási volumenének növelé
sét, a gyártmányoknak és ma
gának a gyártásnak minőségi 
javítását, korszerűsítését, ami 
viszont a vasútüzem számára 
volt előnyösebb a régi szerve
zeti konstrukcióhoz viszonyít
va. A kedvező hatások ered
ményeként a gyár egyenlete
sen fejlődött és az eltelt, évek 
kiemelkedő eredményei egyér
telműen igazolták a Gazdasá
gi Bizottság határozatának he
lyességét.

A  fejlődés és az élet válto
zó követelményei egyre több
ször új erőpróba elé állították 
a gyár dolgozó kollektíváját. 
Amikor a vasúti pálya villa
mosítása nagy ütemben to
vább fejlődött és ehhez villa
mos felsővezetéktartó oszlo
pok, egyéb vasszerkezeti 
gyártmányok kellettek, a gyár 
igen rövid idő alatt megte
remtette a szükséges gyártási 
kapacitás szubjektív és objek
tív feltételeit.

A  népgazdaság dinamikus 
fejlődése törvényszerűen meg
követelte a Magyar Állam
vasutak gyorsabb ütemű fej
lesztését is. Ez újabb igénye
ket támasztott a gyárral szem
ben. Ezzel egyidejűleg az érin
tett területeken a termelé
kenység, az élőmunka haté
konysága is számottevően 
emelkedett. A gyár politikai és 
gazdasági vezetői az aktív 
gyártási kapacitást, a műsza
ki és technológiai fejlesztésen 
túlmenően, gyártásszervezéssel, 
az üzem- és munkaszervezés 
korszerű módszereinek alkal
mazásával is növelte. Külö
nösen 1968-tól jelentős szer
vezési változások kerültek be

vezetésre, amelyek kihatottak 
a termelés előkészítésére, a 
gyártás programozására, a 
munkaadagolásra és az el
számolásra. Ez az év gyakor
latilag a gyártás eszköz- és 
feltétel alrendszerén az irá
nyítási és végrehajtási alrend
szerekben további alapvető 
strukturális változásokat ho
zott. Ettől kezdve a gyár szer
vezeti-gazdálkodási jogállása 
is megváltozott. Megszűnt a 
vállalati önállósága és teljesen 
beolvadt a Magyar Államvas
utak szervezeti rendszerébe, 
annak üzemeként működött 
tovább. Neve is M ÁV Kitérő
gyártó Üzemre változott,

9 0
Uj létesítmények

A  műszaki-technológiai fej
lesztésen túl állandóan napi
renden szerepelt, s szerepel 
ma is a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javí
tása. 1973-ban került átadásra 
a több mint tízmillió forint 
beruházással megvalósult Öl
töző-fürdő és orvosi rendelő, 
valamint a mindent kielégítő 
szépen berendezett munkás- 
szállás. A bővítés tovább folyt 
és 1974-ben megkezdte műkö
dését az üzemi fogszakorvosi 
rendelő. A  nagyértékű szociá
lis beruházások, az üzemi 
konyha- és étkezde, a könyv
tár, áz oktatóbázis átadásával 
1977-ben fejeződtek be.

Az üzem az V. ötéves terv 
hátralévő időszakában is nagy 
feladatok előtt áll, melyet dön
tően a vasúti felépítményrend
szer további korszerűsítéséhez 
és biztonságos — az egyre na
gyobb átbocsátóképességű — 
pályák építéséhez szükséges 
termékek, s szerkezetek le
gyártása képez. Ezek mellett 
— a vasútüzemi igények el
sődlegességét hangsúlyozva — 
ki kell elégíteni a népgazda
ság egyéb területein jelentke
ző (az üzem gyártási profiljá
ba tartozó e gyártmányok 
iránti) igényeket is.

Dr. Mocsáry László

Erős
Ferencváros Nyugati rende

zőjének 17 tagú, Egyetértés 
szocialista brigádja kilenc év
vel ezelőtt alakult. A  kollek
tíva ebben az esztendőben 
nyerte el a M ÁV Kiváló Bri
gádja kitüntetést. Életükről, 
munkájukról, mindennapjaik
ról beszélgetünk.

— Mi szeretünk másokkal 
törődni — mondja Csépány 
József brigád vezető. — Az 
érdligeti szociális otthon la
kóival például hét éve tart
juk a kapcsolatot. Rendsze
resen meglátogatjuk őket, 
műsoros esteket rendezünk ré
szükre. Beteg munkatársaink
nak, vagy a gyesen lévő kis
mamáknak is jólesik, amikor 
bekopogtatunk lakásuk ajta
ján. Pedig nem vagyunk tó
szomszédok. Csak ketten lak
nak itt, Budapesten.

— Érdemes annyit utazgat
ni a munkahelyre másutt 
nem tudott elhelyezkedni? — 
kérdezem Valentyin József né 
géptávirászt.

— Domonyból járok ide, 
négy órát utazom naponta, 
mégsem bánom, hogy itt dol
gozom, Jól érzem magam a

„Nekünk egymás kezét kell fognunk...”
Huszadszor nyert „kiváló” címet Zalaszentiván állomás

A  régi zalaszentiváni állo
másnak az volt a híre, hogy 
oda, Kerekes János állomás
főnök keze alá azokat küldik' 
szolgálni, akik egy kis fegyel
mezésre szorulnak. A  nyugdíj 
előtt álló főnök elmosolyodik, 
szemét megjártatja az irodája 
falát beborító okleveleken, az
tán rábólint:

— Volt ilyen .,. Egy szíve
sen iszogató vasutas felesége 
egyszer megkérdezte tőlem, 
hogy mit csináltam a férjével, 
mert mióta Szentivánon van, 
nem iszik. Mondtam: semmit, 
csak amikor eligazítást tartok, 
neki mindig ki kell lépni a 
sorból, s rám lehelni. . ,

Egyszínű  
naptár s z e r in t .••
Az állomást 23 éve vezető 

Kerekes János egyébként 
nemcsak Ilyen embereket ne
velt: négy állomásfőnök, 10 
az igazgatóságon dolgozó elő
adó és számos különböző be
osztásban dolgozó vasutas ke
rült ld a keze alól.

A  szenti vánl állomás egyéb
ként a környék legkorszerűbb 
pályaudvara. A  dominórend
szerű biztosítóberendezés ki
zárja a hiba elkövetését Ha 
például nincs leengedve a 
közúti sorompó, tilosat mutat 
a jelző. Amikor váltókezelőt 
keresek, a főnök elmosolyo
dik: náluk az már több, mint 
tíz éve nincs, a váltókat 
gombnyomásra állítják.

Mindezt addig tudom meg, 
amíg Kerekes Jánost elszó
lítja a kötelesség. Kovács Jó
zsef forgalmi szolgálattevő 
egy orgonista mozdulataival 
készíti elő a vonatok ki- és 
bejáratát, közben telefont ke
zel, s szorgalmasán admi
nisztrál.

—  Mióta vasutas? — kérde
zem.

— rr:zenhat éve. De vasutas 
nálunk az egész família. Osz- 
kón kezdtem pályamunkás

brigádban, kifogástalan a 
munkahelyi légkör. Tizen
nyolc éve vagyok vasutas, de 
Ferencbe csak 1977-ben jöt
tem ...

Csécs Bálintné vonatátvevő 
1973-tól dolgozik a rendező
ben. ö  is bejáró, dömsödi. Rá. 
büszkék a brigádtagok, mert a 
vasúti és az otthoni munka 
mellett vállalta a továbbtanu
lást A  dolgozók gimnáziumá
ba jár, az idén érettségizik.

Bern Kornél pénztáros, bri- 
gádvezető-helyettes:

— Havonta húsz forint tag
sági dijat fizetünk a közös 
kasszába. Színházbérleteket, 
könyveket vásárolunk, aztán 
patronáltjaink ajándékozását 
is ebből finanszírozzuk. Nem
rég ezer forintot fizettünk be 
a gyermekszolidaritási alapra. 
Mi nagyon szeretjük a gye
rekeket A  kőszegi MÁV Ne
velőotthonból most egy ötö
dik osztályos kisfiút hoz nya
ralni a brigád.

— Mindegyikünk elviszi 
majd otthonába négy-öt nap
ra a kis vendéget — kapcso
lódik a beszélgetésbe Makai 
Lászlőné vonatátvevő. — 
1962 óta özvegy vagyok. A

ként Aztán érettségiztem, s 
most itt vagyok. Hat vasutast 
tanítottam meg eddig erre, a 
munkára. Magyar Lajossal 
ketten vagyunk. Egyikünk 
kint, másikunk bent, vajy a 
legtöbb esetben mindketten 
ott, ahol sok a munka. Ez 
már természetes itt, a vas
úton. Ahogy a főnök szokta 
mondani: nekünk egymás ke
zét kell fognunk.

Beszél, s közben jegyez, te
lefonál, nyugtáz. Figyelmezte
ti a szolgálati hangszórón a 
tolatást végzőkel Feszüli fi
gyelmei egész embert köve
telő szolgálat a forgalmistá
ké. Rá is kérdezek, hogy félt-e 
a 16 év alatt valamitől?

— Inkább tőlem félnek, 
mert nagy a hangom — 
mondja, aztán hozzáteszi: — 
ilyen a természetem.

Az utánpótlásra terelődik a 
szó. Arra a kérdésre, hogy 
miért jelentkezik mostanában 
kevesebb fiatal vasutasnak, 
mint régen, sorolják érveikéi 
ellenérveikéi

— Nekünk csak egyszínű 
naptárunk van. A  pirosbetűs 
ünnepeket nem ismerjük — 
mondják.

J ó  légkörben
Ezért is rácsodálkozom Ttx- 

boly Zoltánra, aki építőipari 
szakközépiskolát végzett, s a 
közelmúltban cserélte fel ere
deti szakmáját vasutasra.

— Kocsifelíró vagyok, ez az 
első, amit el kell sajátítanom. 
Szeretnék jó forgalmista len
ni, Zalaszentiván olyan állo
más, ahol bizonyára azt is 
faragnak belőlem.

Közben mázsái ásí jegyeket 
hoznak. Kerekes János állo
másfőnök mutatja, hová, mit 
kell bejegyezni, kiválasztja a 
fiókból a megfelelő pecsét
nyomói s szinte fogja be
osztottja kezét...

Szikár vasutas lép be a 
szobába. Izeg-mozog, mintaki

férjem halála után kerültem 
Ferencvárosba. Két gyerekem
mel Dunákarasztin lakom. Re
mélem, jól érzi majd magát 
közöttünk a kisfiú. Már na
gyon várjuk.

Ismét Csépány József bri
gádvezető veszi át a szót:

— A mi kollektívánkban 
nincsenek „nehéz” emberek, 
mindenkivel könnyű szót ér
teni Az első negyedévben két
szer voltunk elsők, egyszer 
pedig másodikok a Nyugati 
rendező három vonatforgalmat 
lebonyolító brigádja között 
folyó munkaversenyben. A 
terv teljesítését a térfőnök is 
segíti tanácsokkal, ötletekkel. 
Erre az évre 170 óra társa
dalmi munkát vállaltunk. Már 
csak harmincat kell teljesí
teni. A  vonatátvevő helyisé
get tatarozzuk majd hamaro
san.

— Mióta dolgozik Ferenc- 
ben?

— Huszonkilenc éve. Szin
te mindenkit ismerek a pá
lyaudvaron. Más környezetben 
már nehezen tudnám elkép
zelni a munkát. Erős köte
lék a brigád\..

Bagosiné Székely Máris

tenne valamit, meg nem is; 
aztán kiböki:

— Mindjárt itt a vonat, 
már nem megyek k i. . .

— Hová? — kérdezem.
— Kaszálni. Nagyon meg

nőtt a gaz az állomás előtti 
út mellett — feleli Németh 
Ferenc málházó, aki 22 éve 
vasutas.

—  Szereti a munkáját?
— Ha nem szeretném, nem 

lennék itt. Jó a légkör, jók 
a munkatársak. Meg különben 
is, az egész rokonság vasutas.

Ezután már nem is csodált 
kozom, amikor a jegypénz
táros így mutatkozik be: i ;

—  Németh Ferencné va
gyok. Amikor nagyobb lett a 
gyerek, én is munkába áll
tam. Segítettek, s gyorsan 
megtanultam a jegykiadást, s 
a telexgépet is én kezelem.

— Egy műszakban járnak a 
férjével ?

— Csak most vagyunk 
együtt mert cserélt egyik 
kollégájával. Egyébként el
lentétesen járunk, hogy le
gyen otthon valaki a gyerek
kel.

A  k ö lcsö n össég  
alapján

Sárga biztonsági mellény
ben, fiatal ember lép a for
galmista asztalához, s beír 
valamit a füzetbe. Köszön és 
távozik.

— Azt jegyezte be, hogy ki
megy a kanizsai oldalra vál
tót tisztítani. Kintről mindig 
beszól, hogy melyik váltón 
dolgozik, annak a gombjára 
kis kupakot teszek, hogy még 
véletlenül se tudjam lenyom
ni, esetleg balesetet okozni — 
mondja Kovács József.

Kerekes Jánost arról fagga
tom, hogyan tudják a megnö
vekedett teheráruforgalmat 
lebonyolítani. Egyetlen mon
dattal válaszol:

— Odafigyelünk a tehersze- 
relvényekre, aztán ha fölös
leges kocáit találunk, nerü 
restelljük kisorozni.

Nincs is a környék fuvaroz
tatóinak panasza az állomás
ra. A  tsz-ben meg egyenesen 
dicsérik a vasutasokat, hisz 
jó üzleti éraékkel éppen a 
főnök kérte fel őket, hogy ha 
már van homokjuk, lássák el 
az élőt szállító vagonokat 
alomnak valóval. Aztán a jó 
homok vasúti építkezések 
alapanyaga is lett

Közben kisétálunk a váltók
hoz. Az újdonsült váltótisz
tító, Burkus Jenő kap né
hány jó tanácsot, s dolgozik 
tovább. A  beérkező egerszegi 
személy utasai sorra köszön
tik Kerekes Jánost. A  főnök 
megállít egy fiatal lányt, be
teg édesapja felől érdeklődik.

— Ennyire ismer minden
kit?

—  Itt élek, s ez a köteles
ségem is. Hat éve meghalt a 
feleségem. Nagyon letört, de 
akkor is azzal a vasutassal 
kellett foglalkoznom, akit két 
kisgyerekével elhagyni készült 
a felesége. Talán jobb is volt, 
hogy a magam bajával keve
sebbet tudtam foglalkozni...

N égy brigád  
egy cé lért

Harminchármán dolgoznak 
az állomáson. A  négy műszak
ban négy szocialista brigád 
végzi munkáját eredménye
sen. Zalaszentiván az idén, 
május elsején húszadszor lett 
kiváló. Kerekes János így vall 
a szép sikersorozatról:

— A vasút szeretetét kell 
először az emberekbe oltani, 
aztán törődni kell velük. Tud
ni kell, kinek, mikor, milyen 
gondja van. S ha lehet, se
gíteni kell rajta. Az állomá
son 24 óra alatt 120—130 vo
nat megy keresztül. Nem le
het közömbös, hogy aki az 
utasok életét, a szállítmányok 
milliós értékét vigyázza, mi
lyen lelkiállapotban irányit

A  pénzre senki sem pa
naszkodott. Viszonylag jó] ke
resnek, elégedettek, s ami 
még talán ennél is fontosabb: 
jó munkahelyi légkörben, ki
válóan végzik munkájukat 
Erről az oklevelekkel zsúfolt 
falak minden szónál ékeseb
ben beszélnek.

Z. Mészáros Ferene

Aktuális megállapítás

— Látom Pista, nem megy olajozottan az olajozás!
(Kesztyűs Ferenc rajza)

kötelék a brigád
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CSÖKKENŐ LÉTSZÁM, NÖVEKVŐ KÖVETELMÉNY

A vonatkísérők foglalkoztatásának alakulása 
a szegedi vasátigazgatóság telepállomásain

Több vonalon kellene csak m ozdonyvezetővel közlekedni
A  munkaerő ésszerű foglal

koztatására, a veszteségidők 
csökkentésére, a munkafegye
lem javítására a szegedi vas- 
útigazgatóságnál is nagy gon
dot fordítunk. Vizsgálódásaink 
azt mutatják, hogy a munka
erő iránti igény különösen a 
frekventált munkakörökben 
fokozódik. A  legtöbb gondot 
az utazó személyzet hiánya 
okozza, mivel igen nehéz a 
kollektív szerződésben előírt 
foglalkoztatási követelménye
ket betartani.

M Ó T  TÖBB A TŰLÓBA?
A  vonatkísérői feladatokat 

Igazgatóságunk területén 15 
telepállomás utazó személyze
te látja el. A  vonatokat sok
szor csak mozdonyvezetővel, 
vonatvezető nélkül vagy von
tatási vonatkísérővel és vo
natkísérő nélkül továbbítjuk. 
A  területünkön levő 7 vonta
tási főnökség mozdony sze
mélyzetén kívül részt vesznek 
a vonatok továbbításában a 
szomszédos vasútigazgatósá- 
gok vontatási főnökségeinek 
dolgozói is, illetve vonatkísé
rő személyzetünk vonatokat 
továbbít a budapesti és a pé
csi igazgatóságok vonalaira is.

Forgalmi utazószemélyze
tünk szűk létszáma sokszor 
akadályozza a vonatközleke
dés gazdaságosságát. A növek
vő feladatokhoz több emberre 
lenne szükség. Ezt bizonyítja 
például, hogy a vonatkilomé
ter-teljesítmény növekedése
miatt — azonos, szervezési 
színvonal esetén — 4 órával, 
a létszámcsökkenés következ
tében pedig 19 órával, össze
sen 23 órával emelkedett vol
na vonatkísérőink átlagos ha
vi szolgálati órája. Jó szerve
zessél azonban ezt 17 órával 
sikerült csokkentehünk.' 'A lét
számcsökkenés hatása azon
ban olyan nagy mértékű volt, 
hogy a termelékenyebb foglal
koztatás ellenére se csökkent 
vonatkísérőink igénybevétele.

Az egy főre jutó szolgálati 
óra átlagosan havonta 23— 17 
= 6  órával nőtt. Ennek követ
keztében növekedtek a túlórák 
is. Feladataink ellátásához, a 
túlórák megszüntetéséhez, a 
pihenőnapok és a szabadsá
gok kiadásához mintegy 350- 
neZ több vonatkísérőre lenne 
szükség.

JAVULÓ HELYZET 
A VONTATÁSNÁL

A  forgalmi szolgálatnál a 
helyzet súlyosságát jól ér
zékelteti, hogy a dolgozók 
létszáma az utóobi négy év
ben 248 fővel (839 -re) csök
kent, ugyanakkor az egy szol
gálati óra alatt teljesített vo
natkilométer 39,7 százalékkal 
nőtt. 1979 első negyedében to
vábbi 67-tel lett kisebb a lét
szám. Vonatkísérőink 1978- 
ban havi átlagban 101-gyel

több szolgálati kilométert tel
jesítettek, mint 1977-ben. A  
növekvő teljesítmények a 
meglevő létszám fokozottabb 
igénybevételét is eredményez
ték. Vonatkísérőink szolgálati 
és távolléti órái ismét növe
kedtek, ami további problé
mákat okozott a foglalkozta
tásban.

A  vontatási nemek korsze
rűsítése, a műszaki és szer
vezési intézkedések mind ar
ra irányulnak, hogy a csök
kenő létszámot ellensúlyozzák. 
A létszám utánpótlásánál a 
vontatási szakszolgálatnak 
kedvezőbb tapasztalatai van
nak:. A  korszerűbb vontató 
járművekkel együttjárt a 
munkakörülmények lényeges 
javulása, s a magasabb kép
zettség követelménye magá
val hozta a megfelelő bérará
nyok kialakítását. A  forgalmi 
utazók foglalkoztatásában v i
szont nem következett be 
könnyebbség. A  sok gond kö
zepette állandó szervezést kö
vetel az igények kielégítése.

Legfőbb feladatunk, hogy a 
kollektív szerződésben rögzí
tett foglalkoztatási szabályok 
szerinti munkavégzéshez lét
számot biztosítsunk. Az után
pótlás annál is inkább sürge
tő, mert a jelenlegi létszám
nak mintegy a 80 százalékát 
40. illetve 50 év feletti dolgo
zók teszik ki. Az összes lét
számnak csak a 18,9 százaléka 
30 éven aluli, a 20 éven alu
liak száma pedig mindössze 
15 fő (1,4 százalék).

A  hatékony foglalkoztatás 
szempontjából a leggazdasá
gosabb az lenne, ha a vona
tokat azoknak a szolgálati fő
nökségeknek a vonatkísérői 
továbbítanák, amelyek a fel
adatokat a legkevesebb szol
gálati és távolléti árával tud
ják megoldani. Á  gyakorlat
ban persze ez nem valósítha
tó meg, mert ezek a telepál
lomások sem rendelkeznek 
elég emberrel.

HA KÉSIK A VONAT...
Igazgatóságunknál vala

mennyi naponként közlekedő 
vonat továbbítása gondosan 
tervezett fordulók szerint tör
ténik. A  fordulókat — a kol
lektív szerződés 22. §-ában 
előírtaknak megfelelően — a 
szolgálati főnökségek készítik. 
A  vidékről bejáróknak a le
hetőségekhez. képest biztosíta
ni kell, hogy a csatlakozó vo
natokkal haza- és munkába 
utazhassanak. Ebből adódóan 
a vonatkísérők foglalkoztatá
sának tervszerűségét a vona
tok pontossága nagyban befo
lyásolja. Bár e téren javulás 
tapasztalható, gyakran előfor
dul, hogy a megkésett vonat 
személyzetét a vonalon le kell 
váltani túlszolgálat elkerülése 
céljából. Ez főként Kiskunha
las térségében fordul elő a 
nehéz forgalmi helyzet miatt.

A  problémák különösen a te- 
hervonatoknál súlyosak.

Jelenleg a 12 órás vonatfor
galmi tervet hatóránként mó
dosítjuk, így gyakorlatilag 6 
óránként van lehetőség a vo
natközlekedés ésszerűsítésére, 
új vonatok tervezésére vagy 
a régiek lemondására. Ez nem 
mindig teszi lehetővé, hogy a 
forda szerint nem vezényel
hető dolgozókkal közöljük: 
legközelebb mikor és hol je
lentkezzenek szolgálatra. A 
rendkívüli vonatok továbbítá
sát a telepállomások a fordu
lókba beosztott dolgozÓK pi
henőidejében ^agy pihenőna
pon történt vezénylésével ese
tenként a vonatkísérő csapa
tok létszámának átcsoportosí
tásával (csökkentésével) tud
ják megoldani.

Sajnos, vonatkísérőinknek 
csak a 35,7 százaléka lakik a 
telepállomás székhelyén. Ez a 
körülmény is szűkíti azoknak 
a körét, akiket rendkívüli vo
natok továbbításához értesíte
ni lehet. Ennél fogva ugyan
csak fontos feladatunknak te
kintjük a vonatforgalom terv- 
szerűségének a fokozását, a 
menetrendszerűség javítását.

MEGSZAKADÓ FOLYAMAT
A  vonatfékezői hiány eny

hítésére csökkentjük a tola
tást nem végző tehervonatok 
számát. Törekszünk arra, hogy 
a jelfeladásra kiépített vona
lakon a CSM-rendszerben köz
lekedtethető vonatainkat min
den esetben csak mozdonyve
zetővel közlekedtessük, és 
szorgalmazzuk a csak moz
donyvezetővel való közleke
dés további kiterjesztését. A 
problémát ugyanis sokszor az 
okozza, hogy egy-egy hosz- 
szabb útvonalon közlekedő 
Vonatnál a csak mozdonyve
zetővel való közlekedés mű
szaki feltételei nem biztosí
tottak.

A  szegedi igazgatóság terü
letén csak a szólnak—békés- 
csaba—lökösházi és a cegléd 
—szegedi vonalon lehetséges 
a CSM-es közlekedés. Küszö
bön áll a budapest—kiskunha
las—kelebiai vonalon is az eh
hez szükséges műszaki felté
telek megteremtése. Ennek 
hiánya az igen terhelt, Kis

kunhalas—Kiskunfélegyhá
za közötti fővonalunkon, va
lamint Lökösháza—Curtici és 
Kelebia—Szabadka között na
gyon érezhető, hiszen a folya
matos, CSM-es továbbítás 
megszakad Lökösházán, Kele- 
bián. Félegyházán és Halason 
— még akkor is, ha a buda- 
pes—kelebiai vonal korszerű
sítése befejeződik.

Igen sok hátránya van pél
dául, hogy a határátmenetek
nél, tehát Lökösháza és Cur
tici, valamint Kelebia és Su- 
botica között minden esetben 
vonatvezetőt kell vezényelni a 
vonatokhoz. Ennek kiküszöbö
lésére tárgyalásokat kezdtünk

a román és a jugoszláv vas
utak képviselőivel, és a jövő 
ben várható bizonyos előre
lépés a műszaki feltételek 
megteremtésében.

Hasonlóan sok gondot okoz, 
hogy Kiskunhalas—Kiskunfél
egyháza között megszakad a 
Záhony—Kelebia viszonylat
ban közlekedő vonatok CSM- 
es továbbítása. Ezekhez a vo
natokhoz jelenleg Félegyhá
zán kell vonatvezetőt vezé
nyelni, hogy folytathassák út
jukat Kelebiáig.

Mellékvonalainkon a vonat
vezető nélkül közlekedtethető 
személyvonatoknál a moz
donyvezetők szolgálati órái
nak maximálásával segítjük 
elő, hogy MDa-szerelvényeink 
mozdonyvezetői egyedül tel
jesíthessenek szolgálatot.

Most, július 1. óta — a vas
úti főosztály engedélyével — 
a mellékvonalakon az inten- 
don, vagy az azzal azonos 
biztonságot nyújtó ébersépi 
berendezéssel felszerelt M43, 
M44, M47 sorozatú mozdo
nyokkal továbbított irány- és 
közvetlen tehervonatok (az 
F.2-es utasítás „P” melléklete 
szerint) vonatvezető nélkül, 
csak mozdonyvezetővel közle-  
kedtethetők. Ez újabb lehető
ség a vonatkísérő személyzet 
gazdaságosabb foglalkoztatá
sához, de hosszabb távolságon 
— a kezdőponttól a célállo
másig — sokszor így sem le
het csak mozdonyvezetővel 
közlekedni Ennek oka egy
részt az, hogy a mellékvona
lon CSM-es közlekedésre en
gedélyezett vontatójármüveink 
a közbeeső fővonalon nem 
haladhatnak csak mozdonyve
zetővel, másrészt pedig a fő
vonalon CSM-esként engedé
lyezett korszerű vonta* 5jár
műveinket nem lehet a mel
lékvonalakon közlekedtetni. A 
CSM -rendszer előnyei tehát 
nem tudnak kellően érvénye
sülni, ha a közbenső szaka
szokon az említett vonatokhoz 
is vonatkísérőt kell vezényel
ni.

A JOVÖ FELADATAI
A z üzemeltetést irányító 

egységes (forgalmi, vontatási, 
kereskedelmi) üzemviteli szak- 
szolgálat egyik igen fontos 
feladata lesz, hogy a személy
zetirányítók, a vezénylők, a 
menet- és mozdonyirányítók 
munkáját hatékonyabbá te
gye. Ennek során csökkenteni 
kell az indokolatlan, meddő 
teljesítményeket, várakozáso
kat, átvezényléseket. Igazga
tóságunknál tervezzük a sze
mélyzetirányítás kiterjesztését 
a fontosabb vonalakra, s mind 
nagyobb szerepet szánunk a 
vontatási vonatkísérőknek, le
hetőleg úgy, hogy a tolatást 
nem végző tehervonatokat két- 
két vontatási dolgozó továb
bítsa.

Dr. Susla János 
forgalmi osztályvezető

CELLD Ö M Ö LKI VÁLTOZÁSOK
Néhány évvel ezelőtt Cell- 

dömölköt a közvélemény vas
utas településként tartotta 
nyilván. A  családi házakból a 
férfiak többsége reggel, vagy 
délután — táskával a kézben
— szolgálatba indult a vas
úthoz. Mindennapos látvány 
volt, hogy a családfőt elkísér
te a kapuig a feleség, vagy a 
gyerek. A  megélhetést, a biz
tos kenyeret jelentette több 
évtizeden át a sínek világa. 
Ezeket a pillanatokat azonban 
már csak az idősebbek emlé
kezete őrzi. Celldömölköt ja
nuár 5-én avatták várossá.

— Sajnos, már csak emlék 
az, hogy ennek a településnek 
a legtöbb lakója vasutas volt
— mondja Novák Lajos, Cell- 
dömölk állomás szb-titkára.
— Az állomás létszáma 520. 
Ebből csak 130 a „bennszü
lött”, azaz 390-en a környező

településekről járnak ide dol
gozni. A  munkaerőt a helyi 
farostlemez- és kesztyűgyár is 
vonzotta. A  fiatalok nem so
kat gondolkoztak, őket a 
vasút rendje, különösen az 
ünnepi szolgálatok nem lel
kesítik.

— Ebből arra következtet
hetek, hogy az állomás ve
zetőinek a munkaerőhiány 
miatt „fáj a feje?”

— Nem kis gond a lét
számhiány. Munkaerőátcso
portosítással és üzemszerve
zéssel teljes mértékben nem 
lehet közömbösíteni. Nálunk 
huszonnégy óra alatt 1200 ko
csi fordul, az évi szállítási 
tervünk pedig 124 ezer tonna 
áru. Ha tvan-hetven dolgozónk 
hiányzik, főleg vonatkísérő és 
kocsirendező. Súlyosbítja a 
helyzetünket, hogy havonta 
26 vasutasunk dolgozik kiren

delésben Budapest pályaud
varain.

— Hogyan győzik a mun
kát?

— A  fehérvári vonalon 
Csm-rendszerben közleked
nek a tehervonatok. A  tolatás 
egy plusz egy fővel történik. 
Ez nagyobb terheket ró a ko
csirendezőkre és nagyobb a 
balesetveszély is. A létszám- 
hiány miatt, sajnos sok a túl
óra. Tizenkét szocialista bri
gádunk vállalásaiban — a 
közéleti tevékenységen kívül 
— első helyen áll a tervek 
teljesítésének segítése. Nagy 
szükség van erőfeszítésekre, 
hiszen évente 10—20 dolgo
zónk megy nyugdíjba. Az idei 
vasútasnap alkalmából több 
mint 30 000 forint jutalmat 
kaptak a legeredményesebb 
munkát végző vasutasaink.

— Fejlődött-e az utóbbi 
években a celldömölki vas

utasok szociális helyzete, mun
kakörülménye?

—  Nem panaszkodhatunk. 
Egy évvel ezelőtt adták át a 
minden szempontból kifogás
talan szociális létesítményt, 
amit a helyiek Hiltonnak be
céznek. Hatszáz adagos üzemi 
konyhájával, önkiszolgáló ét
termével, az oktatási központ
tal, kényelmes vendégszobái
val, orvosi rendelőjével mél
tán lehetünk rá büszkék. Van 
még ezenkívül egy három- 
szintes létesítményünk, amely
ben zuhanyozók, öltözők, 
mosdók kaptak helyet. Nem 
gond dolgozóink gyermekei
nek óvodába, bölcsődébe tör
ténő elhelyezése sem. Javul
nak a munkakörülmények is. 
Csak egyet említek: a kocsi- 
felírás például már URH adó
vevőkészülékkel történik.
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Yannak-e
belső tartalékaink?

Festik Dunakeszi-Gyártelep aluljárójának vaskor- 
látait. A  festékes dobozok, ecsetek szanaszét he
vernek, a festők pedig a váróteremben isszák a 

Kinizsit. Beszélgetésükből kicsendült, hogy aznap már 
nem szándékoztak többet dolgozni, pedig még csak dél
után fél kettőt mutatott az óra. Hasonló a kép Zugló 
megállóhelyen is, ahol immár egy hónapja festik a vá
rótermet.

önkéntelenül felmerül bennem a kérdés: vajon a
festők közvetlen vezetői meggyőződnek a végzett mun
ka mennyiségéről és minőségéről? Vagy azzal is beérik, 
ha a jelenléti íven a megfelelő munkanap rovatába be
írják a munkaidőt? Sajnos a sürgető intézkedések, ha
tározatok ellenére sok helyen így kap legalizált kere
tet a fegyelmezetlenkedők (és vezetőik!) diktálta mun
katempó.

Szakszervezetünk termelést segítő agitációs propa
gandamunkájának értékelésekor az elnökség tagjai jog
gal sürgettek határozott fellépést, a hasonló jelensé
gek és vezetői szemléletmód megfékezésére, megváltoz
tatására. Érthető, hiszen napjainkban különösen sok 
szó esik a takarékosabb gazdálkodásra való törekvés
ről és a vasút belső tartalékairól. De vajon vannak-e 
a vasútnak belső tartalékai?

Reprezentatív felmérések mutatják, hogy a vasutasok 
produktív munkából kieső ideje átlagosan megközelíti 
a napi 20 százalékot, vagyis a munkaidő egyötödét. 
Tény, hogy ennek tetemes része a dolgozóktól független 
(? ) alkatrész-, anyagellátási és szervezési hiányosságok
ra vezethető vissza, de jelentős a munkások hibájából 
kárbaveszett munkaórák száma is. Az egyes szolgálati 
ágak között részben a forgalom kényszerítő tényezői mi
att is nagy eltérés tapasztalható a munkaidő kihasználá
sában.

M a még nagyon kevés azoknak a vasúti munkahe
lyeknek a száma, ahol a bérezés teljesítmény
hez, megalapozott technológiai normaidőhöz kö

tött. Ott sem folyik kellő agitáció a tartalékok feltárá
sára, ahol valóban a végzett munka jelenthetné a bé
rezés alapját. Nem vonjuk be a dolgozókat az átszer
vezési, átcsoportosítás! intézkedésekbe, így nem látnak 
érdekeltséget a változtatás végrehajtásában. A legtöbb 
helyen nemtetszéssel fogadják a teljesítmény-arányos 
bérezésre, a megalapozottabb normákra, a jobb munka- 
fegyelem kialakítására való törekvést. Ha más mun
kájáról kell véleményt mondani, hamar akad vállalkozó, 
de a saját tevékenységet ritkán veszik revízió alá. Pe
dig egyre halaszthatatlanabb, hogy ne csak az adott 
szolgálati ág munkáját, hanem az egyes dolgozó, vezető 
— legyen fizikai vagy adminisztratív — munkáját is 
kritikusabban értékeljük. Ebben az egyébként népsze
rűtlen munkában nélkülözhetetlen a szakszervezeti bi
zottságok, bizalmiak aktív részvétele.

A  tervezés amúgy is gyakori hiányosságait a vasút
nál is megsokszorozza a résztervtéljesítés hiánya. Tény, 
hogy egyes ágazatoknál a technológiai egymásrautalt
ság miatt a negyedévi, félévi teljesítmények realizálása 
objektív akadályba ütközik, de az építési főnökségeken* 
a járműjavítókban és számos más szolgálati helyen a 
részteljesítmények indokolatlan elmaradása egyik for
rása lesz a sok túlórának, a szervezetlen, kapkodást 
erdményező hajráknak, s ezeken keresztül a munka-  
és tecnológiai fegyelem további romlásának.

A gazdasági vezetők olykor határozatlan intézkedé
sei csak fokozzák a gondokat. Elég ha példaként 
az importból származó 80 Fad típusú teherkocsik 

rossz hazai zárószerkezettel történő átalakítását vagy a 
dunakeszi járműjavító minden előrelátást és megalapo
zott döntést mellőző Amo típusú személykocsi főjavítá
sának normaidő meghatározását említjük, ami joggal 
vált ki a dolgozókban elégedetlenséget.

„Megvan a jó fizetésem, ha jobban dolgozunk, akkor 
sem kapunk többet/” —  hangzik sok helyen. Pedig 
egyre sürgetőbb, hogy a dolgozók és a vezetők az alap
bért ne a munkahelyen töltött időért, hanem a végzett 
munkáért kapják. A  gazdasági vezető pedig ne azzal 
legyen népszerű, hogy elnézi a hibákat, igenis tegyen 
különbséget az elismerésben. A  söröző munkás vigyen 
kevesebb pénzt haza, mint akik becsületesen dolgoz
nak. Merjük vállalni még azt is, hogy ennek következ
tében a fegyelmezetlen dolgozó kilép. Legyünk keve
sebben, így legalább a munkafegyelem, a minőség, a 
dolgozók jogos igazságérzete nem szenved majd csor
bát.

Felelőtlenség lenne arra várni, hogy egycsapásra 
megszüntethetek a hiányosságok, s megváltozik 
minden. Hosszas meggyőző munkára, megfontolt 

agitációra lesz szükség minden apró előrelépéstért. Csak 
vezető és dolgozó összefogásával lehet elmozdulni a holt
pontról. Ez vonatkozik fizikaiakra és az alkalmazottak;* 
ra egyaránt. Ha a fizikai dolgozótól meg akarjuk köve
telni a fegyelmezett munkát, az alkalmazottól, s a ve
zetőtől még jobban elvárhatjuk ugyanezt

Orosz Károly

M EGFELELTEK A BIZALOMNAK

Vasutas fiatalokon is múlott 
az úttörő-olimpia sikere

A  XV. Nyári Úttörő- 
Olimpiának az idén Szeged 
adott otthont. A  június 30-i 
ünnepélyes megnyitóra több 
mint 4 ezer vendég —  köz
tük 3300 sportoló — érkezett 
a városba. A  látogatók közül 
mintegy 3700-an vonattal ér
keztek. A  vendégek pályaud
vari fogadása a szegedi vas
útüzemi KISZ-bizottság fel
adata volt

A  vasutas fiatalok tudták, 
sok múlik munkájukon, hi
szen az érkezés első percei 
döntően befolyásolhatják a 
vendéglátásról alkotott véle
ményt Éppen ezért e fontos 
feladatra alaposain felkészül

tek. A  vasúti kocsikon elhe
lyezték az úttörő-olimpia 
emblémáját A munkába a 
különvonatokat indító buda
pesti és nyíregyházi vasutas 
fiatalokat is bevonták. A  sze
gedi nagyállomást ünnepi 
díszbe öltöztették, virágosí- 
tottak, hangszórókat szerel
tek fel, s a vonatokat zene
szóval fogadták. A  különvo
natok utasait 40 fiatal igazí
totta el, s 20̂ —30 fős csopor
tokba osztva indították őket 
tovább a szálláshelyekre. Az 
üres szerelvényeket pedig a 
szomszédos Szeged-Rókus pá
lyaudvaron készítették fel 
újabb utasok szállítására.
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Nyugdíjban

A kapcsolat 
megmaradt

E G Y K O R  K Ó R  VOL.T ..

Halasi Ferenc, a szegedi 
vasúiig azgaitóság forgalmi 
osztályának dolgozója a 
közelmúltban, 37 évi szol
gálat után vonult nyugdíj
ba. tzzig-vérig vasutas volt. 
Gyermekkorában a sport 
révén került szorosabb 
kapcsolatba a vasúttal, és 
barátai, munkatársai szin
te azóta szeretik, tisztelik. 
Példamutató becsületes 
munkája, szerény egyéni
sége, a vasúthoz való ra
gaszkodása jó példa lehet 
minden fiatal vasutas szá
mára. Pontos és szorgalmas 
ember, aki munkatársaival 
mindig megértette magát.

-Nem . vasutas családból 
lett igazi vasutassá. 1942- 
ben szerződéses órabéres
ként került- a vasúthoz, 
Szeged állomásra, A szak
vizsgák megszerzése után 
Szőregre helyezték, mint 
forgalmi szolgálattevőt. 
1949-től 1950-ig Szeged-
rendezőn volt forgalmi 
szolgálattevő. 1950-től, a 
menetirányítói szolgálat 
megszervezésétől, az elsők 
között irányította a Ceg
léd—Szeged fővonal for
galmát. 1955-től 1957-ig
igazgatósági főmenetirányí- 
tó, majd 1957-től 1962-ig 
igazgatósági vonalbiztos. 
1962-től nyugdíjazásáig elvi 
ügyes, majd vágányzárási 
ügyintéző.

Mindig a munka neheze 
jutott számára, de , becsü
lettel helytállt. Jó munká
jáért a Munka Érdemérem, 
a Közlekedés Kiváló Dol
gozója, a Kiváló Dolgozó 
kitüntetéseket, valamint 
számos miniszteri, igazga
tói és egyéb dicséretet ka
pott

— Elégedett emberként 
megyek nyugdíjba — 
mondja. —- Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy visz- 
szavonulok, s elzárkózom a 
világtól. Megfelelő elfog
laltságot keresek magam
nak. Kertbarát vagyok, és 
ez is jó foglalatoskodás. 
Remélem, az unokáimra is 
több időm jut majd. Kap
csolatom a vasúttal nem 
szakad meg, hiszen egyik 
fiam és menyem vasutas 
és napról napra beszámol
nak majd az eseményekről.

Halasi Ferenc szegélyé
ben egy szakmáját értő és 
szerető, a vasútérí rajongó 
ember búcsúzik a minden
napos munkától. Szereti, 
tiszteli és becsül! őt vasu
tas társadalmunk. Mindig 
azt tartotta, hogy egymás 
megbecsülése, a jó szó, a 
megértés mindennél fonto
sabb. Ebben nem is téve
dett. Bizonyíték rá 37 éves, 
becsületes vasutas munká
ja.

Neki a vasút, s a mun
ka jelentette az életet.

Harsai Gábor

Felújították a hagyományt
Uaiagatás a szom bathelyi m ozd on y  v eset óh hlubjesbatu

A  szombathelyi motor- és 
mozdonyvezetők műszaki 
klubja alig négy hónappal ez
előtt alakult meg. Tagjai az
óta rendszeresen találkoznak, 
éspedig minden hónap első 
csütörtök délutánján tartják 
szokásos összejövetelüket. Leg
utóbb is húsz-h uszonöten
gyűltek össze a MÁV-igazga
tóság egyik emeleti termében.

Szórakozva
tanulnak

Az elsötétített klubhelyi
ségben a fiatal és az idősebb 
mozdonyvezetők érdeklődéssel 
nézték a vetített diaképeket és 
hallgatták az előadást. Ezen a 
napon az M43-as mozdonyok 
hidraulikus hajtóművének ve
zérlése és szerkezeti felépítése 
került az érdeklődés közép
pontjába. A  téma előadója 
Kun József, a szombathelyi 
vontatási főnökség vezetője 
volt.

— Igazgatóságunk területén 
már elég sok M43ras üzemel, 
s újabb gépeket is várunk 
ebből a fajtából. Néhány 
szakemberünk jelenleg Romá
niában van átvétel és tapasz
talatcsere céljából —■ magya
rázta a főnökség vezetője az 
előadás után.

A  műszaki klub alakulásá
ról a két fő szervezőtől: Far
kasán Dénesiéi és Kurucz Zol
tántól érdeklődtünk.

—  Az alapötletet a régi 
vasutaskör adta, ahová a moz
donyvezetők és a fűtők szíve
sen eljártak. Gondoltuk, ér
demes volna a hagyományt 
felújítani «— válaszolta a két 
30 év körüli mozdonyvezető. 
— Együtt, szórakozva köny- 
nyebben tanul az ember.

Az eddigi foglalkozások igen 
jól sikerültek. Az egyik alka
lommal a mozdonyok fékező
szelepeiről, a másikon a KE- 
kormányszelep működéséről 
konzultáltunk. A  jövő hóna
pok klub-programja között 
szerepel az útközben előfor
duló hibaelhárítás módszerei
nek megismerésé, és részlete
sen hallhatunk a villamos

fűtőkocsik szerkezetéről. A z 
előadásokat — szemléltető 
eszközök felhasználásával — 
igazgatósági és más, vontatá
si szakemberek tartják.

Sakk, kártya, 
asztalitenisz

Beszélgetés közben eltűnt a 
terem ablakairól a sötétítő, s 
eltették helyére a vetítőgépet. 
A  résztvevők felállították a 
pingpong-asztalt, néhányon 
sakkozni és kártyázni kezd
tek. Előkerült pár üveg jégbe- 
hűtött sör a büféből, és több 
beszélgető csoport alakult ki.

— A klub állandó tagjai
nak száma hatvanra tehető — 
folytatta szavait az egyik szer
vező. — Előadásonként per
sze csak húszan-harmincan 
vannak itt, mert kevés a 
munkaerő, s a szolgálat még
iscsak előbbre való. Most is 
valamivel többen lennénk, ha 
nem a vizsgák és a szabadsá
golások időszakában volnánk. 
Érdekességként elmondhatjuk, 
hogy más vontatási főnökség
ről, többek között a ferenc
várositól is érdeklődtek már 
klubunk fe lő l. . .

A  sok fiatal között az egyik 
idősebb Zsiga Imre. Ö a he
lyi vontatási főnökség szb-el- 
nöke.

— A fiammal együtt járok 
ide — hallottuk tőle. —- Én 
1951 óta minden olyan moz
dony* és motortípust vezet
tem, ami Szombathelyen elő

fordult. T íz évvel ezelőtt a 
fiam a nyomdokaimba lépett, 
s talán ezért is érzem jól ma
gam itt a klubban, a fiatalok 
között. Meg tanulhatok is. A 
jövőben több idősebb szakii 
szeretnék idehívni. A z itt le
vő fiatalok nagy része egyéb
ként a tanítványom vo lt..

Desits János nem mozdony- 
vezetőként dolgozik, de sokáig 
vezetett gőzösöket, dízeleket. 
Tavaly utazó mozdonyfelvi
gyázó lett.

— Itt, a klubban felelevení
tem ismereteimet, illetve új 
ismereteket szerzek. A  foglal
kozások ezenkívül jó alkalmat 
teremtenek arra, hogy az úton, 
ellenőrzés közben szerzett ta
pasztalataimat elmondjam a 
klubtagoknak, ily módon is 
okulhassunk a mások hibái
ból . . .

Jönnek a szerelők is
Látogatásunk alkalmával 

meggyőződhettünk arról, hogy 
a klub életrehívásának gondo
lata élénk visszhangra talált 
Szombathelyen. A  jól szerve
zett előadások népszerűek. 
Nem véletlen, hogy a villany- 
és motorszerelők közül is töb
ben jelezték belépési szándé
kukat, s a „vezérek”  nem gör
dítenek akadályt a műhelyiek 
közeledése elé. A  maguk ré-[ 
széről is követésre méltónak 
tartjuk a szombathelyi példát.

Sz. Jakab István

Új kultúrterem - társadalmi munkából
Rendkívül szép kultúrter

met építettek társadalmi mun
kában Békéscsabán, a MÁV 
Épület- és Hídfenntartó Fő
nökség 2-es számú építésve
zetőségének dolgozói. A z új 
művelődési létesítmény —, 
amely a vasutasnap tisztele
tére, 81 dolgozó munkája nyo
mán, szabad szombatokon, 
837 társadalmi munkaórában 
készült el —, 90 négyzetmé

teres, s 150 érdeklődő befo
gadására alkalmas.

Az épület- és hídfenntartók 
már korábban is tevékenyen 
részt vállaltak munkahelyük 
megújításából. A  szakasz 95 
dolgozója egy szép lakatosmű
helyt igyekezett létesíteni. A  
következő két évben azt ter
vezik, hogy a többi műhelyt 
— s más helyiségeket is — 
felújítsák, szebbé varázsolják.

Boldizsár Gyula

Kik jogosultak szakmunkáskedvezményre ?
A  nyugdíj alapját képező szakmunkás-bizonyítványa részében töltött be a szakkép

átlagkereset meghatározásé- vagy ezzel egyenértékű szak- zettségének megfelelő munká
nál kedvezményben részesül- képesítése van. kört.
hetnek azok a szakmunkások, A  kedvezményre jogot sze- A szakmunkáskedvezmeny-
akik a nyugdíjazásukat köz- rezhet a vasútnál fogialkozta- re jogosító időbe egyébként 
vétlenül megelőző egy éven át tott minden olyan dolgozó beszámít a szakmunkásta- 
már nem a képesítésüknek akinek munkaköre betöltésé- nuló idő is. Figyelembe re
megfelelő munkát végeztek, hez két szakvizsgája van. E szik továbbá a munkásmozga- 
A szakmunkáskedvezmény al- munkakörök nincsenek külön lomban, valamint a katonai 
kalmazásánál azt az atiagke- jegyzékbe foglalva. Minden- szolgálatban töltött időt is, ha 
resetet kell alapul venni — kor az érvényes képesítési az igénylő ezt megelőzően és 
az év végi részesedés és juta- előírások döntik él. hogy egy követően 30—30 napon belül 
lom nélkül —, amelyet az adott munkakör betöltéséhez a szakképzettségének megfe- 
igénylő szakképzettségének hány szakvizsga szükséges, lelő munkakörben dolgozott, 
megfelelő munkakörben fog- Jogosult a szakmunkáskedvez- A  kiemelt állami vagy társa- 
lalkoztatottak annál a mun- menyre a vasutaknál foglal- dalmi tisztségben (alkalmazás- 
káltatónál átlagosan elértek, koztatott az a dolgozó is, aki- bah) eltöltött időt kedvez- 
ahol az igénylő utoljára szak- nek a KPM Vasúti Főosztály ményre jogosító időnek akkor 
munkásként dolgozott által — a Munkaügyi Minisz- lehet tekinteni, ha az igény-

Az átlagkereset kiszámítása tóriummal és a Vasutasok lő közvetlenül ezt megelőzően 
a nyugdíjazás évének az első szakszervezetével egyetértés- a szakképzettségének megfele- 
napjától a nyugdíj megálla- ben — megjelölt munkaköre lő munkakörben dolgozott Ha 
pítását megelőző naptári hó- betöltéséhez vasúti szakvizsga az igénylőnek több szakmun- 
nai utolsó napjáig terjedő idő szükséges, 
alatt ha pedig a nyugdíja
zásra a naptári év első felé
ben kerül sor, a nyugdíjazást jük: mozdony- és motorveze-. a munkakörben foglalkoztatot- 
megelőző naptári évben, az év tő. mozdonyfűtő, mozdony-se- tak keresetének a figyelembe 
végi részesedés és jutalom gédkezelő, kazánkocsi fűtő, vételével kell megállapítani, 
nélkül átlagosan elért kereset vontatási vonatkísérő, vonta- amelyben az igénylő a leg- 
alapján történik. A kedvez- tási telepi váltókezelő, vonta- hosszabb ideig dolgozott. 
mény azt illeti meg, akinek tás? telepi rendező, villamos

kás-képesítése vagy ezzel 
E munkakörök megnevezé- egyenértékű szakképesítése 

sét az alábbiakban ismertet- van, az átlagkeresetet abban

Mulasztás miatt

Megfutamodott egy szerelvény
A  közelmúltban forró pillanatokat éltek át Gödöllőn a 

szolgálatban levő dolgozók. Egy 22 kocsiból álló szerelvény — 
a szolgálati és a biztonsági előírások elmulasztása miatt — 
a gép leakasztása után elindult Isaszeg irányába, és a lejt- 
viszonyok miatt egyre fokozódott a sebessége.

A  veszély láttán az őrhelyek, Isaszeg és Pécel állomás 
személyzete mindent megpróbált elkövetni, hogy a veszélyt 
elhárítsa. A  9-es, a 8-as, a 7-es és az 5-ös őrhelyeknél a páros 
féksarut a szerelvény összetörve pöccintette le a sínekről és 
robogott tovább, Rákoscsaba irányába.

Rákoscsaba Újtelephez érve, a pálya emelkedése miatt, 
a szerelvény lelassult, így sikerült megállítani. Baleset nem 
történt, mégis mindenki számára elgondolkoztató: milyen 
katasztrófához vezethet az ilyen mulasztás.

Rapi József

1975. július 1-e után a már 
fűtőkocsi kezelő, kocsivizsgáló, jogerősen elbírált ügyeket az 
akkumulátorok javítását vég- érintett nyugdíjas kérelmére 
ző munkás, sorompókezelő őr, felül kell vizsgálni. Az erre 
vonatjelentő őr, térközőr, pá- vonatkozó kérelmet ez év vé- 
lyafenntartási előmunkás, géig lehet benvújtani a MÁV  
szakmunkásvizsgát tett pálya- Nyugdijhivatalhoz. 
munkás, kotrógépkezelő,^ daru- a  szakmunkáskedv ?zmény
kezelő kötöző, rakodógép ke- jelentőségére való tekintettel 
zelő, vonatfékező, kocsirende- a szolgálati főnökségek a 
ző váltókezelő, vasúti térmes- nyugdíjigény bejelentésénél 
tér. forgalmi áteresztő, rak- hivatalból is ügyeljenek ar- 
tamok és rakodógép kezelő. ra, hogy a kedvezményben — 

A kedvezményre jogosultság akit ez megillet — nvndenki 
további feltétele, hogy az részesüljön. Ez az eljárás fe- 
igénylő a nyugdíj megállapí- lel meg a társadalombiztosí
tásánál figyelembe vett szoV tár! törvény alapelvként rög- 
gálati időtartama alatt lég- zített rendelkezésének, amely 
alább tizenöt éven át szak- szerint a társadalombiztosí* 
képzettségének megfelelő tás! feladatokat ellátó szerv 
munkakört töltött be. A rok- amellett, hogy a hozzáforduló 
kantsági nyugdíj megái?anftá- biztosítottat jogairól és kötéle- 
sánál szakmunkáskedvez- zettségeiről tájékoztatja, igé- 
ményben részesíthető az is. nyének az érvényesítéséhe? 
aki szolgálati idejének fele segítséget is nyújt.

Kőbánya-Kispest
Az észak-déli Metró vonal egyik végállomása Kőbánya-Kispest 
állomáson lesz. A  végállomás kialakításával egyidőben terv
szerűen halad az állomás korszerűsítése is. A  Kispestet Kőbá
nyával összekötő közúti felüljárót már átadták a forgalom
nak. Befejezéséhez közeledik a gyalogos felüljáró építése te

A  gyalogos felüljáró előregyártott elemeit a Hámán Kató 
vontatási főnökség 1000 tonnás daruja emeli a helyére

Az új közúti felüljáró

A  Metró végállomás új központi épületét még állványerdő
veszi körül

(Tenta György felvételei)

Együtt a pedagógussal
Évtizedek óta jó a kapcso

lat a nagykanizsai Vasutas
művelődési ház, valamint a 
város e körzetének iskolájára 
Kun Béla Általános Iskola 
diákjai és pedagógusai között. 
Lidky Imréné pedagógus osz
tályával évenként több alka
lommal is rendez könyvtár- 
látogatást. Nem hiányzik a
rendhagyó órák programjából 
a játékos, szórakoztató iro
dalmi vetélkedő sem. Egyálta
lán nem meglepő, hogy a
fiatalok otthonosan járnak- 
kelnek a szabad polcok kö
zött, böngésznek, válogatnak; 
a 30 tagú osztályból tizen 
rendszeresen látogatják a
könyvtárat. Kele György és
Tóth Lajos, a két könyvtáros 
pedig nagy szeretettel és hoz
záértéssel irányítja a gyerme
kek érdeklődését, figyelmét.

Együtt a pedagógusokkal a 
gyermekek érdekébeni Ott- 
jártamkor éppen a tanév utol
só könyvtári foglalkozását tar
tották kötetlen böngészés, ke
resgélés, terveztetés jegyében.

a pedagógus és a könyvtáro
sok figyelmes közreműködésé
vel. Amolyan „étvágygerjesz
tés” volt a hosszantartó nyári 
szünidőre. És sorra alakultak 
ki a kívánság jegyzékek, kinél 
papírra vetve, kiné? pedig csak 
gondolatban, de mindenesetre 
értelmesen és okosan. , 

Érdemes azonban e mód
szer mögé is nézni. Az isko
la diákjainak nagy része vas
utas szülők gyermeke. A gye
rekek által hazavitt könyv pe
dig nem egy esetben a szülők 
olvasmánya is lett Lehet, 
hogy életükben az első köny
vek egyike? Ki tudja? Az 
azonban biztos, hogy ma már 
jó néhány gyermekolvasó a 
szülők, nagyszülők kívánság- 
listájával jelenik meg a köl
csönzéseken, és nemegyszer 6 
—8 könyvvel tér haza. Ezek 
az ifjú könyvbarátok egy ki
csit a könyv mozgókönyvtár 
kezelőivé, a munkásművelő, 
dés propag^n listáivá is vál
tak. Szinte észrevétlenül.
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A közművelődési határozatok szellemében

N y u ga t-d u n á n tú li önképző vasutasok
Egy év alatt ötvennyolcezer könyvet kölcsönöztek

A  szombathelyi területi bi
zottság kultúr- és sportbizott. 
sága a közelmúltban soproni 
kihelyezett ülésén tárgyalta 
meg a nyugat-dunántúli szak- 
szervezeti bizottságok nevelő 
tevékenységét és a szocialista 
brigádok művészeti nevelését. 
A  beszámoló a közművelődés
ről szóló párt- és kormány- 
határozatok, a közművelődési 
törvény és az ezek alapján 
született 1977. április 8-i 
SZOT-határozat elveit tükröz
te.

A  vasút munkaerőhelyzete 
önmagában is gondokat je
lent: óz összlétszámból a te
rületen 2724-en nem rendel
keznek alapműveltséggel. Kö
zülük kétszáznegyvenen 30 
éven aluliak. Éppen ezért szer
vezte meg a területi bizottság 
az intenzív általános iskolákat. 
Így rövid idő alatt harminc
nál többen szerezték meg a 
hetedik, nyolcadik osztály el
végzéséről szóló bizonyítványt. 
Az általános iskolák szerve
zett 'esti. tagozatain kilencve
nes! tanulnak. A  közép- és 
(elsőfokú oktatás gördüléke
nyebb. A  220 középiskolás és 
a mintegy 120 felsőbb tanul
mányokat folytató önmagát 
ösztökéli, különösebb szerve
ző munkát szinte nem is igé
nyelnék.

A z önművelődést segíti a 
szombathelyi igazgatóság te
rületén levő öt önálló és 12 
letéti könyvtár. A  2140 be
iratkozott olvasó egy eszten
dő alatt csaknem 58 ezer 
könyvet kölcsönzött. Ebben 
szerepet játszik, hogy a szo
cialista brigádok szerződést 
kötöttek a könyvtárakkal. így 
az 578 szocialista brigád 8661 
tagja közül nagyon sokan v á lj  
tak állandó könyvtárba járó
vá. ftreg&Átiagogaa^ ¿fcAUtób 
olvasó találkozóra is sor ke
rül.

A  szakszervezeti bizottságok 
fontosnak tartják a munkahe
lyi könyvterjesztést és az ér
tékesítést is. Több helyen bi

zományosaik szervezik és ér
tékesítik elsősorban a Tán
csics, de más kiadók termé
keit is.

Az 1978/79-es évadra hét 
színházzal voltak kapcsolat
ban, s 914 bérletet vásároltak. 
Ezenkívül kétszer Szombathe
lyen, egyszer pedig Veszp
rémben szerveztek teltház- 
akciói

A  szabad idő hasznos eltöl
téséről nemcsak beszélnek. 
Mind gyakrabban szerveznek 
múzeumi sétákat; az ország 
egy-egy nevezetességéi az idő
közben feltárt nemzeti kincse
ket kollektíván tekintik meg. 
Hétvégeken — ez új vonás — 
három-négy család együtt 
szervezi és tölti el szabad ide. 
jé l  (Sajnos, ez elsősorban nem 
a fizikai dolgozókra és a sza- 
cialista brigádokra jellemző.)

A  tapolcai és a szombathe
lyi vasutas művelődési intéz
ményekben 16 műkedvelő mű
vészeti csoport működik. A  
területen még hat helyen van 
valamilyen művészeti együt
tes. Szombathelyen büszkék

arra, hogy Németh Mihály 
szobrászművész a Haladás 
Művelődési Ház szakköréből 
nőtt ki. Több csoportjuk az 
utóbbi időkben országos hí
rűvé küzdötte fel magát: így 
a tapolcai Batsányi Művelő
dési Központ Páva-köre, iro
dalmi színpada és bábszak
köre, a szombathelyi formá
cióé táncegyüttes és a celldÖ- 
mölki citerazenekar. Ám a 
teljességhez tartozik: a műve
lődési intézményekben még 
több vasutast szeretnénk lát
ni.

Az 1978/79-es ismeretterjesz
tési évben május elejéig 642 
előadásra került sor. Sajnos, 
a kora őszi és késő tavaszi 
időszakokban tartott foglalko
zások látogatottsága — felte
hetően a mezőgazdasági mun. 
kák miatt — alacsony volt. 
A  klubfoglalkozások különö
sen a szocialista brigádok kö
rében népszerűek, de a mű
szakiak és a fiatalok részére 
szervezettek ellen sincs kifo
gás. Tavaly 177 rendezvényt 
tartottak.

Sz. Jakab István

Ő S Z I N T E S É G

— Rosszul nézel ki Pista!
— Mert túl sok energiámba 

ság.. .
kerül az energiatakarékos - 

(Kesztyűs Ferenc rajza)

A vasutasnap alkalmából

Miskolcon találkoztak a vasutas eszperantisták
Már hagyományossá vált, 

hogy az eszperantista magyar 
vasutasok saját mozgalmi éle
tükben is megünneplik a 
vasutasnapot. Erre mindig az 
ország más-más városában 
kerül sor a helyi eszperantista 
vasutas szakcsoport rendezé
sében. Az idén a miskolci 
eszperantista vasutasok voltak 
a házigazdák. A  találkozón 
246 hazai és 10 külföldi ven
dég vett részt. A  külföldiek 
között első helyen kell emlí
teni Elfriede Kruset, a Nem
zetközi Eszperantista Vasutas 
Szövetség titkárát Ö közvet
lenül a 31. IFEF Kongresszus
ról érkezett hazánkba. Rajta 
kívül Kassáról, Katowicéből, 
Bmoból és Poprádról ér
keztek külföldi vendégek.

A rendezvény székhelye a 
miskolci Rónai Sándor Műve
lődési Központ volt. Dr. Bács
kai István, a vasutas szakosz
tály elnökének vezetésével 
több mint 100 érdeklődő vett 
részt a fórumon, melyen a 
Magyar Eszperantó Szövetség 
Vasutas Szakosztályának mun
kájáról volt szó.

Délután a Rónai Sándor 
Művelődési Központ színház- 
termében Szuchy Róbert, a 
Hazafias Népfront Miskolc 
Városi Bizottságának titkára 
megnyitotta az igen gazdag 
anyaggal rendelkező kiállítást. 
Ennek keretében Fajszi Ká
roly „Eszperantó a gyermek- 
irodalomban” címmel, Fekete 
István „Eszperantó a füaté- 
liában”  címmel a világ külön
böző országaiban megjelent 
eszperantó bélyeget, emlék
bélyegzést és levélzáró bélye
geket mutatta be. A  harma
dik részben a miskolci eszpe
rantisták országos és helyi 
vonatkozású anyaga, fényké
pei tették gazdaggá a kiállí
tást.

A  kiállítás megnyitása után 
dr. Pásztor Pál, a miskolci 
vasútigazgatóság vezetője fo
gadást adott az igazgatóság 
tanácstermében a külföldi 
vendégek, valamint a hazai 
eszperantó mozgalom vezetői, 
a rendezvényen részt vevő 
társadalmi szervek képviselői 
részére. A  fogadáson igen 
bensőséges hangulatban ele
venítették fel a résztvevők 
korábbi közös élményeiket,

továbbá a mozgalom jelentő
ségéről, fejlődéséről, perspek
tívájáról beszélgettek.

Este a Rónai Sándor Műve
lődési Központ színháztermé
ben került sor az eszperan
tisták vasutasnapi ünnepségé
re. Dr. Bácskai István üdvö
zölte a megjelenteket, majd 
dr. Pásztor Pál vasútigazgató 
mondott ünnepi beszédet.

Az ünnepi beszéd után El
friede Kruse, az IFEF titkára 
üdvözölte a résztvevőket, 
majd meleghangú szavakkal 
méltatta a magyar vasutas

eszperantisták munkáját, és 
további sikereket kívánt a 
mozgalmi munkában. Ezután 
dr. Pethes Imre, a Világbéke 
Eszperantómozgalom elnöke 
ismertette a magyar vasutas 
eszperantisták békeharcát, 
majd kitüntetéseket adott át.

Másnap négy külön autó
busszal Aggtelekre kirándult 
a résztvevők egy része. Egy 
másik csoport Lillafüredre, a 
a harmadik pedig Miskolc-Ta- 
polcára kirándult.

Patay János

Elmentünk Stájerba

Koncert a liezeni Népházban
AUSZTRIÁBAN VENDÉGSZEREPELT A DUNAKESZI FÚVÓS ZENEKAR

Kanyarog az autóbusz 
Ausztria kacsk-aringós útjain 
s a benne ülők el bűvöl ten 
csodálják a festői tájakat. A 
hóval borított magas he
gyek fenséges nyugalmat 
árasztanak, a hegyek lábánál 
elterülő zöldellő mezők, vi
rágzó rétek pedig jókedvet, 
derűt fakasztanak. Tél és 
nyár — két évszak nyomai 
láthatók egyidőben a termé
szet alkotásain, s ez nem 
mindennapi élményt jelent.

Az autóbusz utasai a duna
keszi művelődési központ fú
vószenekar ának tagjai és kí
sérői a kora hajnali órákban 

> búcsúztak a hazai tájaktól, 
hogy az ausztriai Liezen vá
rosba hírül vigyék a ma
gyar vasutasok zeneszeretetét.

Liezen az Enrís folyó felső 
völgyszakaszának kiemelkedő 
jelentőségű városa, forgalmas 
vasúti csomópont, üdülőhely, 
s egyben ipari centrum is. 
Fontos helye van a stájer 
vasiparban, van kerámia gyá
ra, s több kisebb ipari léte
sítménye is. A  történelem a 
római idők óta ismeri.

Délután négy óra felé, a 
szokatlan, bágyasztó meleg el
lenére is élénkül a társaság. 
Közeledik a végcél, s a vidék 
egyre ismerősebb lesz. Három 
év távlatából is frissek az 
emlékek, jóleső érzés idézni a 
múltat. Az együttes harminc
két tagja 1976-ban már járt 
Liezen közelében, a néhány 
kilométerre fekvő SelzthaJ 
városban. A  zenekarnak az 
volt első külföldi turnéja, sa 
baráti kapcsolatok nem sza
kadtak meg.

A  múlt esztendőben, a du
nakeszi művelődési közoont 
meghívására, a liezeni városi

zenekar tagjai ismerkedtek 
fővárosunk nevezetességeivel, 
s a viszontlátogatásra ebben 
az évben került sor.

Pontosan öt órát mutatott az 
óra, amikor a mintegy hét
ezer lakosú osztrák kisváros 
főterén, Ruff Heinrich úr, 
Liezen polgármestere fogadta 
a magyar vendégeket. A  vá
rosi zenekar tagjai pattogó 
számokat játszottak, s közben 
népviseletbe öltözött csinos 
kislány itallal kínálta a ma
gyarokat. A  főtéren összegyűlt 
vendégváró tömeg csakha
mar tanúja lehetett két or
szág zenészei meghitt, bará
ti összeölelkezésének.

A  találkozás első percei 
után, amíg az együttes tagjai 
elfoglalták kijelölt szobáju
kat az Arany Szarvas szálló
ban, Alois Grünwald és Szir
mai János karnagy között 
gyors szakmai megbeszélés 
zajlott le. Este nyolc órára,

a frissítő zuhany, a rövid pi
henés már éreztette hatását, 
& valamennyien jókedvűen 
vettünk részt Ruff Heinrich 
polgármester éjfélig tartó fo
gadásán.

Az osztrák vendéglátás 
gazdag programot kínált. A  
csoport tagjai stainachi 
üzemlátogatás során megis
merkedtek a tej begyűjtésé
nek, s a tejtermékek gyártá
sának „műhelyt! tk ¿i val”. sok
féle ízével, zamatával. A  Ge
säuse szoroson keresztül kör
utat tettünk Admontba, ahol 
kegyelettel adóztunk az al
pinista temetőben pihenők 
előtt és minduntalan megcso
dáltuk a környék félelmesen 
szép havas hegységeit.

A  zeneszerető közönséggel 
több alkalommal is találko
zott az együttes. Az érkezés 
utáni napon, á liezeni Nép
házban, közös koncertet ad
tak a vendéglátók fúvószene-

A  dunakesziek koncertje Liezenben

karával. Játékuk sikert és el
ismerést aratott.

A  dunakesziek harmadik 
nap reggel kilenc óra után, a 
liezeni főtéren polkákkal, in
dulókkal, keringőkkel, népda
lokkal szórakoztatták az ösz- 
szegyűlt közönséget, amely 
szívesen hallgatta a szép já
tékot.

Ugyanaznap este Win* 
dischgarsten következett. Ez a 
csaknem kétezer lakosú köz
ség a Sengsen-hegység déli 
lejtőjén fekszik. Népszerű 
üdülőtelep, klimatikus, ma
gaslati gyógyhely, téli sport
központ Bár a zenekarok az 
esti órákban érkeztek a kon 
certre, a festői környezet itt 
is magával ragadott bennün
ket. A  természet a szürkülő 
homályban is csodálatos. 
Windischgarstennek hálás 
közönsége van. A  „hazaiak” 
szereplését, s a vendégek já
tékát egyformán elmélyült 
figyelemmel hallgatta.

Az osztrák házigazdák nem 
felejtkeztek el a szabadidő 
biztosításáról sem. A  negye
dik nap délelőttre nem ter
veztek programot, mindenki 
önállóan rendelkezhetett ide
jével. A  csoport tagjai mégis 
úgy határoztak, hogy közös 
kiránduláson vesznek részt, s 
ezt a döntésüket nem bánták 
meg. Aloiis Grünwald és fe
lesége nagyszerű idegenveze
tőnek bizonyult. A  kirándu
lásról újabb élményekkel 
gazdagabban, jó hangulatban 
tértünk vissza.

Az est! rendezvényre való 
készülődés már a búcsúzást 
jelentette. Néhány órát még 
együtt töltöttünk a vendéglá
tókkal. Ezúttal az osztrákok 
tervezgettek. Ruff Heinrich 
polgármester téfásan megje
gyezte: hamarosan felkeresi 
a szakszervezetet, hogy segít
sen egy újabb magyar láto
gatás megszervezésében.. .

Pálinkás Katalin

N Y U G D Í  J A S T A L Á L K O Z Ő
Székesfehérváron, július 9-én a vasutasok Vörösmarty 

Művelődési Házában rendezték meg az üzemfőnökség nyugdí
jasainak találkozóját. Ezúttal százhetven nyugdíjas élt a szak- 
szervezeti bizottság meghívásával és ment el a művelődési 
házba, hogy meghallgassa az üzemfőnökség munkájáról szóló 
ismertetőt, valamint a tiszteletükre rendezett műsort. Az idős 
emberek ezután találkoztak azokkal a fiatal dolgozókkal is, 
akik a Közlekedéstudományi Egyesület vasútüzemi szakcso
portjában a múlt emlékeit, eseményeit kívánják összegyűjte
ni, megörökíteni.

A  székesfehérvári nyugdíjastalálkozó résztvevőinek egy 
csoportja

A Juventus lcamarakórus sikere 
a soproni országos fesztiválon

A  IIT. Soproni Országos Ka
marakórus Fesztivált' július 
7-én és 8-án rendezték meg. 
A  jelentkező, illetve a feszti
válon részt vevő kórusok két 
hangversenyen mutatkoztak 
be Sopron zeneszerető közön
ségének. A  vasutasok szak
szervezete zeneiskolájának 
„Juventus”  kamarakórusa is 
bemutatkozott ezen a feszti
válon, melyen zened életünk 
számos neves egyénisége, köz
tük Fasang Árpád zeneszer
ző, Maróti Gyula, a Kórusok 
Országos Tanácsa főtitkára, 
Szokölay Sándor zeneszerző is 
tagja volt a zsűrinek.

A  vasutasok szakszervezete 
zeneiskolájának ‘ ifjúsági ka
marakórusa két éve alakult, s 
a jelenlegi összetételben 1978. 
december 1. óta működik Fa
lus Tamásné és Csik Miklós 
karnagyok vezetésével.

Műsoruk nagyon ötletesen 
kezdődött Számaikat végig
kísérte az a magnószalagra 
felvett interjú, amelyet az idén

Bécsiben Herder-díjjal kntün
tetett Farkas Ferenc zene
szerzővel készítettek. Farkas 
Ferenc vallomása természetes, 
közvetlen vo lt ahogyan be
szélt a kórus munkájáról, az 
előadott művek születéséről. 
A  kórus közben nagyszerűen 
beleillesztve a  mondanivaló
ba, válogatott remekműveit 
szólaltatta meg Falus Tamás
né és Csík Miklós karnagyok 
vezetésével.

A  kórus tagjai zeneileg kép
zettek, kottaismerő, hangsze
ren játszó fiatalok. A z új 
irányzat szerint a kórust ka
marazenekar kísérd és tagjai
nak nevelésében a zeneiskola 
hangszeres oktatása létfontos
ságú szerepet tölt be.

A  „Juventus”  kamarakőrus 
munkájának eredményét nagy 
elismeréssel fogadta a zsűri 
és a fesztivál közönsége. A  
vasutasok szakszervezete ze
neiskoláját méltóan képvisel
ték.

Dr. Sárga Lászlóné

Zsip-zsup-kenderzsup...
Harminc éve a 

ferencvárosi ren
dezőpályaudvar 

mellett lakom. 
Megszoktam a 
vonatok zakatolá
sát, az. állandóan 
lezárt vasúti so
rompót, a Gyáli út 
kellős közepén, az 
irányító torony 
hangosan beszélő
jét (néha egész 
tréfásan . fogal
mazzák meg mon
danivalójukat a 
szolgálatot teljesí
tő vasutasok!) a 
szinte non-stop 
tolatást.

Kis túlzással azt 
mondhatom: ál
momban is hal
lom az ország 
legnagyobb cso
mópontjának sem

mivel össze nem 
téveszthető zajait, 
zörejeit.

Az utóbbi he
tekben meglepő 
Jelenséget tapasz
taltam. Lehet, 
hogy a különös 
„mini hangver
seny"  régóta létjo
gosultságot nyert 
— mindenesetre 
én nemrég hallot
tam először.

A  dallam sajná
latos módon ré
gen a múltba hul
lott gyermekko
rom emlékeit 
idézte. Ugyanis a 
dízel mozdony 
kürtje ezt har
sogta világgá: 
„Zsip-zsu p, ken- 
derzsup, ha meg
ázik, kidobjuk..

Egyezményes jel 
lenne ez? Aligha 
hiszem. Inkább 
csak tréfás kedvű 
vasutasok „műso
ron kívüli kon
certjéről”, van szó. 
Bár meglehet: az 
idők folyamán a 
dallamtöredék va
lamiféle tartalom
mal telítődött, va
lamit jelent a be
avatottak számá
ra.

A  kívülállókat 
inkább csak mo
solyra készteti a 
kerekek csattogá
sát „színező” kürt- 
szóló, amelyet e 
sorok írása közben 
ismét hallok: 
„Zsip-zsup, ken-
derzsup, ha meg
ázik kidobjuk.. .* 

(Üjházy)
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K isp á lyás labdarúgás
Celldömölkön, az építési fő

nökség szakszervezeti bizott
sága ismét megrendezte a ha
gyományos vasutasnapi labda
rúgótornát. A  különböző mun
kahelyek nyolc benevezett 
csapatát két csoportba sorsol
ták a szervezők. A z  így kiala
kított' csoportok győztesei küz
döttek meg a tavalyi vasutas
nap győztesénél őrzött ván- 
doirserlegért. A  kupát az 5-ös 
számú gépállomás műhelyt

dolgozói nyertéit él a 9-es hi
dász építésvezetőségének a 
labdarúgói előtt. A z utóbbiak 
meglepő, szereplése figyelemre 
méltó,, mive] a hidászok lab
darúgói a főnökség legkisebb 
létszámú kollektívájából ke
rültek ki.

Külön játszottak a KISZ- 
esek. Ök a soproni pályafenn
tartás fiataljaival játszottak. 
Ez az összecsapás a vendé
gek győzelmével zárult.

Vasutas-kupa sakkcsapatverseny
A  29. vasutasnap tisztele

tére a BVSC, a Törekvés és a 
Vasútépítő Törekvés sakk- 
szakosztályai közös rendezé
sében, nyolc csapat részvéte
lével, ,/Vasutas-kupa” sakk
csapatversenyre került sor a 
M ÁV  Budapesti Építési Fő
nökség kultúrtermében. A  ver
senyt Németh Gyula igazgató, 
a főnökség vezetője, a  Vas
útépítő Törekvés Sportkör el
nöke nyitotta meg.

A  csapatversenyen négy fő
ből álló csapatok vettek részt. 
A  verseny legfiatalabb ver
senyzője Pálkövi József, a 
Vasútépítő Törekvés verseny
zője «volt. A  Kupát a Vasút
építő Törekvés SE I. csapata 
nyerte 21 ponttal. 2. A z  Uni
versitas SE Debrecen 20.5 
ponttal, 3. A  KGM  Vasas 16 
ponttal, 4. Nyíregyházi Vas
utas 16 ponttal, 5. a BVSC 
13.5 ponttal.

TÖMEGSPORT

Területi döntő Dunaújvárosban
A  pécsi területi bizottság 

június 30-án és július 1-én 
Dunaújvárosban rendezte meg 
a területi tömegsportdöntőket, 
melyeken az alábbi eredmé
nyek születtek:

Kispályás labdarúgás: 1.
Kaposvár, 2. Dombóvár, 3. 
Nagykanizsa csapata.

Asztalitenisz férficsapait: 1. 
Dombóvár, 2. Pécs, 3. Nagy
kanizsa. Női csapat: 1. Dom

bóvár, 2. Nagykanizsa, 3. Ka
posvár.

Férfi egyéni: 1. Harta (Dom
bóvár), 2. Ben kő (Nagykani
zsa), 3. Csurgai (Dombóvár). 
Női egyéni: 1. Szabóné (Dóm. 
bóvár), 2. Mózes (Nagykani
zsa), 3. Gurdán (Nagykanizsa).

Sakkcsapatverseny: 1. Dom
bóvár 11,5, 2. Pécs 10, 3. 
Nagykanizsa 9 ponttal.

N yíregyházára került 
a V a su ta s  T en iszk u p a

M iért já rok  iskolába?
Ezzel a címmel tanévzáró magyar dolgozatot írtak Mis

kolcon, a Vörösmarty Mihály Művelődési Házba kihelyezett ■ 
általános iskola 5— 6. osztályos tanulói. Godó László vasutas* 
dolgozatában így fogalmazta meg őszinte véleményét:

„Pályaépítő munkás vagyok. Sok a munkám, de azért 
este, amikor hazamegyek, az iskolai leckét veszem elő, és 
tanulok, mert nappal nincs rá időm. Sokat segít a tanulmányi 
szabadság, és az, hogy az iskolában, több tantárgyat közösen 
megbeszélünk.

A  ku 1 túrházban szép, tiszta helyiségben tanulhatunk. Fil
meket vetítenek részünkre és a könyvtárból is több könyvet- 
kivehetünk. Tervem az, hogyha sikerül befejezni az iskolát, 
nehézgépkezelői tanfolyamra megyek.

»öregd iák « társaimmal együtt köszönetünket fejezzük ki 
a művelődési ház igazgatójának és a tanárnőknek a tanúié- *

A z  1979. évi Vasutas Kupa 
országos teniszversenyt 13— 
15-e között bonyolították le a 
BVSC Tatai úti tenisztelepén. 
A  hét számban megrendezett 
versenyre 7 vasutasklub —  a 
rendező BVSC, a Szombathe
lyi Haladás, a Nyíregyházi 
VSSC, a Testvériség, a  Tö
rekvés, a M ÁV  Tervező Inté
zet SK  és a Ferencvárosi VSK 
—  138 versenyzője nevezett 

Eredmények: Nyílt férfi
egyes. 1. Káplán (Nyíregyhá
za), 2. Erőss (Nyíregyháza), 3. 
Koczor, Koltai (Sz. Haladás). 
Nyílt női egyes: 1. Szabó É. 
(Sz. Haladás), 2. Bartha (Nyír
egyháza), 3. Túrái (BVSC), 
Kovacsics (Nyíregyháza).
N yílt férfi páros: 1. Kiss—
Koltai (Nyíregyháza), 2. Cse-

tényi—Koczor (Sz. Haladás), 3. 
Káplán—Móricz és Koczka— 
Erőss (Nyíregyháza). Serdülő 
leány: 1. Pergel (Sz. Haladás), 
2. Vári (Sz. Haladás), 3. Ke
resztúri (BVSC), Gábriel (Sz. 
Haladás). Serdülő fiú. 1. Bér
ces (Nyíregyháza), 2. Mislay 
(Nyíregyháza), 3. Sthál (Nyír
egyháza), Kálmán (Testvéri
ség). Ifjúsági leány: 1. Bartha 
(Nyíregyháza), 2. Kovacsics 
(Nyíregyháza), 3. Pergel (Sz. 
Haladás), Csokonai (Nyíregy
háza). Ifjúsági fiú : 1. Bérces 
(Nyíregyháza), 2. ’ Mislay 
(Nyíregyháza), 3. Csokonai és 
Sthál (Nyíregyháza).

A  nyíregyházi teniszezők k i
tűnő szereplésükkel méltán 
nyerték él a Vasutas Kupát. sunk. segítéséért.. .

—  Csereüdülés. Régi keletű 
barátság köti össze a szolnoki 
járműjavítót az NDK-beli 
Eberswaldei járműjavítóval. A  
tíz évvel ezelőtt kötött együtt
működési szerződés értelmé
ben minden nyáron 2—2 cso
portban hatvan magyar és 
német munkáscsalád csere
üdültetésére kerül sor.

— Véradás. A  szolnoki von
tatási főnökségnél hagyomá
nyossá vált már, hogy a Vö
röskereszt helyi szervezet ren
dezésében minden évben vér
adó napot tartanak. A z  idei 
véradó napon, amelyet június 
29-én tartottak, 63 dolgozó 
összesen 23 liter vért adott.

—  Brigádkirándulás. Pásztó 
állomás dolgozói július 22-én 
a szocialista brigád szervezé
sében, egész napos kirándulá
son vettek részt Egerben. A  
brigádot Tóth Ernő állomás
főnök is elkísérte és ezt az 
alkalmat használta fe l arra,

—  Virágzik a magnólia. A 
pécsi vasútigazgatóság udva
rán ismét virágot bontott a 
város legszebb dísznövénye, az 
egzotikus külsejű magnólia, 
amelyet a népnyelv tulipán
fának nevez. A  mostani virá
gok valamivel kisebbek és hal
ványabbak, mint a tavasziak 
voltak.

—  Könyvtár az oktatási köz
pontban. A  szombathelyi igaz
gatóság oktatási központjában. 
Szombathelyen, 600 kötetei 
könyvtárat létesítettek. A 
könyvtárat a tanfolyam hall
gatóinak tanulmányait előse
gítő válogatott szakirodaleni 
egészíti ki.

— Segít a járműjavító. 
Szombathelyen a Lakástextil 
Vállalat Fonó és Szövő Gyá
rában javítják a kazánt. Ez 
idő alatt a szombathelyi jár
műjavító látja el gőzzel a gyá
rat. A  vezetéket szinte napok 
alatt kiépítették, így a jármű
javító segítségével a kazán 
javításának ideje alatt zavar
talan a termelés.

Országos teniszverseny 
a BVSC Tatai úti telepén

Elkészült az SZVSE új munkacsarnoka
A  Szegedi Vasutas Sport- költséggel elkészült és a 29. 

Egyesület —  amely 1919-ben vasutasnapon átadták az új 
alakult —  az ország legrango- munkacsarnokot. A  19x38 mé- 
sabb vasutas sportegyesületei teres új csarnok elsősorban a 
közé tartozik. Kilenc szakosz- biEk6zők ^  a kosárlabdázók 
tölyban .535 igazolt versenyző felkészülését. versenyzését

. *____ ... . , .  könnyíti meg, de rajtuk kívül

»«?>«>> -  ■
versenyzéshez szükséges félté- versenyzőinek is. A  csar- 
telek biztosítását. Ennek ér- nők lelátóján 400-an buzdít- 
dekében a létesítményeket há- hatják kedvenc csapatukat, 
rom ütemben korszerűsítik, versenyzőjüket, 
bővítik. Korábban már elké- A z  új létesítmény a vas- 

a központi kazánház, utasok szakszervezete elnök-

labdarúgópályát! kialakították éP,ult A  l6ll6S^  62261
a futódombot, az ülőhelyi le- nem ért veget. Már meg
létét és a külső pálya álló- kezdték az öltözők, az irodák 
helyeit. és a klubhelyiség alapozását,

Most, a fejlesztés második építését. ?
ütemében 12 m illió forintos Gellért

esi és a nyíregyházi ökölvívók 
között.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Tízszintes: 1. A  vezetők figyel- . . .  Lee, volt ENSZ főtitkár 36. Függőleges: 1. Tó a Szovjet- 

Kiébe ajánljuk. (Folytatása a füg- Textil anyag. 37. A  síkság. 38. unióban. 2. A  test éltető nedve, 
gőleges 29-ben és a vízszintes Y. I. 40. Jugoszláv város. 42. A  3. Latin és. 4. Elvesz. 5. Pápai 
26-ban.) 13. Kaszáló: 14. A  fal függőleges 8 birtokos raggal. 43. korona. 6. Erdei állat. 7. Nagyon
síkját tagoló függőleges sáv. . 15. Folyadék. 44. Gyilkolja. 46. Latin édes folyadék. 8. Csontokat köt 
Megretten. 16. A z argon vegy- művészet. 48. Gyakori jelző. 49. össze. 9. Feljegyzésre is szolgál- 
jele. .17. Szeparatista szervezet. Francia város. 50. Péksütemény, hat. 10. Német személyes név- 
18. Pesti Műsor. 20. Végek nél- 52. Vas megyei község. 53. KI- más. 11. Semmi (latin). 12. Gön- 
kül elrág. 21. Japán kikötőváros, halt futómadár. 54. Északameri- gyölegsúly. 17. Két szó: 1. Ko- 
23 Fontos energiaforrás 25. Az kal félsziget. 56. Visszahív! 57. márom megyei helység. 2. Angol 
arzén vecvleie oo «szérhanvi rank közepe. 58. Az egyik szü- város. 19. Száraz csőtészta. 21.

‘ lő. 59. Időmérő. 61. Indulatszó. . . .  mometer, a szemlencse görbü-
István egyik könyve. 30. Hely- g2. Az USA egyik állama. 64. letét mérő készülék. 22. Idegen 
határozó. 31. celebeszen élő vad- Rajthely a  sportban. 66. A  hideg férfi név. 23. idöhatározó. 24.
tulkok. 33. Latin számok. 35. is teheti.

A  verseny ünnepélyes megnyitása

A  nemzetközi gyermekév A  versenyen, amely egyben 
tiszteletére június 28-tól jú- tehetségkutatás is volt, ötszá- 
lius 1-ig országos gyermek-, zan vették részt. A  versenyt 
újonc-, serdülő és ifjúsági te- ‘Hopp Béla, a  BVSC tenisz- 
niszversenyt rendeztek a szakosztályának a vezetője 
BVSC Tatai úti tenisztelepén, nyitotta ineg.

Három korcsoportban

Vasutas ökölvívó-bajnokság Szombathelyen
A  vasutas-szakszervezet megbí- Országos vasutasbajnokok. Ser

zásából június 29. és július 1. dűlők (1965-ös születésűek). Kis- 
között a Haladás VSE rendezte papírsúly: Lantos (Hatvan). Pa- 
meg az Országos Vasutas Oköl- pírsúly: Kanizsai (Pécs). Légsúly:| 
vívó Bajnokságot. Mindhárom na- Veréb (Nyíregyháza). Harmatsúly: 
pon zsúfolásig megtelt a szom- Kocska (Pécs). Könnyűsúly: Ker-i 
bathelyi járműjavító kultúrterme, tész (Nagykanizsa). Kisváltósúly: 

A  három korcsoportban, serdü- Betezn&y (Hatvan). :
lók, Ifjúságiak és felnőtték, meg- Sc£ender__(Pécs) . A  1 ̂ techniká-
rendezett bajnokságon izgalom- versenyzőnek i^ro tisztelet-
. . . .  ® . , díjat Kocska Szilárd (Pécs) kap-
ban nem volt hiány. A  pontver- pontversenyben: 1. Pécsi
seny szempontjából különösen VSK 15, 2. Hatvani VSK 13, 3. 
nagy küzdelem alakult ki a pé- Nyíregyházi VSSC 12 pont.

Serdülők (1963—64-ben szüle
tettek). Kispapírsúly: Kákái
(Pécs). Papírsúly: Gál (Nyíregy
háza). Légsúly: Csatlós (Nyíregy
háza). Harmatsúly: Dunai (Pécs). 
Pehelysúly: Kovács (Nyíregy
háza). Könnyűsúly: Ambrus
(Pécs). Kisváltósúly: „A ”  cso
port: Pór (Nagykanizsa). „B ”  
csoport: Horváth A. (Haladás). 
Váltósúly: Szili (Pécs) Nagyvál
tósúly : Gondon (Nyíregyháza). 
Középsúly: Szalal (Pécs) Nagy
középsúly: Molnár (Haladás VSE). 
Félnehézsúly: Bedő (Pécs). Ne
hézsúly: Porubjánszky (Miskolc). 
A  Iegtechnil: * ~abb versenyzőnek 
Dunai Sándor 'Pécs) bizonyult. 
Pontversenybe:. 1. PVSK 38, 2. 
NvVSSC 34. 3. Taladás VSE 14
pont. serdülők B-^zevont pont
versenyében: 1. PVSK 53, 2.
Ny VSSC 46, 3. Haladás VSE 15 
pont.

Ifjúságiak. Papírsűly: Lukács
(Haladás VSE). Légsúly: Makai
NvVSSC). Harmatsúly: ■ Zámbó 
(Haladás VSE). Pehélysúly: Grun- 
da (Pécs). Könnyüsúly: Csobán 
(NyVSSO. Kisváltósúly: Pákozdl 
(Cegléd). Váltósúly: Horváth I.
(Haladás VSE). Nagyváltósúly: 
Pintér (Haladás VSE). Félnehéz
súly: Gemzsl (NyVSSC). A  lég-, 
technlkásabb versenyző részére 
kiírt tisztel étdíjat Makai Imre 
(NyVSSC) érdemelte ki. Pont
versenyben: 1. Haladás VSE 24,
2. Nyíregyháza 18, 3. Cegléd 17
pont.

Felnőttek. Papírsűly: Kulcsár
(Pécs). Légsúly: Solymosl (Hala
dás). Hartmatsűly: Sárközi
(Nyíregyháza). Pehelysúly: Se-
metka (Cegléd). Könnyűsúly: 
Zámbó (Haladás). Kisváltósúly: 
Magyar (Pécs). Váltósúly: Németh 
S. (Haladás). Nagyváltósúly: Szól- 
lősi (Pécs). Középsúly: Balázsi
(Nyíregyháza). Szuperaehézsúly: 
Alvics (Pécs). A  legtechnikásabb 
versenyzőnek Zámbó József (Ha
ladás) bizonyult, pontversenyben: 
1. Pécs 24, 2. Nyíregyháza 22,
3. Haladás VSE 15 pont.

Összesített pontversenyben: 1.
Pécsi VSK 89 pont. 2. Nyíregy
házi VSSC 86 pont. 3. Haladás 
VSE 54 pont. 4. Cegléd 34 pont. 
5. Hatvan 20 pont.

Kiss Antal

| Görög tartomány. 26. Zenében 
ária (francia). 27. Állami bevé
tel. 28. Római polgárok ruhada
rabja volt. 32. A. V. 34. Ügy, 
d^lo« (Tátin) 35. Három, oroszul. 
39. Trója, másképpen. 41. Nőszi
rom. 43. Afrikai állam. 45. Becé
zett női név. 46. Menyasszony. 
47. Etelt ízesít. 48. Kovács fele. 
50. . .  Lujza, a nemzet csalogá
nya. 51. Európai nép. 54. Méne
séről híres puszta. 55. Rizsből 
készült szeszesital. 58. Nyúitsd! 
60. Becézett női név. 62. Római 
49. 63. Orom szélei 64. Hangta
lanul súg. 65. T. R.

Beküldendő: vízszintes fi és 
folytatásaként a függőleges 29 és 
vízszintes 26.

Beküldési határidő: 1979.
augusztus 17.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az egységes tömeg
sport rendszer. A  szakszervezeti 
választások.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
13. számában megjelent kereszt- 
rejtvény* helyes megfejtéséért: 
Kanizsai Magdolna, Pécs. Lenin 
tér 1. 7623: pénzes György,
öpályi, Kossuth u. 2/a. 4821;
Karancsi Lajosné, Kazincbarci
ka, Május 1. út 17 3700; László 
József, Sárkeresztúr, Vörösmarty 
u. 19. 8125; Kun Adám Gyéké
nyes 1, Petőfi S. út 140. 8651.

hogy a kollektívától elköszön
jön. A  pásztói főnököt ugyan
is, szolgálati érdekből Buda
pestre helyezték.

—  Üzemi gyakorlaton. A  
szegedi Bebrits Lajos Vasút
gépészet! Szakközépiskola ta
nulói a szentesi vontatási fő
nökségnél vesznek részt köte
lező nyári üzemi gyakorlaton. 
A  tanulók a gyakorlatban is 
megismerhetik, hogyan kell el
végezni a dízelmozdonyok 
nagyjavítását, illetve egy-egy 
motor felújítását.

7-  Biztosítóberendezés a kis
vasúinak. A  miskolci igazga
tóság KISZ-bizottságának ak
cióprogramjában szerepelt, 
hogy biztosítóberendezéssel 
látják el a lilafüredi úttörő- 
vasútat. A  fiatalok teljesítet
ték vállalásukat. Mire a tan
év véget ért, elkészítették a 
berendezést. A  800 társadalmi 
munkaóra értéke 670 ezer fo
rint.

Tömegsportnap Győrben
A  győri vasúti csomópont 

szakszervezeti bizottsága jú
nius 30-án rendezte meg a 
hagyományos tömegsportnap
ját. A  M Á V  DAC sporttelepén 
több mint száz vasutas és 
hozzátartozója jött össze, hogy 
egészséges az életmódhoz el
engedhetetlenül fontos moz
gásigényét kielégítse. A  ver
senyek futásban, távolug
rásban, súlylökésben és oél- 
badobásban zajlottak. Termé
szetesen külön versenyeztek a 
nők, a gyerekek és a férfiak.

A  legnépszerűbb sportágban, 
a labdarúgásban is összemér
ték tudásukat a vasútállomás 
különböző szolgálati helyeinek 
dolgozói.

Vitorlázómodell
verseny

A z év első felében került 
megrendezésre a háromfordu
lós ifjúsági vitorlázómodell- 
verseny, melyen a Budapesti 
M Á V  Modellező Klub fiatal
jai is részt vettek. A  fiatalok 
egy első, egy második és egy 
ötödik helyezést értek el. Ez
zel két ifjúsági arany- és egy 
ifjúsági bronzjelvénynek meg
felelő minősítést szereztek.

— Köszönetnyilvánítás. Ez
úton mondunk hálás köszöne
tét Rákosrendező pályaudvar 
vezetőségének, párt- és szak- 
szervezeti vezetőségének« kol
légáknak és ismerősöknek, 
akik felejthetetlen férjem, 
Szabó Litván temetésén részt 
vettek. .
özv. Szabó Istvánné és a gyá
szoló család.

Lakáscsere
Elcserélném Mátészalka, Sállá! 

I. u. 7. sz. alatti szoba konyháé, 
félkomfortos vállalati lakásomat 
budapesti vagy Budapest környé
ki hasonló nívójúra vasutassal. 
Érdeklődni levélben: 1114 Bu
dapest, Szabolcska M. u. 6. fsz. 
1. vagy telefonon 854—771 özv. 
Halmai Jánosné.

Elcserélném nagykanizsai állo
máson levő két szoba, konyha, 
komfortos, kis kertes lakásomat 
Szekszárd, Kaposvár, Zalaeger
szeg, Pécs, Dombóváron városi 
lakásra. Érdeklődni: Horváth
Sándor, Nagykanizsa MÁV vízház.

Elcserélném Sárvár állomáson 
levő két szoba, konyha, előszo
ba, komfortos, kertes családiház 
jellegű, 80. négyzetméteres laká
somat, hasonló budapestire vagy 
környékére. Minden megoldás ér
dekel. Horváth István, Sárváf 
vasútállomás.

Elcserélném Cegléden, állomás
tól 5 percre levő két szoba össz
komfortos új lakásomat aktív 
vasutas dolgozóval budapesti A  — 
lehetőleg XV. vagy vm . kerü
letben levő — hasonló lakásra. 
Érdeklődni személyesen vagy le
vélben ifiabb Kisréti István, 
2700 Cegléd, Rákóczi u. 66. m  
14. sz.

Elcserélném két szoba komfor
tos 61 négyzetméteres konvhá* 
kertes, plusz gazdasági udvar, 
olcsó bérű, kül önbeiáratű szolgá
lati lakásomat budapestire. Csak 
végrehajtó szolgálatnál dolgozó
val. Tanácsi is lehet, minden 
megoldás érdekel. Cím: Bódy,
Gvömrő MÁV nagvállomás. Vf

Elcserélném Nyárlörinc állomás 
felvételi épületének I. emeletén 
levő  kettőszoba komfortos szol
gálati lakásomat budapesti vagy 
környéki kisebbre. Érdeklődni: 
Lővey István, Nyárlörinc állomás.

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI.. Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. v 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224—818.
Felelős kiadó: de. Suth Péter, 
a Népszava Lapldadó Vállalat 

igazgatója.
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
79—3159 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató
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A  tartalékok feltárásával 
a szállítás gyorsításáért

A  ferencvárosi vasutasok is csatlakoztak 
a kongresszusi m unkaversenyhez

Az MSZMP Központi Bl- 
tottsága június 29-i határoza
tának ismeretéban a vasút 
több ¡szolgálati helyének, cso
mópontjának (köztük a  fe 
rencvárosi csomópont) szocia
lista brigádjai, munkáskollek
tívái határozták el, hogy a 
párt XII. kongresszusa és ha
zánk felszabadulásának 35. 
évfordulója tiszteletére újabb 
felajánlásokat tesznek, illetve 
a korábbi vállalásokat kiegé
szítik.

A  ferencvárosi csomópont 
Szocialista brigádjai kibőví
tett értekezleten fogalmazták 
meg a kongresszusi verseny 
célját, tartalmát. Berendi Ti
bor, Ferencváros állomásfőnö
ke tájékoztatta a több mint 
300 brigádvezetőt és tagot ár
iról, hogy hol, mely területe
ken van a  legnagyobb szük
ség a munka intenzitásának a 
növelésére, a gazdasági ered
mények, a  minőség javításá
ra. Előterjesztésének alapja a 
szolgálati főnökségek (állo
más, vontatás, szertár) első 
félévi tervtel jesítésének rövid 
értékelése, a lemaradások is
mertetése .volt.

¡Elmondotta többek között, 
hogy a csomópont vonat- és 
fcocsiforgalma a bázishoz vi
szonyítva négy százalékkal 
csökkent A  csomópont első

féléid áruszállítási teljesítmé
nye 15 . millió tonna volt. 
Sajnos, sok energiát kellett 
fordítani az elmúlt félévben 
az indulásra kész vonatok át
állására, mert nem volt gép. 
Ez gátolta az állomás kapaci
tásának jobb kihasználását, a 
minőségi mutatók maradékta
lan. teljesítését Nem javult a 
vonatforgalom tervszerűsége, 
0,1 százalékkal növekedett az 
átmenő és a helyi kocsik tar
tózkodási ideje. Tíz százalék
kal romlott a mozdonyok ál
lomási fordulóideje is. A  má
sodik félévben egyik legfon
tosabb feladat lesz ennek kor
rigálása.

Az állomásfőnök felhívta a 
figyelmet a tárgyi balesetek 
csökkentésére is. Több mint 
tízezer forinttal növekedett 
a balesetekből származó kár. 
Szaporodott a személyi sérülé
sek száma is, az előző évhez 
képest ötven dolgozóval csök
kent a létszám. Ezért a kifi
zetett pihenőnapok és túlórák 
összege 25 százalékkal növeke
dett. A  jobb eredmények zálo
ga lehet a társszolgálati ágak 
szorosabb együttműködése.

A  csomópont szocialista bri
gádjai a kongresszusi ver
senyben a minőség javítását, 
a gazdasági tartalékok feltárá
sát, a takarékosság következe

tes megvalósítását tűzték cé
lul, hogy ezzel is hozzájárul
janak a népgazdaság helyze
tének javításához. A  csomó
pont dolgozódnak célkitűzéseit 
16 pontban fogalmazták meg. 
A  legfontosabbak között ol
vasható a , tehervonatok me
netrend szerinti indításának 
javítása, a z ' egy mozdonyra 
eső átlagos terhelés 20 ton
nával történő növelése, a ko
csik tartózkodási idejének 
csökkentése. A  szocialista bri
gádok szorosabb kapcsolatot 
építenek ki a legnagyobb fu
varoztató vállalatok brigádjai
val és ahol szükséges — a 
kocsitartózkodási idő javítása 
érdekében — komplex válla
lásokat tesznek.

A  csomópont dolgozód erő
feszítéseket tesznek továbbá a 
korszerű vontatójárművek ja
vítási, karbantartási idejének 
csökkentéséért, a személyi- és 
tárgyi balesetek számának 
mérsékléséért.

A  szocialista brigádok veze
tői elmondották, hogy megér
tették a népgazdaság, a vasút 
előtt álló legfontosabb tenni
valókat A  kongresszusi mun** 
lóversenyben arra töreked
nek, hogy munkakörükben 
többletvállalásokkal, kezdemé
nyezésekkel segítsék a közös 
célok elérését

K IV Á LÓ  P F T . F Ő N Ö K S É G

Tervszerű karbantartás, 
termelékenyebb munka

ö t  év múltán ismét kiváló 
címet érdemelt a soproni pá
lyafenntartási főnökség. A  315 
kilométeres vonal egy része 
a Qelldömölk—Fertőújlak és a 
Sopron—Győr közötti GYSEV- 
szakasz. A  MÁV-vonol alkon 
munkaterületük Csornától He
gyeshalomig, Ágfalva ország
határtól Szombathelyig, vala
mint a vasi megyeszékhelytől 
Kőszegig terjed. Eredményeik
ről Rohonyi Antallal, a főnök
ség vezetőjével beszélgettünk.

Landóan javulnak. A  megelő
zésnek, az oktatásnak, az el
lenőrzésnek, a figyelemnek kö
szönhető, hogy halálos bal
eset 1962 óta, csonkulásos bal
eset pedig 3 éve nem fordult 
elő. '

A  főnökség mozgalmi szer
vezetei hatékonyan segítik a 
gazdasági vezetők munkáját. A 
szakszervezeti bizottság példá
ul különös fontosságot tulaj

donát a bizalmiak jogai érvé
nyesítésének, nagy gondot for
dít a termelést segítő mozgal
mak szervezésére. A  főnökség 
24 brigádja közül az 1978-as 
munkaversenyben kettő
arany-, három ezüst-, hat 
bronz-, 11 pedig zöldkoszorús 
elismerésben részesült. A  16 
tagú Radnóti Miklós brigád 
pedig a MÁV Kiváló Brigádja 
lett.

Augusztus 20. az alkotmányunk ünnepe

A vasút júliusi szállítási teljesítménye*

24 millió 609 ezer utas 
és 11 millió 481 ezer torna áru

A vasút júliusban 24 m illió kult. A júliusi 4,09 napos át-
609 ezer utast szállított. Ez a lagos teherkocsifarduló-idő vi— rendeztek. A  MÁV
bázishoz viszonyítva 97,2 szá- szont 3,8 százalékos növekedést 
zalékos teljesítménynek felél jelent a bázisidőszakhoz viszo- 
meg. Az utaskilométer-teljesít- nyitva. Nőtt az idegen teher- 
mény közel azonos arányban kocsik átlagos tartózkodása is 
alakult. A  késetten közlekedett a M ÁV vonalán. A  kedvező 
személyszállító vonatok rész- mutatók közül a teherkocsik át- 
aránya is csak kismértékű csők- lagos statikus terhelése említ- 
kenést mutat. A  személyszállí- hető, amely 5,3 százalékos nö- 
tó vonatok átlagos utazási se- vekedést mutat a bázishoz ké- 
bessége 40,8 km/óra volt. Ez a pest, de kedvezően alakult a 
bázishoz viszonyítva 101,8 szá- vonatfeloszlatások, a gépácsor- 
zalékós teljesítésnek felel meg. gások száma is. Sajnos a kor-

A  júliusi áruszállítási tel
jesítmény 11 millió 431 ezer 
tonna, amely a bázishoz
viszonyítva 10^5 a te jh e z  ké- tehervonatok átla-
pest 101,5 százalékos teljesítést , . , .

szerű villamos és dízelmozdo
nyok fajlagos teljesítménye 
nem érte el a bázisidőszak

gos utazási sebessége további 
növekedést mutat, és kismér
tékben meghaladta a 20

jelent. A  belföldi szállításoknál 
0,7 százalékos a lemaradás, 
míg az exportnál 86, az import
nál 1,8, a tranzit küldemények- km/óra átlagos értéket, 
nél 6,9 százalékos a túlteljesí
tés. A  kocsiigényes szállítás vo
lumene 2,3 százalékkal volt 
több, mint a megelőző év azo
nos időszakában.

A késetten közlekedett te
hervonatok részaránya a bá
zisszintnek megfelelően ala-

Brigádok 
a gyerekekért

A  nemzetközi gyermekév 
tiszteletére a Budapesti Köz
ponti Hivatalok és Intézmé
nyek szakszervezeti tanácsá
hoz tartozó szakszervezeti bi
zottságok is több programot,

Ügykezelési és Gazdasági Hi
vatal tizenkét szocialista bri
gádja például 7000 forintot 
gyűjtött, és a Szegedi MÁV  
Nevelőotthon 10 végzős tanu
lóját jutalmazták vele. A  pénzt 
bensőséges ünnepség kereté
ben, június 13-án adták át a 
hivatal társadalmi, gazdasági 
vezetői.

A  MÁV Számítástechnikai 
Üzem szocialista brigádjai, 
dolgozói, a Kaposvári M ÁV  
Nevelőotthon lakóinak 1500 
forint értékű könyvvel ked
veskedtek. A  rendezvénysoro
zat kiemelkedő eseménye volt 
az adatrögzítő üzemegység 
VII. Kongresszus szocialista 
brigádja által rendezett gyér* 
mekrajzki állítás.

Parancsoló szükséglet a gépek, 
eszközök hatékonyabb kihasználása

— Az értékelésnél döntő 
volt, hogy jól szerveztük meg 
a tervszerű, megelőző karban
tartást. Azt várták tőlünk, 
hogy az a!- és felépítményi 
munkálatok 60 százalékéit vé
gezzük el tankéban. Ezt a fel
adatot 3,5 százalékkal túltelje
sítettük. Kedvezően alakult a 
teljesítménybéres munkák 
aránya is.

A  főnökségnél 1977-hez ké
pest javult a termelékenység. 
Tavaly az egy főre jutó havi 
munkaóra kihasználtsága 168,5 
.óráról 170,2 órára emelkedett. 
A  .tervezett 13 millió 904 ezer 
forint értékű anyagnál keve
sebbet, 12 millió 997 ezer fo
rintnyit építettek be.

Bevált az új főpályamesteri 
szakaszok kialakítása. A  fő
nökség öt nagyobb gócából 
hatékonyabban képesek az 
erőket összevonni egy-egy fel
adathoz. A soproniak büszkék 
arra, hogy egyre kevesebb a 
fegyelmi eljárás. 1977-ben 
négy, tavaly mindössze három 
volt. A rendszeres szondázás 
is közréjátszo-tt abban, hogy 
tavaly a fegyelmi vétségek 
között csupán egyszer szere
pelt előidéző okként az alko-» 
hol. A munkafeltételek is ál- Csodálatos környezetben töltik a vakációt a balatonkenesei gyermeküdülő beutaltjai

_  (Képriportunk a 3. oldalon.) (Tcnta György felvétele)

Együttes ülés a budapesti igazgatóságon

A budapesti Igazgatóság 
i pártbizottsága és a vasutas
szakszervezet területi bizottsá- 

j  ga július 26-án kibővített, 
; együttes ülést tartott, amelyen 
részt vettek az igazgatóság 
gazdasági vezetői, a szolgálati 
helyek függetlenített párt- és 
szakszervezeti titkárai.

A  tanácskozáson Kiss Ká
roly, az igazgatóság vezetője 
tartott tájékoztatót. Mindenek
előtt az első félévi terv telje
sítését értékelte. Elmondotta 
többek között, hogy ez idő 
alatt 74 millió utast — a ter
vezettnél 5,4 százalékkal keve
sebbet szállítottak. Gyakran 
előfordult, hogy több állomás 
pénztárában az utasok nem 
tudtak jegyet váltani, a vona
ton fjedig a jegyvizsgálóhiány 
miatt nem fizettek viteldíjat. 
A  vonatok tisztasága és me
netrendszerűsége is kifogásol
ható.

Az első félévben az igazga
tóság a tervezettnél 1,3 szá
zalékkal kevesebb árut szállí
tott. Ennek egyik oka az, hogy 
több mint 57 ezer kocsit nem 

| tudtak időben a fuvaroztatók 
rendelkezésére bocsátani. 
Gyakran előfordult a rakodá
si normaidők túllépésé is. A

korszerű járműpark üzemelte
tése pedig gazdaságtalan.

A  tárgyi balesetek alakulá
sa is kedvezőtlen. Az elmúlt 
év hasonló időszakához viszo
nyítva növekedett a mulasztá
sokból eredő balesetek és vo
natveszélyeztetések száma.

A második félévi tervek 
elemzése során az igazgató 
hangsúlyozta, hogy a jövőben 
az eddiginél szigorúbban kell 
takarékoskodni a munkaerő
vel, anyaggal, energiával. A  
gépek, eszközök hatékonyabb 
kihasználása pedig parancsoló 
szükséglet.

A  beszámolót vita követte, 
majd az együttes ülés ’ részt
vevői határozatot fogadtak el. 
A  pártbizottság felkérte az 
igazgatóság területén dolgozó 
tömegszervezeteket, hogy fo
kozzák ellenőrző tevékenység 
güket, segítsék a gazdasági 
munkát.

Az ülés résztvevői elhatá
rozták, hogy a párt- és a 
szakszervezeti szervek, vala
mint a külszolgálat! vezetők 
bevonásával aktíva értekezle
tet tartanak. Témája a máso
dik félévi eredményesebb 
munka lehetőségeinek megbe
szélése lesz.
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Alkalmi együttesből főhivatású zenekar
B E M U T A T J U K  A  D E B R E C E N I  M Á V  F IL H A R M O N IK U S O K A T

A  Magyar Államvasutak 
bizonyára egyedülálló Euró
pában azzal, hogy két hivatá
sos számi ón ikus zenekarnak is 
mecénása, s ezzel a nemes 
gesztussal segíti elő annak a 
kodályi gondolatnak a meg
valósítását, amely egy szám
belileg kis népet zenei nagy
hatalommá képes fejleszteni. 
Mind a Budapesti M ÁV Szim
fonikus Zenekar, mind a Deb
receni M ÁV Filharmonikus 
Zenekar ma mér nemcsak az 
ország, de Európa zenei életé
ben is meghatározó szerepet 
játszik, & hol van az az idő, 
amely a „vidéki” zenekart 
megkülönböztetéssel illette a 
fővárosi nagyzenekarokkal 
szemben.

S szinte hihetett ennek tűnik 
a visszapillantás, hogy mind
ezt alig 25—30 év alatt sike
rült elérni. Micsoda évtizedek 
voltak ezek, amelyek alatt év
századok társadalmi elmara
dottságát lehetett felszámolni, 
s mely nemcsak magas szín
vonalú művészeti együtteseket, 
de igényes közönséget is ki 
tudott neveink

Egykori mecénások
A  filharmonikusok egyik hangversenye

történik a próbákon, az egyes rül egy oratórium előadás 
szólamok gyakorlatain, az ap- (Mendelssohn: Éliás) egyenes 
rólékos kidolgozás közepette, adásban történő közvetítésére, 
mint a  külső, reprezentatív S hallhatjuk őket a Nemzeti 
fellépés során: a hangverseny- Galéria — nemrégiben kez- 
terem dobogóján, vagy a ze- deményezett, s hamarosan 
nekari árokban. S ebben az népszerűvé vált —  hangiverse- 

jai zömében vasutasok voltak^ alkotóműfadyibentatauív mű- nyén, á * y ír ö i fo& 
akik napközben a Járműjavító £ ¿ £ 3

Korábban voltak is mecéná
sai Debrecen zenei életének. 
Balázs Károly egykori üzlet- 
igazgató, aki egy alkalmi 
együttesből 1923-ban szimfo
nikus zenekart szervezett Tag

tizem műhelyeiben, az állomá
son. Vagy az üzletvezetőség 
központjában, dolgoztak, dél
utánonként próbáltak s estén
ként hangversenyt adtak. En-

szen a zenekar tagjai folyama
tosan kicserélődnek. S aligha rán. S ez év második felében 
van mai zenei életünkben jelenik meg a piacon a velük 
olyan (hivatásos szimfonikus készült első hangi emezfelvéf

tel (Grieg és Sibelius művek), 
amely az igényes zenebarátok 
otthonaiba is elviszi fáradtsá
gos művészi munkájuk ered
ményeit.

A  25 éves Jubileum jelmon-

_________  __ __ együttes, amelynek igazgatója
nek" az ^amatőr ‘'együttesnek azzal büs^élkecöietne, hogy a 
mór 1926-ban az az Ábrányi zenekari tagok 60%-a 30 éven 
Emil volt a {karmestere, aki*
korábban a budapesti opera A  Debreceni M ÁV Filhar- 
igazgatói tisztét töltötte be, s monikus Zenekar bázis szere- 
aiein^k műveit — elvétve pót tölt be Debrecen, város és datât Bartok Bélától kölcsö- 
ugyan — ma is lehet hallani. Keiet-Magyarország zenei éle- nozték.  ̂A  jelmondat: szimbó- 
Tulajdonképpen az ő nevéhez tében. Fennállásuk negyedszá- lum, célkitűzés, program, mű
fűződik annak az érdeme, zados jubileuma 1977-ben vészi hitvallás. legnagyobb 
hogy az alkalmi együttesből nemcsak az ünneplést, a szám- zeneszerzőnk gondolata túlnő 
szervezett amatőr zenekart adást, a megtett útra történő az általános zenei humaiuz- 
•formált, amely alkalmassá — mindig jóleső — visszapil- mus korén és világméretűvé 
.'vált olyan v^senj^m^yek lauéást jelentette, hanem to - .szélesíti a zene, a művészet
adására is, amelynek szőlő vábbi még magasabb művészi társadalmi jelentősegét. A  jtí-
'hangszereit Dohnányi Ernő,: célok elérésére is serkentett, bileunn hangversenyteremben 
Zatbhureczky Ede, Kentner La- A z azóta eltelt rövid idő is a Debreceni MÁV ^ilharmo^ 
jós, Fischer Ánrii szólaltatta biztatóan reményteljes volt. 
meg. Máig emlékezetes a  híres".
debreceni Református Kollé- FCiCfllClŐ SZOláálát 
gium fennállásának 400. évfor
dulója alkalmából 1939. május A  Magyar Televízió a kőzel- 
14-én, éppen 40 éve rende- jövőben • másfél órás műsort 
zett ünnepi hangverseny, ame- közvetít velük,* a rádió OIRT 
lyen Kodály Zoltán vezényelte

nikusok emblémája mellett ol
vashattuk az időtlen, tér nél
küli, bartóki igazságot: „A  
művészet láthatatlan aranyhíd, 
amely összeköti a Föld min
den e m b e r é t Ebben a híd
ban kapocsnak lenni felemelő

azóta nemzeti kincsünkké vált 
psalmus Hungaricusát.

Ha igaza van Romain Ről- 
landnak, hogy a művészet az 
emberiség álma: álon! a fény-i 
ről, a szabadságról, a sugárzó 
erőről; akkor ez az álom ná
lunk a háborút követően, vált 
valósággá. A  debreceni vas
utas zenekar történetében 
1952-ben, amikor a MÁV fő
hivatású, önálló állami zenei 
intézménnyé fejlesztette.

Feladata ettől kezdve — 
mindmáig — kettős. A z egyre 
rohamosabban fejlődő város 
(s ezzel egyidejűleg az ország 
keleti féle) koncert igényeinek 
művészi színvonalú kielégítése 
mellett, a debreceni operában 
a zenekari feladatok .ellátása. 
S tévedés ne essék: ez nem 
valami alárendelt, másodren
dű kísérő muzsikálás, hiszen 
az opera (főként Wagner óta) 
a legkomplexebb művészet: a 
hangszeres zene, az ének, a 
tánc, a  . művészi színjátszás és 
a képzőművészeti megjelení
tés harmonikus; egysége.

Beszélő számok
■- Meglepőek a számok, ame
lyek az egyre szélesebb körű 
fejlődést mutatják. Míg 1957- 
ben 62 operaelőadásra került 
sor, addig az elmúlt szezon
ban 160 élőadás volt. A  ko
rábbi- 27. koncerttel szemben 
az 1977/78-as évadban 62
hangversenyt adtak, s ebből 12 
‘ifjúsági koncert volt. A z évi 
.zenekari szolgálatok száma 
.383 (!), ab'ghá van még zene
kari együttesnek ilyen igény
bevétele. S a nagy elfoglaltság 
mégsem 'megy a művészi szín
vonal rovására.

1974 óta Márton Gábor ze
nekari igazgató és Szabó László 
vezető karnagy irányítja a je
lenleg 71 tagú együttes művé
szeti munkáját Az igazgató az 
intézményt alkotóműhelynek 
tekinti, '  ahol legalább olyan 
mértékben fontos ami belül

műsora keretében hallható szolgálat és felelősségteljes kö
veit az együttes valamennyi telezettség. 
szocialista ország rádiójában,
de pár hónapon bélül sor ke- Dr. Csillag Ferenc

VESZPRÉMI TAPASZTALATOK

A vezetőség tagjaira támaszkodik 
a körzeti üzemfőnökség szb-titkára

Veszprémben 1978. június 1- könnyebb vagy nehezebb a 
én hozták létre a körzeti munkája?
üzentfőnökséget. Az új üzem- _  Közelebb Járok ^  igaz-

állomásokon, ahonnan nehezen 
tudnak bejárni az oktatások
ra, továbbképzésekre.

szervezési forma kialakítását sághoz, ha azt mondom: most
gondos előkészítő munka előz- íeleiö7$égteliesebb. Korábban, 
te meg. Szükség is volt erre, 9 
hiszen 220 kilométeres vonal
szakasz és mintegy 33 szolgá-

Az első félév 
kedvezően alakult 

—  Milyen a szakszervezeti

amíg csak Veszprém állomá
son voltam titkár, a dolgo-

___ zókkal közvetlenebb volt a ------ S -----------------
f \ ¿ S í "  kapcsolatom. Mivel forgalmi bizottság termelést segítő te- 

oktatótiszt voltam, úgyszólván v é t e n d ő ?

- ¡ m i x ^ o i g o ^ v i ^ o k S

n  __ . , . , hettem gondjaikat, hiszen j °  . *2all;v?na <̂>" ,
szakszervezeti bizottsággal kel- mindenltít személy szerint is- •* " »* *  eredményeink
lett szót e r t o u a  dobozokat mertem ezért könnyebb volt megkaptuk a Kivátó
enntó kérdésekben. Korábban is címet. A  termelést segítő
ugyanis Veszprém állomáson *  p ' munkánkban elsősorban a szó-

—  Most kikre támaszkodik cialista brigádokra támaszko-
az irányító munkában? duhk. A  múlt évi eredmények

-  Mindenekelőtt a szak- alapján^ két brigád m^kapta 
szervezeti bizottság tagjaira.
A  választásnál arra töreked
tünk, hogy a nagyobb szolga-

közvetlenül a szakszervezeti 
szervek összevonása, így a 
gazdasági vezetésnek négy

es a vontatásnál. Várpalotán 
és Veszprémikorsányba/n mű
ködött szakszervezeti bizott
ság.

Az új gazdasági szervezet 
kialakítását csak ez év feb-

a MÁV Kiváló brigádja cí
met. A  József Átila brigád 
forgalmi utazó szolgálatot tel
jesít Veszprémben Varga La
jos vezetésével, a Gagarbn 
brigád tagjai pedig — ugyan
csak Veszprémben — a von
tatás dolgozói. Ezt a brigádot

mórjától követte a partner lati helyek képviseltetve le- 
szakszervezeti szerv létreho- gyének a testületben. így pél- 
zása. A  körzeti uzemfőnokség- dául azok, akik korábban tit- 
hez tartozó munkahelyeken kárként dolgoztak a veszpré-
970 szervezett vasutas van és mi vontatásnál, Várpalotán és _ , _, ,
a szakszervezeti munka ira- Veszprémvarsányban, most lÁszló vezeti. Arany-
nyitására 13 tagú szakszerve- tagjai a szakszervezeti bízott- êivényes a veszprémi keres- 
zeta bizottságot választottak, tágnak. Rajtuk kívül nagy 
amely Veszprém székhellyel mozgalmi tapasztalattal ren

delkeznek a többiek is.tevékenykedik.

Megnőtt a felelősség
A  szakszervezeti bizottság 

függetlenített titkára Horváth 
Béla lett, aki korábban Veszp-

Fontos feladat 
a bizalmiak képzése

kedelmi szolgálat Széchenyi 
István brigádja. Ugyancsak a 
kereskedelmi szolgálatnál dol
gozik Várpalotán az aranyjel
vényes Béke kollektíva. Há
rom brigád érte el az ezüst, 
négy pedig a bronzf okozatot. 
A  munkában, társadalmi tevé
kenységben mindig lehet rá-____ !— Sokat segíthetnek a W- ____ ___ ■ ■ ■ ■  . . .

rém állomás társadalmi szb- zalmiak is —- vetettem közbe. iuk számítani. A  brigádok jó 
titkára volt. A  körzeti üzem- Tr munkájának köszönhető, hogy
főnökség szakszervezeti bi- . . . vflloban *0V ****** Az 52 ^  ejs5  félévi tervfelada- 
zottsógának munkájáról, a &*" tokát is teljesítettük. Ennek
partner kapcsolat kialakítása- 7°. segítője tehet, ha népgazdasági szempontból is
ról beszélgetünk. tsmenk jogaikat és élni is nagy jelentősége van, hiszen

__ Nehéz erről iluen, rövid ?u.dnaJc velf- olyan gondj-a- Veszprém térségében fontos. . .  nenez errat ilyen roma ink vannak, hogy a korábbi üzemek hánvák vannak és
idő után véleményt mondani. néev <izakServe3» t i uzemex, DanyaK vannaK es
Az feltétlenül helves. Horni a ¡ T i  ^ 5 S2erveae,ti Bizottság ezek kiszolgálása nagy feladá
s a i ^  munka y °lt azo- tokát jelent a vasútnak. Időn-

nos- A  bizalmiak kiválogatása ként gondot okoz a kocsi-
tean központosított, mint a és képzése sem volt mindé- hiány ~de a szállíttató part- 
gazdasags tevékenység koor-  niüfcf ezért a «zak- , f  p ,

ss s s  Î2S a E
feladataink

Ahol minden év gyermekév
N yu ga lo m b a  v o n u lt a s zo m b a th e ly i b ö lcső d e  ve ze tő je

— Inkább a gyerekekről ír
janak, annyi szépet és jó t le
het elmondani róluk — akar
ja elhárítani a személyét, 
munkásságát ¡méltató portré 
megírását Dargó Mária, a 
szombathelyi vasutas bölcsőde 
v. '»efcónője. Pedig nem akár
milyen alkalomból kerestük 
fel: 28 éves eredményes mun
kálkodása után nyugdíjba vo
nult.-

— Mielőtt ide helyeztek, alig 
hallottam Szombathelyről — 
kezdi a beszélgetést. —  Tilta
koztam is ellene eleget. Pedig 
abban az időben még nem is 
tudtam, mi vár rám it t  1951. 
október 9-i megérkezésemkor 
az akkor még közös irányítá
sú óvoda-bölcsőde járvány 
miatt zárva vo lt

krá* Józse1 üzemfonok nak tekinti a bizalmiak ala- ¿ást a  szállítási
egyébként energikus egyen« felkészítését A  követ- n ^ v s ^ á f ió l^ k r ö z i  hoíraz
seg Élvezet ueie. együtt-dől- £ “ }  oktatási*‘évben ’ hárönr e S I S f é v t ^ V t ó S ü ü ^ -
w f t o T O t t ^ i^ ó ^ a s u ^ íü *  h®íífv - > rveziMc -bizalmito- főnökségünk adta a  szombat-

, _ ^ rpatotd"- heor. ¡¿ga tóság  áívsaáJJitá-, mmüexest. ^Doen az eusmeres- Veszprémvarsányban és sának e2vharmadát
ben benne szerepel az is, Veszprém csomóponton. Még .
hogy sokat tesz az emberekért ez a decentralizált képzés is —  Miben látja a körzeti 
és irányító munkájában tá- sok nehézséggel jár, hiszen űzemfbnokség előnyeit?
maszkodik a választott szak- például a csomópont dolgozói. __ Abban, hogy szervezet-
szervezeti testületek munkájá- n&k. mintegy 60—70 százaléka tebbé vált a munka. Jobban 
ra. bejáró. Vannak olyan tisztség- lehet gazdálkodni a munka-

— Több mint 12 esztendeje erővel, t  a bérekkel. Az  uto-
iá.«« - +?+-vá̂ ; +____ lometerről járnak be a mun- zószemélyzet közös vezenylese
látja ei a titkári teendőket imahelyükre. Napközben a lehetővé tette a „forga lm i és 
Most, hogy függetlenített, szolgálati helyét például egy ontatási”  szemlélet felszá-

váltókezelő nem hagyhatja el. mölását. Ugyancsak megszűmő- 
Munkaidő után pedig indulnak ben van az „egy csomópont** 
a vonatok.. .  Úgy tervezzük, szemlélet és helyébe a háló- 
hogy a munkaidő megkezdése zati érdek lépett Ez javára 
előtt tartjuk majd a foglal- válik a munkának, hasznát lát- 
kozásokat Ezenkívül én és a ják a szállíttatok és az egész 
szakszervezeti bizottság tagjai népgazdaság. A  szakszervezeti 
személyesen is meglátogatjuk *s ez  ̂ egységes
a bizalmiakat, elbeszélgetünk szemléletet kívánja szolgálni 
velük a munkájukról. Külön- &  01111(1 teljesebbé tenni, 
nősen szükség van erre a kis- Kőhidi László

{muSúMriÉ

ijesztegették az anyukákat, 
apukákat mindentől, ami közös. 
Végül. is hét gyermekkel, 
egyedül elindítottam a bölcs-it.

Jelenleg öt csoportban 94 
három éven aluli csöppséget 

¿rógyítást " segítő látnak el* Magas szintű kis zol- 
a X X  kerületi gálásukhoz huszonketten áll- 

j nak készenlétben.
— Sokat változtak a körül-

A tokaji származású kislány 
1949-ben került Budapestre, 
hogy gyermekápoló legyen. A 
pályára a magatehetetlen 
csöppségeken való segítés 
vonzotta. Tanulmányait —  és 
egyben 
munkát
kórházban kezdte. Az ápolónő
képzés egy év után megszűnt, 
így csecsemőgondozó lett. A 
változást nem bánta meg. A 
vasi mégyszélchelyre már 
szakképzett gyermekgondozó
ként került.

—- A  járvány elmúltával a 
szülők nem akarták gyerme
keiket bölcsődébe hozni > — 
folytatja, — Igaz, ennek oka
ként az akkori idők közhan
gulata is felróható; egyesek forintot.

— Az idén gyermekév van. 
Ez változtat-e valamit a böl
csődei munkán?

— A gyermekszeretet nem 
lehet kampányjellegű. A  ki
csik állandó szeretetet igé
nyelnek és kapnak. Nálunk 
minden évben gyermekév van.

Dargó Mázta számos igazga
tói dicséret mellett birtokosa

menyeink — mondja. — 1970- az Érdemes Vasutas, az 
ben nagyszabású rekonstruk- Egészségügy Kiváló Dolgozója, 
d ó  kezdődött. Szociális helyi-  a Közlekedés Kiváló Dolgozó- 
ségekkel bővült az épület, ka- ja és a Kiváló Munkáért ki- 
zánházat, központi fűtést, böl-  tüntetéseknek. Az utóbbit az
csődéi berendezéseket, irodá
kat és a szakmai megbeszé
lésekre alkalmas helyiséget 
kaptunk. A közeljövőben mo
sodával is bővülünk. Az Ősz- 
szes beruházás értéke megha
ladja a három és fél millió

idei nőnapra kapta. A  szom
bathelyi vasutas bölcsőde 
gyermek&zérető, mindig a hi
vatásának élő Vezetőnőjének 
portréjához tartozik: harminc 
éve tagja a szakszervezetnek 
és negyedszázada lépett be a 
pártba. fiz. Jakab István

PEZSEG AZ ÉLET

Mozgalmi munka Mezőhegyesen
Mezőhegyes állomás szak- 

szervezeti bizottságának csak
nem ötszáz tagja van. Gazsi 
László szb-titkár elmondotta: 
a mozgalmi munka érdeké
ben 18  bizalmicsoportot hoz
tak létre. A z egyes csoporto
kat úgy alakították ki, hogy 
az azonos munkaterületen le
vők egy közösségbe kerülje
nek. Mindegyik bizalmicso
porthoz egy-egy párt-. KISZ- 
vagy gazdasági vezetőt irá
nyítottak, akik segítik a bi
zalmiak munkáját. E mód-i 
szer is hozzájárult ahhoz, 
hogy Mezőhegyesen a bizal
miak jó l alkalmazkodtak a 
megváltozott jog- és hatás
körből adódó feladatokhoz. Az 
szb-n belül különféle bizott
ságok fejtenek ki hasznos te
vékenységet Legutóbb reha
bilitációs bizottságot hoztak 
létre, melynek feladata a 
csökkent munkaképességű dol
gozók segítése/

zül többen is tanfolyamon 
vettek részt Az oktatásokat 
gyakorlott propagandisták ve
zették. Az  állomás létszámá
nak 97 százaléka vidéki, még
is minden esetben megjelen
tek a tanfolyamokon.

Az állomáson is működik a 
munkahelyi művelődési bi
zottság. Legfontosabb felada
ta a tanulás segítése, elsősor
ban az általános iskolai vég
zettség megszerzése. Ezt in
dokolja az, hogy 57 dolgozó
nak nincs meg a nyolc osz
tálya. Ezek a dolgozók több
nyire vidéken lakó kocsitaka. 
rítok, vonatfékezők, akiket 
nehéz rábírni a tanulásra. 
Most a szocialista brigádókat 
kérték fel, hogy támogassák 
a tanulni vágyókat

A  szakszervezeti bizottság 
segíti a könyv barátokat Bé
késcsabáról 150 kötetes letéti 
könyvtárat kértek, mélyet a

Minden évben gondosan
megszervezik a szakszervezeti 
tagok oktatását A  társadalmi

rettek. Támogatják à . rászo
ruló, valamint az idős vas-

kérdésekről szóló tanfolyamra .utasokat is: tavaly 98--at mint
például 80-an jártak. A  szo
cialista brigádvezetők, szak- 
szervezeti tisztségviselők kö-

egy 34 ezer forint segélyben 
részesítettek.

(g eltért)
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Két hét a vasutasüdülőben

BALATONBOGLÁRI MOZAIK
Forró júliusi délután. Sokad- 

magammal ülök a vasutas
szakszervezet balatonboglári 
Üdülőjének portáján a bőrön
dök mellett, és törölgetjük a 
homlokunkat. . Gyorsan túl
esünk a formaságokon, meg
kapjuk a szobakulcsot. Nézem, 
forgatom a kulcskarikán lógó, 
autókerék formájú rangos mű
anyag emblémát. Egyik oldalán 
arany betűkkel a szoba szá
ma: A épület 8/B. A  másikon 
az üdülő neve. Másnap, a ta
karítónőtől tudtam meg, hogy 
drága dísz ez. Aki elveszíti, 
fizethet érte vagy 180 forintot.
, Elhelyezkedünk a kényelmes 
szobában. Örömmel gondolok 
arra, hogy két hétig vendég le
szek. Tizennégy nap kötelezett
ségek, munka és gondok nél
kül. Háromszázötven vasutas, 
illetve családtagja érezheti 
most ugyanezt. A  kétgyerme
kes családok egy apparte- 
ment-t uralhatnak, amelyben 
két szoba, előszoba, W. C. és 
zuhanyozó található. A z egy
gyermekesek szomszédot kap
nak. Ok hatan laknak az ap
partement-ban. Minden szobá
ban Minivisor, gyorsan kipró
báljuk, működi k-e. Esténként 
szükség lehet rá. Az első na
pot ismerkedéssel, a szemé
lyes tárgyak elhelyezésével 
töltjük. Közben azért időt sza
kítunk a fürdésre is. A  víz 24 
fokos, kellemes, selymes, nyug
tató. Mindenki elégedett.

Másnap hajnalban leballa
gok a partra. Nem vagyok 
egyedül. A szenvedélyes hor

gászók már ott ülnek a víz 
mellett és a négylábú stége
ken. Türelmesen várakoznak. 
A  badacsonyi hegyek fölött le
begő párán átsüt a nap. Hű
vös a víz és a levegő. Odasétá
lok az egyik horgászó vendég
hez. Mellette főtt kukoricával 
töltött nylonzacskó, merítő
háló és egy üveg bor. Feszül
ten figyeli a kapásjelzőt, né
ha lenyúl az üvegért, kortyol 
belőle, aztán visszateszi a he
lyére.

— Ilyenkor kijönnek a mély 
vízből a halak, a partközeli 
mederben „legeinek**. Tegnap 
éjfélig horgásztam itt — mond
ja, aztán már kap is a bot 
után, mert a damilra erősített 
pezsgősdugó megbillent. Nagy 
erővel megrántja és tekeri az 
orsót. Jókora hal akadhatott a 
horogra, mert ficánkol, köröz 
a vízben, nem lehet egyszerre 
kiemelni. Ismerőse már szalad 
is le a köveken a merítőháló
val, de mire odaér, a hal meg
szökik. Bosszankodunk, kár 
érte. Bent a stégen szerencsé
sebb volt az egyik fiatalem
ber. Éppen most cipeli a part
ra a zsákmányt. A  zöld hálót 
ledobja a fűre, kifújja magát. 
A  többi horgász is köré sereg
ük. öt-hat kilós tükörponty 
vergődik előttünk, meg vagy 
hét szép keszeg.

— Tizenöt percig fárasztot
tam a pontyot, mire sikerült 
kiemelnem — magyarázza 
büszkén.

Csodáljuk a hatalmas pél
dányt, emelgetjük a hálót. A  
zsákmányt a konyhán sütik 
majd meg, az ízletes falatok-
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Vakáció Szinyezorkban

ból jut az ismerősöknek is.
— Most kapnak a halak — 

jegyzi meg tűnődve Horváth 
István, az üdülő egyik idős 
dolgozója. Félmeztelen, hosz- 
szűszárú szürke guminadrág
ban téblábol mellettünk, néha 
?z égre sandít.

— No, megyek én is a víz
be, mert nemsokára jönnek a 
fürdőzők — jelenti ki határo
zottan, aztán az egyik platán
fához támasztott kaszához bal
lag. A  vállára emeli, majd 
mindannyiunk megrökönyödé
sére belegázol a Balatonba. 
Néhányan tréfálkozva utána 
kiabálnak:

— Maga kaszával halászik, 
bátyó? Nagy halat lehet vele 
elejteni?

ö  csak nevet és megy to
vább. A  víz már a derekáig ér. 
Nekem Poseidon, a tengerek 
istene jut eszembe róla.

— A hínárt kaszálja majd 
— világosít fel egy férfi. — Ott 
beljebb, ahol foltokban sötét- 
Zik a víz, elburjánzott a hínár. 
Eliszaposíthatja a vizet, meg
sértheti a fürdőzők lábát. Pis
ta bácsi lekaszálja, aztán a víz 
kisodorja a partra, itt meg 
összeszedik.

Mindannyian élkomolyodunk. 
Az öreg megáll, leemeli vállá
ról a kaszát, aztán a búzaara
tók mozdulatával suhint a víz 
alatt, mintha rendet vágna. 
Óvatosan, a meder alján ve
zeti az acélt, a hosszú szárú 
növény rácsavarodik a kezére, 
karjára. Néha megáll, lefejti 
magáról a hínárt, aztán ha
lad tovább. Mögötte vastagon, 
zölden hullámzik a levágott 
„rend” . Már érezni a nap me
legét, de feltámadt a szél is, 
gomolyfelhőket terelget az 
égen.

— Most jöjjenek fürödni, 
mert délután vihar lesz — kiált 
felénk az öreg. — Ritkán szok
tam tévedni. . .

★

Huszonhét vasutas gyermeke élvezhette a nyarat 
a szovjet nemzetközi pionirtáhorban

A magyar és a szovjet vas
utas-szakszervezet szerződése 
alapján minden évben húszon, 
két vasutas gyermeke üdülhet 
két hétig a szovjet vasutas
szakszervezet xzinyezorki pio-  
nirtáborában. A  táborban tur
nusonként 900 — köztük né
met, bulgár, vietnami, szovjet 
és magyar — gyermek élvez
heti a nyarat.

A  magyar csoport július első 
napjaiban indult a táborba. 
Odaérkeaésük után ünnepélyes 
zászlófelvonással vette kezde
tét a kéthetes nyaralás. Már az 
első nap délutánján találkoz
tak a magyar fiatalok a szovjet 
pionírokkal és a csoport tag
jai nyakkendőt cseréltek. A  tá
bor gazdag programja minden
ki számára hasznos elfoglalt
ságot, szórakozást nyújtott. 
Nagyon érdekes volt például a 
politikai dalok vetélkedője, 
amelyet a magyar csoport 
nyert meg. Jutalmuk egy kilo
gramm cukorka volt.

A  negyedik napot a magyar 
gyerekek a német pajtásokkal 
Brjankszban töltötték. Nagy 
érdeklődéssel szemlélték az 
emlékműveket, a partizán mú
zeumot, és emlékezetes marad 
számukra a brjanszki embe
rek kedvessége is.

A  táborban már hagyomány 
a nemzetek napjának rendezé

se. Ennek keretében került sor 
a magyar napra is. Ezen a na
pon a hangszórók magyar da
lokat „sugároztak”  és délután 
a magyar fiatalok ajándékmű- 
sorral szórakoztatták a tábor 
lakóit. Maradandó élménnyel 
gazdagította a gyerekeket 
Moszkva nevezetességeinek 
megtekintése is. Látták többek 
között a Lenin hegyet, a Lo
monoszov egyetemet, az űrha
jósemlékművet, a televízió
adóállomást, a Lenin Mauzó
leumot, a Borogyinói Múzeu
mot és a szovjet népgazdasági 
kiállítást. Este a moszkvai 
nagycirkusz érdekes műsor
számainak tapsolhattak a gye
rekek.

A  nemzetközi gyermektábort 
megtekintette a brjanszki terü
leti pártbizottság első titkára, 
a városi pártbizottság titkára 
és a brjanszki területi vasutas 
szakszervezet titkára is. A  két 
hét alatt a különböző nemzeti
ségű gyermekek között baráti 
kapcsolatok szövődtek, szinte 
mindennapos volt a jelvény- 
és címcsere.

A  vasutas-szakszervezet ba
latonkenesei gyermeküdülője 
cserében szovjet vasutasok 
gyermekeit fogadja.

Kovács István

A  magyar csoport

• Lassan megismerjük, meg
szokjuk a körülöttünk napozó 
vendégeket. A  vízen gumimat
racok, csónakok lebegnek, a 
bólyákon túl néha méltóság
teljesen úszik el a MAHART 
egy-egy fehér testű hág ója.

— Valamelyik nap áthajó
zunk majd Badacsonyba — 
mondja egy férfi a feleségé
nek. — Biztosan élvezik majd 
a gyerekek.

Megszokjuk az étkezések 
rendjét, az ételek ízét is. A  vá
laszték gazdag. Reggel, délben, 
este háromféle ételt kínál az 
étlap. Ki-ki ízlése szerint ren
delhet. A  harmadosztályú büfé 
az étteremmel szemben, a por
ta mellett van. Bárpultja előtt 
hosszú sorok kígyóznak az ét
kezések előtt és után. Reggel a 
rövid ital és a kávé fogy, ebéd 
után a hideg sör, bor meg az 
üdítő. A z Utasellátó Vállalat 
üzemelteti. A  fiatal üzletvezető 
Kuchta Ferenc ördöngös ügyes
séggel dolgozik, fröccsöt mér, 
kávét főz, jégkrémet ad. Érti 
a dolgát, mindenki türelmes, 
nem kell sokáig sorban állni.

— Győzi a munkát egyedül? 
— kérdezem, amikor lélegzet
vételnyi szünethez jut.

— Igyekszem, mert ez nem 
egyszerűen Utasellátó büfé. 
Több annál. Itt két hétig nem 
cserélődnek a vendégek, szin
te ismerősöket szolgálok ki. 
Nem tehetek eléjük meleg italt, 
vagy gyenge kávét.

■— Mennyi a havi bevétel?
■ — Júniusban 140 ezer forint 
volt. Júliusban több lesz mint 
170 ezer. Ennek legnagyobb 
része természetesen a szeszes 
italokból származik. Évente 
egyszer üdülnek az emberek, 
nem tagadják hát meg maguk
tól, amit megkívánnak. A  bü
fé ellátása jó, kivéve néhány 
apróságot. Az Utasellátótól 
például már májusban rendel
tem ötven müanyagtálcát. Nem 
küldték, ezért a vendégek kéz
ben viszik a forró kávét és az 
italokat az asztalokhoz. Szük
ség lenne egy ezerliteres hűtő
re is, meg egy Cornélius szörp
automatára. Népi tudom, meg
kapjuk-e az idén?

A  piros rakétát délután öt 
órakor lőtték fel. A  levegő 
páradús, fullasztó, mindenki a 
vízben lubickol. A  bólyákon

túl evezősök, vitorlások sik- 
lanak. Egy széllovas labiüs 
járművéről percenként pottyan 
a vízbe. A  badacsonyi hegyek
nek már csak a kontúrjait lát
ni. Távoli dörgés és villámlás 
figyelmeztet a természet erői
nek támadására. A  hínárarató 
jóslata jut eszembe. Nem té
vedett. Haragoszölden hullám
zik a víz; Mindenki a partra 
siet, felszedik a pokrócokat, a 
gyerekeket a szobákba paran
csolják. Partközeiben fehér
hasú kishalak ugrálnak föl a 
levegőbe. Éhes sirályok zuhan
nak rájuk, aztán sikoltva tűn
nek el a szürke égen. Nagy
erejű szél söpri végig a part 
porát, a hullámok zúgva tör
nek a kövekre. Már esik az 
eső, a loggiáról nézem to
vább a lenyűgözően szép je
lenséget. A  hideg zápor végig
zörgeti az ablakokat. Viharban' 
is fönséges a balatoni táj.

ílr

A vasutas-szakszervezetnek 
75 millió forintjába került a 
bogiári üdülő. A  C épületet 
július 19-én adták át. A  ké
nyelemről mindenki felső fokon 
beszél. Rögtönzött közvéle
ménykutatásom is meggyőz 
erről. Csak az asztalszomszé
daink arca komorul el, amikor 
arról érdeklődöm, hogy érzik 
magukat.

— Negyedik napja lakunk 
idegen társbérlőkkel — mond
ja a debreceni vasutas. — A 
szomszéd szobában lakó ven
dég becsempészte a rokonait. 
Az ■ éjszakákat is ott töltötték 
felfújt gumimatracokon, az 
ebédlőben pedig felváltva ét
keznek.

— Miért nem szóltak már a 
gondnoknak?

— Hátha „törleszt" majd a 
vendég. Nem tudjuk ki az a 
dr. X.?

Ebéd után elmesélem a tör- 
tönteket a gondnoknak. Meg
ígéri, hogy azonnal intézkedik.

— Sajnos a  kapun az jön 
be, aki akar. Az idegen elme
het a porta mellett, nem tud
juk ellenőrizni, igazolni a ki
létét. A  házirendet minden 
turnussal ismertetjük, a falon 
is itt lóg a tábla: „Látogatót 
a vendég csak a portán fo
gadhat.** a  szobákba, vagy a 
partra nem mehetnek.

Másnap hallom, hogy dr. X 
vendégei elmentek. Amikor 
kérdőre vonták azzal véde
kezett, hogy nem tudott erről 
a szabályról. Vasárnap az 
üdülők ismét sok idegent lát
hattak a parton fürdőruhában. 
Látogatók voltak. A  hangszó
ró a házirend betartására fi
gyelmeztetett, és tapintatosan 
a karhatalom igénybevételét 
helyezte kilátásba. Nem sok 
eredménnyel.. .

★

A bűcsűesten megtelt a bü
fé, és a teraszon is foglalt volt 
minden asztal. A  vezető re
kordbevételre számított. Egy 
váratlan vihar azonban a te
raszon ülő vendégeket a szo
bájukba száműzte. Maradt a 
kártya, vagy a tévé. Sokakban 
felrémlett a hazautazás, a 
munka gondolata. Reggel ta
lálkoztam a büfévezetővel. A l
mos és fáradt volt.

— Egy óráig tartott a bú
csúest — mondja. — A vihar 
ellenére is tizennégyezer fo
rint lett a bevétel. Majd ha 
felépítik a száz személyes tár
salgót, nem okoz gondot az 
időjárás. 1981-ben kezdik a ki
vitel ezését.

Sokunkat szorongással, fe
szültséggel tölt el a hazauta
zás délelőttje. A  csomagolás. 
után még megmártózunk a 
Balaton hízelgő, csábító hul
lámaiban, de már nem tudunk j 
igazán örülni. Gyorsan ki a j 
vízből, törülközés, öltözés, az
tán irány az állomás. A  Bala
ton expressz a második vá
gányra érkezik. Amikor elro
bogunk az üdülőnk mellet^ 
felvillan az üres strand, és két 
vendéget is látok. A  nászuta
sok. Látásból ismertük egy
mást. Ok még estig fürdenek 
a Balatonban.

Kaszaié Sándor

Kenesei nyár
A  vasutas szakszervezet balatonkenesei gyermeküdülője ezen 
a nyáron Is 450 vasutas gyermekének nyújt kellemes pihenést, 
kikapcsolódást. Csereüdülés keretében lengyel, NDK-beli és 
osztrák gyermekek is élvezhették két hétig a Balatont. Gazdag 
program, játék, vetélkedők, úszásoktatás teszi kellemesebbé 
a pihenést. A  gyermekekre 46 pedagógus, két orvos és két 

ápolónő vigyáz.

Reggeli után irány a Balaton

A  gyermekek idejük nagy részét legszívesebben a vízben
töltik

Lehetőség van a testedzésre is

#A  vadregényes parton fürdés után jólesik a pihenés

Hanáfc István, az üdülő élelmezési főnőké az étkeztetést
ellenőrzi

(Tenta György képriportja)
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Kiváló a kiválóak között
Mozdonyvezetőnek készült, lakatos lett a Kelethvontáfásnál

Gyermekkorában a mozdo
nyok vezetője szeretett vol
na lenni — érett férfiként a 
mozdonyok szakavatott gyó
gyásza. A  Budapest Keleti 
Vontatási Főnökség lakatosa, 
immár három évtizede.

Ez az a nap, ami kor még az 
árnyas fák lombkoronája alatt 
is kánikula van; Szilágyi 
Mihály viszont a hajdani „öreg 
fűtőház”  szerelőaknájából, e^v 
.V 42-ies alól kászálódik ki.

Három évtized
~  A  mozdony egész éjszaka 

forgalomban volt, az aszódi 
tolóban dolgoztatták — mond
ja  —, * a motor csak úgy 
árasztja magából a hőt. Heg
gel hat óta javítjuk. Hogy 
hány fok lehetett az aknában? 
Odakint van harminc fok, eh
hez adjon hozzá még vagy 
tizet.

Lemosdifc, áím a hideg víz 
nem sokat segít, újra meg újra 
el-elönti a veríték. Műszak
kezdet óta több mint négy 
órát töltött a  V  42-es alatt, 
tán még jó l is esik e  rövid 
múltra emlékezés. Persze a r i
porter nem e pihenő érdeké
ben érkezett; az ok nyomó-, 
sább: Szilágyi Mihályt a vas
utasnapon a Kiváló vasutas 
címmel tüntették ki. A  kitün
tetést PuUai Árpád közleke
dés- és postaügyi minisztertől 
vehette át, s első örömében 
—- jóllehet soha nem volt 
pazarló ember, sosem vonzotta 
a luxus — 17 esztendős lá
nyának vásárolt egy arany 
nyakláncot. De az asszony sem 
maradt ki az ajándékozásból.

Jó vasutas, akár kiváló is 
majd mindenki lehet, ám hogy 
valaki hivatalosan is azzá — 
nagy betűvel Kiválóvá — vál
jék, ahhoz sokak előtt kell bi
zonyítani. A z egész kollektíva 
elismerését ki kell érdemelni, 
sok-sok év munkájával.

—  Hogyan is volt ama há
rom évtized?

—  A  vasút iránti szzeretetet 
apámtól örököltem, ö  a fe-\ 
rencvárosi pályaudvar váltó
kezelője v o lt  K ét bátyám sem! 
érzett másként, hisz* ők is a 
M ÁV-hoz szegődtek, egyikük 
Hatvanban a „háztól házig”\ 
fuvarozási részleget vezeti, a 
másik pedig évtizedeken át\ 
állott Józsefváros teherpálya-\ 
udvar raktárának élén...

Amikor 1949-ben a Keleti 
fűtőházban lakatos-tanoncnak 
jelentkezett, e  szakmát még 
csak a vezérállás felé vezető 
lépcsőfoknak tekintette. Két 
év alatt megszerezte a szak-1 
munkás-oklevelet... aztán ma
radt. Példát mutatva százez
reknek — az ilyen-olyan okok 
miatt munkahelyet változta
tóknak — hűségből.

Állandóan
nappalos műszakban

— Megszerettem a lakatos-1 
mesterséget, mert rengeteg 
szépsége van. Nomeg az ak
kori tanonc-társak és az idő
sebb mesterek marasztaló sza
va sem volt közömbös szá
momra. Miért menjek idege
nek közé, amikor itt már 
megszoktam? Ne gondolja, 
hogy én vagyok az egyetlen 
régi itt — mert hogy öreg 
volnék, azt nem mondhatom 
46 évesen —, vannak, akik 
még régebben szegődtek ide 
és azóta is kitartanak. Csöp
pet sem bántam meg, hogy 
nem lettem mozdonyvezető. 
Nem tiszta munka? Hát az
tán! Lemosható. Állandóan 
nappali műszakban dolgozom, 
az enyém, a családomé min
den délután.

A  hatvanas évek elejéig a 
gőzösöket javították. Akkor
tájt viszont újfent tanulni kel
lett —  jöttek a 41-esek, a 42- 
esek —, házi tanfolyamon vett 
részt. Fél éven keresztül, he
tente két-három alkalommal 
hol reggel, hol meg délután 
ült be a padba. Erre is azt 
mondja: jó, hogy így történt, 
megérte, mert többet tud, mint 
korábban. S a villanymozdony 
alapvetően különbözik a gő
zöstől, új fortélyokra volt 
szükség, hogy javíthassák őket. 
Nomeg a hiúság is sarkallta: 
jöttek a friss ismeretekkel 
rendelkező fiatalok, és . nem 
akart lemaradni mögöttük.

Sokáig — 1961-ig —  Túrá
ról járt be, de az 1960-ban kö
tött házassága munkahelyéhez 
közelebb re, Rákoscsabára szó
lította. Előbb albérletben lak

tak, aztán övéké lett a ház, 
bőví teni-korszerűsíteni kezd
ték. .. és még ma is dolgoz
gatnak rajta. Maholnap az 
építőmunkában is otthonossá 
válik, igaz, ez a 14 tagú „Le
nin”  szocialista brigádnak is 
érdeme. Együtt haladtak mind* 
feljebb és feljebb, megvolt az 
ezüst, az arany — tavaly pe
dig a M Á V  Kiváló brigádja 
címet is kiérdemelték.

Elismerd okiévá 
a községi tanácstól

Hogy kapcsolódik mindez 
az építéshez? Mintegy őt esz
tendeje, ketten az Isaszeg- 
ről bejárók közül azt javasol

ták: patronálják az egyik ot
tani bölcsődét. Az ötlet vala
mennyiüknek megtetszett (azt 
követően az is jól esett, hogy 
milyen szeretettel fogadták 
őket), s azóta — igen gyakran 
a szabadságuk rovására is — 
ők tartják karban a gyermek
intézményt.

—  Megépítettük az olajtá
rolót, az udvar járdáit, az idén 
pedig hatvan méteres kerítést 
készítünk. Most, augusztusban, 
a betonozást végezzük el, hogy 
aztán a dróthálót is kifeszát- 
hessük. Nem számoltuk ösz- 
sze, hogy mennyit érhet a mi 
munkánk, de évente 15—20
ezer forintot minden bizony- 
nyál. Méltányolják is, amit te
szünk. ezért kaptunk okleve
let a helyi tanácstól.

Kiváló a kiválók között — 
mondhatnánk tehát, de ha 
övé is az eddigi legmagasabb 
kitüntetés a brigádtagok kö
zül, tiltakozik a kiemelés el
len. A  többiek sem tudnak ke
vesebbet — vallja —, mert 
megnézik ám, hogy kit vesznek 
fö l maguk közé. S inkább a 
brigádról beszél, mint önma
gáról, Persze ez sem véletlen. 
1949 óta tagja a szakszervezet
nek — és immáron fél évtize
de (tegyük hozzá: közmeg
elégedésre) 5 e szocialista kol
lektíva szakszervezeti bizal
mija. Földes Tamás

M e g  j e g y e z z ü k  !

>1:9T ü re lem  já ték
Sokan várakozunk vérvételre a M Á V  Kórház Rendelő

intézetének második emeletén. Papírjainkat már fé l órával 
korábban leadtuk. A  Keleti pályaudvarról érkezett kocsiren
dezők is türelmetlenül várják, hogy a nevüket szólítsák. El
telik még egy félóra. Két farmemadrágos fiatal érkezik, egy 
fehéiköpenyes hölgy kíséretében. Három kopogás az ajtón, s 
rövid idő múlva már vattát szorítva karjukra, jönnek ki a 
vizsgálóból. A  várakozók dohognak, egyikük jó l hallhatóan 
megjegyzi:

— Annyian Vannak odabent, mégis egész napunk rámegy 
egy vérvételre.

Mire az egyik fehérköpenyesregészségügyi dolgozó:
—  Ha magának ez nem tetszik, ne jö jjön  orvoshoz!
Nem sokkal rózsásabb a helyzet a negyedik emeleti sze

mészeten. A  2. számú vizsgáló előtt Hídvégi Károly esztergá
lyos odaadja papírjait az ajtóban megjelenő adminisztrátor
nak, mire az megjegyzi: —  nagyon sokat kell várni.

Türelmesen várakozunk. Lassan elmúlik 11 óra. A  fo
lyosón nevetgélő fehérköpenyes fiatal asszisztensnők, illetve 
adminisztrátor lányok láttán ismét elszabadulnak az indula
tok.

—  Mi lenne ezzel az országgal, ha minden munkahe
lyen így dolgoznának. Itt még betegebb lesz az ember. Mind
járt itt a dél, vajon miikor kerülünk sorra?

—  Türelemjáték ez, magának az a dolga, hogy várjon — 
szólt vissza az ajtóból az egyik fiatal admi nisztrátomő.

Megunva a várakozást, én is átmentem az idegosztályra, 
ahol négy percen belül vizsgálatra szólított dr. Perényi Gab
riella főorvosnő. Nem bírtam megállni kérdés nélkül:

—  Hogyan lehet, hogy itt ilyen gördülékenyen megy a 
rendelés?

—  Minden embernek drága az ideje, nekünk pedig gyó
gyítani, nem pedig idegesíteni kell a betegeket. Ha a gyá
rakban, a vasúton sürgetik a hatékony munkaidőkihasználást, 
akkor átvitt értelemben ez ránk éppúgy vonatkozik.

A  vizsgálat után visszatértem a szemészetre, s várakozás 
közben azon tűnődtem, miért nem gondolkodik az ideggyó
gyász főorvosnőhöz hasonlóan a rendelőintézet minden dol
gozója.

Orosz Károly

Együttműködési megállapodás

A  jövőben a vasút és a posta 
közös fejlesztési tervet készítf

A  vasút és a posta vezetői a 
korábbi években néha csak 
hosszas viták után tudták 
koordinálni az egyes tervidő
szakokban elvégzendő felada
tokat. Ha például a vasút terv
be vette valamelyik vonal vil
lamosítását és ennek során a 
postai légvezetékeket kábelek
be kellett helyezni, kiderült, 
hogy a posta tervében ez a 
feladat nem szerepel. Hasonló 
helyzet adódott a vonatlkorsze- 
rűsífcásekinél a nyomvonal-kor
rekciók miatt szükségessé vá
ló postai oszlopok és légveze
ték elhelyezésénél is.

A z összehangolás gondjai 
tovább gyűrűztek, s mert a 
postai munkák tervezéséhezés 
kivitelezéséhez az adott idő
szakban éppen nem volt kapa
citás, a vasút vezetői azon gon
dolkoztak, hogy a postai áthe
lyezések tervezésére és kivi
telezésére saját maga állít fel 
részleget.

Az együttműködés javítása 
érdekében július 25-én a két 
ágazat vezetője, Szűcs Zoltán, 
a M ÁV  vezérigazgatója és 
Horn Dezső miniszterhelyettes, 
a posta vezérigazgatója hosz- 
szű távra szóló megállapodást 
írt alá. Ezzel a gondok egyik 
napról a  másikra nem szűnnek 
meg, de szervezettebb lesz ez 
együttműködés, és elindít egy 
hosszan tartó kapcsolatot va
lamennyi vasúti és postai 
szakágazat között.

A jövőben a M Á V  és a posta 
ötévenként, majd ezen belül 
évenként kidolgozza a közös 
fejlesztési feladatokat, a  köl
csönösen költségkáemelést 
eredményező beruházásokat, 
a kapcsolódó és járulékos be
ruházások körét és a felek köl
csönös szolgáltatásait. Nem
csak a feladatokat határozzák

Szűcs Zoltán, a M ÁV  vezérigazgatója aláírja az együttműkö
dési megállapodást

(Kiss László felvétele)

meg, hanem a végrehajtásért 
felelős vasúti és postai szervek> 
továbbá a végrehajtás határ
idejét is. A  szakági egyezteté
sekről közös összefoglaló tájé
koztatást kell adni a felső 
szintű ellenőrzés érdekében a 
két vezérigazgatónak.

Az együttműködési szerződés 
külön részben foglalkozik a 
szociális létesítményekkel. 
Tervezi a közös öltöző-mosdók, 
bölcsődék és óvodák jövőbeni 
építését, s a V I. ötéves terv 
ez irányú célkitűzéseit még az 
idén együttesen kell meghatá
rozni. Elsőiként Szegeden épül 
közös vasúti-postai óvoda és 
bölcsőde, amelynek megvalósí
tására az érdekelt vasút- és 
postaigazgatóság már alá is 
írta a társasági szerződést.

Az építésen kívül kölcsönös 
szociális szolgáltatásokkal is 
segíti egymást a két testvér
vállalat, s a vasút már á kö
vetkező oktatási évben lehető
séget biztosít postai dolgozók 
gyermekeinek elhelyezésére a 
M ÁV nevelőotthonaiban.

A  M ÁV  és a posta kapcsola
tában minden bizonnyal for
dulópontot jelent a július 25- 
én aláírt szerződés, amint azt 
a  két vezérigazgató az aláírási 
aktus után egybehangzóan ki
jelentett. A  szerződés előírá
sainak teljesítése a vasút és a 
posta sok ezer dolgozójának 
egymást segítő, a magasabb 
célkitűzéseket szem előtt tartó 
együttműködésen múlik.

Amíg egy rakomány gazdára ta lá l...
A  miskolci igazgatóság for

galmi, katonai és vasútbizton- 
sági osztályainak munkatár
sai gyakran tartanak éjszakai 
csoportos ellenőrzést az állo
másokon. A z  egyik ilyen por
tyájuk alkalmával arra is fe l
figyeltek, hogy Forró-Encs 
csonkavágányán már hónapok 
óta — pontosan 62 napja — 
vesztegel a 11 52 596 06669—3 
számú, Eas sorozatú, U-vassal 
rakott teherkocsi. Hiba lenne 
azonban, ha e néhány soros 
bevezető után bárki ennnek az 
egy állomásnak a dolgozóit hi
báztatná. Mi több: ők minden 
tőlük telhetőt megtettek, hogy 
mások sorozatos mulasztása, 
hanyagsága miatt kevesebb kár 
érje a vasutat, a népgazdasá
got

De pergessük vissza az ese
ményeket!

A z U-vassal rakott vagont 
március 19-én délben fölös-

Katika, karszalaggal
Spisák János- 

né, a miskolci > 
igazgatóság vizs
gáló főkalauza 

határozottságban 
a férfikollégáin is 
túltesz. A potya
utasokkal szem
ben nem ismer 
tré fá t Legutóbb 
a Budapest— 
Nyíregyháza kö
zött közlekedő 
gyorsvonaton hét 
jegy nélküli utas 
azzal fenyegette 
a jegyvizsgálót, 
hogy kidobják a 
vonatból. Akkor 
érkezett a kocsi
ba Spisák Já- 
nosné, a karszala
gos ellenőr. A  
nagyhangú blic
celők percek alatt 
megjuhászodtak, s 
egy kicsit morog
va ugyan, de fi
zették a büntetést 
Máskor hangos
kodó társaságot 
csendesít, vagy 
külföldit igazít el.

Miskolc-Tiszai 
pályaudvar vo
natkísérőinek ve
zényletén vára
koznak rá. Ináncs- 
ról érkezik, és a 
6435-össel indul

Füzesabonyba. 
Spisák Jánosné 
— akit a kollégái 
Katikának hív
nak — 1972-ben
kapta meg a K i
váló dolgozó, 
1975-ben pedig az 
Érdemes vasutas 
kitüntetést Az 
idei vasutasna
pon a Kiváló vas
utas címmel tisz
telték meg.

— Mióta dol
gozik a M ÁV- 
nál?

— A  pályámat 
1963-ban kezd
tem, jegyvizsgá
lóként. Az apám 
is vasutas volt, és 
a férjem is az. 
1973-tól fővizsgá
lóként dolgozom. 
Én azt hiszem.

hogy ebben a be
osztásban nem
csak a férfiak tud
nak eredménye
sen helytállni. 
Nagyon fontos a 
határozottság és 
az udvariasság. 
Előfordul, hogy a 
rossz jegy miatt 
nem az utas, ha
nem a pénztár hi
báztatható. Mi 
azonnal észre
vesszük, hogy ki 
az, aki bliccelni 
akar. Ehhez a fog
lalkozáshoz egy 
kis emberismeret 
is szükséges.

— Voltak már 
izgalmas percei 
a vonaton?

— Ha a sza
bálysértőt nem tu
dom határozott, 
udvarias szavak
kal meggyőzni, 
a legközelebbi ál
lomáson rendőri 
segítséget kérek. 
Erre azonban pá

lyafutásom alatt 
csak néhány al
kalommal került 
sor.

A  fárasztó szol
gálatok után jól
esik a pihenés, a

kikapcsolódás. 
Spisák Jánosné- 
nak az inán esi'
családi ház kert
jének gondozása 
a pihenés. Hama
rosan más elfog
laltság is vár rá 
Nagymama lesz 
Szeretné már daj
kálni, becézni a 
kis unokát. Ta
lán egyszer ő is 
vasutas le s z ..

Dávid József

ként vitte Forró-Encsre az 
egyik tehervonat Hatvanból. 
A z állomás még aznap jelen
tést küldött erről a miskolci 
körzeti visszkeresetnek. A z ér
tesítés tovább ment az igazga
tóság kereskedelmi osztályára, 
majd onnan 511-es fölös tétel
szám alatt a BVKH 4. cso
portjához. Ott az ügy K+527/ 
1979. számon került nyilván
tartásba.

Telt, múlt az idő, s már áp
rilis 13-át írtunk, amikor a 
miskolci igazgatóság kereske
delmi osztálya a „rendezetlen 
fölös kocsi”  ügyében kiadta a 
324 b. számú táviratot, amely
nek címzettje a BVKH, vala
mint Dunaújváros* Lábatlan, 
Csepel, Salgótarján és 'Hat
van állomás volt. A  helybeliek 
közben felkérték a Mezőgép
javító Vállalat szakértőjét, 
hogy vizsgálat alapján adjon 
véleményt a vas eredetéről. 
Szerinte az áru Dunaújváros
ból (!) származott.

A  távirat nyomán Lábatlan 
válaszolt, éspedig arról értesí
tették a miskolci igazgatósá
got, hogy ők március 6-án 
vasbeton-áthidalóval rakták 
meg a 11 54 595 5218— 4. szá
mú kocsit, amelynek rendelte
tési helye Forró-Encs állomás 
volt. Erről a küldeményről 
Hatvan is „nyilatkozott” . Esze
rint a jelzett áru hozzájuk 
március 17-én fölösként érke
zett, de a 11 52 596 06669—3. 
számú kocsiban, amit aztán —

a kocsin szereplő bárca egyik 
adata szerint — Forró-Encsre 
küldtek, mint oda tartozót.

Ezek után a miskolci igaz
gatóság kereskedelmi osztálya 
május elején darut igényelt a 
kocsi kirakásához, de a kira
kás szerencsére nem történt 
meg, mert megfelelő daru 
nem állt rendelkezésre.

Ám hogyhogy szerencsére! 
Ügy, hogy a BVKH visszkere
seti csoportja május 15-én kö
zölte, hogy a kérdéses kocsit 
és küldeményét Dunaújváros
ban adták fel, Örkény rendel
tetéssel. A  kocsi tartalmát 
azonban műszaki hiba miatt 
Rákosrendezőn átrakták, így 
a fuvarlevelet elválasztották 
a kocsitól, s az új kocsiszámot 
sem tüntették fel rajta.

A  BVKH rendeletére a ko
csi utánküldési kísérőlevéllel 
végül eljutott Örkény állo
másra, de bizony az eredeti 
fuvarlevél is csak röviddel 
azelőtt érkezett oda.

A z ügyben természetesen 
furcsálljuk, hogy a Dunaújvá
rosban feladott küldemény 
több mint két hónap alatt ér
kezett rendeltetési helyére» 
ám még fájóbb egy négyten
gelyes (Eas) vagon kiesése a 
fuvarozásból. Ha csak napi 
ezer forint veszteség érte a 
vasutat, akkor is tetemes kár 
mutatható ki 62 nap alatt.

S ugyan ki állíthatja, hogy 
csak egy ilyen eset fordul 
e lő . . .? !  K. J.

S&órat tessaüh

Vízhiány a S&xonián
Július 18-án utaztunk Lipcséből Budapestre a Saxoniá- 

val. A  szerelvényt MÁV- személykocsikból állították össze. 
A z éjszaka kellemetlenség nélkül telt el, de reggel, amikor 
az utasok mosakodni, borotválkozni akartak, valamennyieket 
csalódás érte. Egyetlen kocsi mosdójában sem folyt a víz, és 
a mosdófülkékben nem volt 220 voltos dugaszolóaljzat a vil
lanyborotvák üzemeltetéséhez. A z utasok többsége NDK-bell 
állampolgár volt. A  M ÁV  szolgáltatását —  a kulturált utazás 
érdekében annyiszor hangoztatott erőfeszítéseit —  nem illeg
ték dicsérő jelzőkkel.

A z  egyik fekvőhelyes kocsiban sikerült végül vizet és 
konektort találni. A z  utasok sorbaálltak a mosdó előtt és jo 
gosan bosszankodtak. Talán érdemes lenne a M Á V  illetékesei
nek kideríteni, hogy kik azok, akik az éjszakai és külföldi 
közlekedésre alkalmatlan kocsikat besorozták a nemzetközt 
vonatba? Lengyel György

műszaki főfelügyelő
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Az építkezések fontos anyaga

V a g o n o k b a  z ú d u l  a  k ő . i .
Fordavonatok tíz- és százezer tonnákkal, Uzsabányáról

Uzsabánya állomást a szür
ke bazaltkő tette híressé. Az 
út- és a vasútépítéseknél nagy 
Kincs ez a kő, amit az állomás 
mögött emelkedő Láz-hegy ge
rincén bányásznak. A  tulaj
donképpeni bányaüzem a for
galmi irodával szemben van, 
az állomás túlsó oldalán. Szün
telenül át is hallatszik a ba
zaltot törő és osztályozó gépek 
zaja. A  rakodó vágány fölé 
nyúló szállítószalagról vago
nokba ömlik a kőzuhatag. Ez 
látványnak szép, de a tűző

szőr tört, osztályozott követ az 
útépítő vállalatokhoz.

— Fordavonataink jó  ki
használása a megfelelő diszpo
zíciók összegyűjtésétől, kivá
logatásától függ. A bányaüzem 
ezzel segíti a mi munkánkat, 
mert nekik is érdekük, hogy a 
kitermelt és feldolgozott ba
zaltkő minél előbb eljusson a 
megrendelőkhöz. Azt pedig, 
hogy a fordavonat minél előbb 
újra visszatérhessen hozzánk 
vagy más rakodóhelyre — 
mondja az állomásfőnök —, 
azzal segítjük elő, hogy indí
táskor táviratban adunk érte
sítést a fogadó állomásnak. 
Ennek is köszönhető, hogy ná
lunk gyakorlatilag nincs ko
csihiány, 8 folyamatosan ra
kodhat a kőbánya. Külön ko
csikból is mindig kapunk any- 
nyit, hogy az egyes vagontéte
lekre szóló megrendeléseknek 
ugyancsak eleget tehessen az 
uzsai kőbányaüzem.

ÖSSZEVONT MUNKAKÖRBEN
A  sok jó eredmény mellett 

egy problémával is találkoz
tunk Uzsabánya állomáson. 
Közreadjuk, mert bizonyára 
nem orvosolhatatlan, amiről 
Molnár Flórián felvigyázó, to
latásvezető panaszkodott:

— Nekünk sokkal összetet
tebb, bonyolultabb munkát 
kell végeznünk, mint más ál
lomások kocsirendezőinek és 
tolatásvezetőinek. Munkánk
hoz vonatvezetői szakvizsgára 
is szükség van, és úgy érezzük, 
hogy ez és a többletmunkánk 
nincs elismerve a bérezésünk
ben. M i nem egyszerűen csak 
vonatösszeállításokat végzünk, 
hanem menetes szolgálatot is 
ellátunk.

— Miből áll a munkájuk?
— Nekünk kell elvégezni a 

teljes vonatfelvételt, mert itt 
mi vagyunk a vonatfelvevők 
is — hangzik a feletet. — Meg
állapítjuk a terhelést, és elké
szítjük a terhelési kimuta
tást. Kiszámítjuk a fékezett 
súlyt, és megtartjuk a fékpró
bát Sőt magunknak kell a 
kocsikat is .vizsgálnunk, és 
rendszeresen végezzük a fék- 
tuskócseréket, ha a vonat 
nincs megfékezve. A  menet
levelet is vezetnünk kell. Na
ponta tíz vonatot viszünk 
Uzsabánya állomásról Uzsa 
állomásra. Ott veszi át tő
lünk a szerelvényt a mozdony- 
vezető. Elég koncentrált mun
kát végzünk, s úgy érezzük, 
megérdemelnénk ezért a foko
zott elismerést. . .

L. J.

Az osztályozóból vagonokba 
öinlészt ik a követ

napfényben az is jól látszik, 
milyen nagy porképződéssel 
jár ez a művelet.

NINCS KÉT EGYFORMA FÉRC
Az állomás forgalmi irodá

jában Szabó Géza felügyelő, a 
forgalmi szolgálattevő fogad, 
aki 31 éve vasutas, és már 
több mint tíz esztendeje. dol
gozik a- kövé^-poros Uzsabá
nya állomáson.

— Mi is éppen úgy'három 
turbán szolgálunk, mint más 
állomások dolgozói — mondjál 
—, a különbség csak annyi, 
hogy ide sohasem érkezikl 
személyvonat. Itt nem annyi-' 
ra a forgalmi ténykedés a dön
tő, mint inkább a rakodás 
szervezése. Arra törekszünk, 
hogy gép ne várjon vonatra, s 
vonat ne várjon gépre. Ez ne
héz, érdekes feladat. Szeretek 
itt dolgozni, mert Uzsabánya 
állomáson nincs két egyforma 
perc sem ...

S azt, hogy a rakodások 
szervezésében, meg hogy a gé
pek és a vonatok pontos „ran- 
devúztatásában” már sok jó 
eredményt értek el az itt dol
gozó vasutasok, azt bizonyítja 
a forgalmi iroda falát díszítő 
elismerő oklevelek egész sora.

Az állomásfőnöktől, Bognár 
Terenctől azt is megtudtuk, 
hogy régen ez az állomás is a 
Láz-hegy nevet viselte. 'Uzsa
bánya állomás, bár kisállomás-1 
nak tekinthető, ma már igen 
tekintélyes forgalmat bonyolít 
le.

ÖNÜRÍTŐS KOCSIK
— Erre az évre 1,1 millió 

tonna a szállítási tervünk, és 
ennek a hatalmas kőmennyi
ségnek a 90 százalékát irány- 
vonatokkal továbbítjuk. Kü
lönösen nagy fejlődést hozott 
a kőszállításban a négytenge- 
lves Fads önürítős kocsikból 
álló fordavonatok megjelené
se. Ezekkel szinte az ország 
egész területére szállítjuk a 
zúzott követ a pályaépítések
hez, vonalaink felújításához. 
Mindenütt jó híre van az 
uzsai kőnek...

— Mivel magyarázható ez?
— Szilárd, fagyálló az itte

ni bazaltkő, törésvonalai pe
dig háromszög alakúak. Mint 
az ékek, úgy feszülnek egy
máshoz ezek a kövek a pálya 
ágyazatában, és fogják a jól 
alávert talpfát, vasbetonaljat...

Uzsabányáról, amely ma is 
birtokosa a „Kiváló Szolgálati 
Hely” kitüntető címnek, a du
nántúli városokba, megye- 
székhelyekre Indítják a leg
több forda vonatot. Nagy 
mennyiségben viszik a több

Ilamarosan indulhat rendeltetési helyére a kővel rakott
szerelvény

(Lőrincz János felvételei)

Három vasárnap

Gyermekévi rendezvények Győrött
A  gyermekév alkalmából, 

három egymást követő va
sárnap rendeztek műsort a 
győri vasutasok Arany János 
Művelődési Házában. Első al
kalommal az óvódáskorú 
gyermekeknek a legszebb ma
gyar verseken és népmeséken 
keresztül igyekeztek az anya- 
nyelv minden szépségét be
mutatni. A  következő vasár
nap a győri Rába Művelődési 
Központ középiskolásokból ál
ló Alfa amatőr színjátszói két 
mesejátékkal kedveskedtek az 
apróságoknak. Az utolsó ren

dezvényen a világirodalom 
legszebb gyermekverseivel is
mertették meg a kis hallga
tókat. Ezen az előadáson az 
ünnepeltek is pódiumot kap
tak; verset és mesét mond
tak a vállalkozó szellemű 
gyerekek.

A  telt ház előtt lebonyolí
tott rendezvényen mind a 
három alkalommal tombola 
volt, amelynek anyagi fedeze
tét a csomóponti párt- és 
KISZ-bizottság, valamint a 
művelődési otthon biztosította.

Sz. Jakab

Befejezéséhez közeledik a Nyugati csarnokte tőzetének befedése. Az érkezési oldalon, a 
Marx téren azonban még javában folynak a metrócsatlakozásokkal kapcsolatos munkálat

tok. (Tenta György felvétele)

Feszesebb szolgálat 
— kevesebb baleset?

A szocialista munkavedelem alapelve a tervszerű megelőzés
A szegedi igazgatóság terü

letén évről évre számbavesszük 
a balesetek adatait, okait, a 
munkavédelmi tevékenység 
eredményeit, gondjait. Jóleső 
érzéssel állapíthatjuk meg, 
hogy külszolgálati vezetőink 
intézkedései, a szakszervezeti 
bizottságok kezdeményező, se
gítő és ellenőrző munkájának 
eredményeként már az elmúlt 
évben is, de főleg ez év első 
felében fejlődött a munkavé
delmi tevékenység, csökkent a 
balesetek száma.

Az erőfeszítések és az ered
mények valóban elismerést ér
demelnek, De megnyugodni, 
megelégedni mégsem szabad 
ennyivel, mert a számok mö
gött emberek, családok sorsát 
érintő sérülések, olykor tragé
diák rejlenek.

A megszokás e llen ..,!
Nem szabad tehát egy percig 

sem megáUnunk, mert ha lan
kad a figyelem, lazul a fegye
lem. Az utasításellenes munka 
megszokása a legnagyobb ve
szély. Ez rendszerint újabb 
veszélyforrássá, újabb balese
tek okozójává válik. Erre fi
gyelmeztet a múlt év néhány 
kedvezőtlen esete is.

A  tavalyi halálos és csonku
lásos balesetek nagyrészt an
nak a következményei, hogy 
néhány vezető és beosztott 
durván és felelőtlenül megsér
tette a munkavédelmi fegye
lem legelemibb előírásait, a 
munkafegyelem alapvető sza
bályait.

A  kedvező és a kedvezőtlen 
irányzatok ismételten aláhúz
zák azt az alapigazságot, hogy

Csúcsforgalom a Nyugatiban
Szabad szom

bat előtti péntek 
délután. A  Nyu
gati pályaudvar 

várótermének 
pénztárcsarnoká

ban egymást érik 
az utasok. Zsú
foltság, moraj- 
ló hangzavar, 
melybe időnként 
a hangosbemon
dó közlései ve
gyülnek. Kapko
dó, nyüzsgő, ro
hanó emberek, iz
gatott, idegeske
dő szülők vihán- 
coló gyermekeik
kel, óriási háti
zsákokkal meg
pakolt fiatalok, 
cigarettázó, be
szélgető kiskato- 
nák.

A személypénz
tárak előtt szin
te végeláthatat- 
lanul kígyóznak a 
sorok. Pillanaton
ként új arcok tűn-.

nek fel az ablak 
előtt és a hosszú 
várakozástól már 
kissé ingerülten 
kérik jegyeiket, 
hogy aztán a vo
natot megroha
mozva elfoglal
hassák helyüket.

A pénztárosnők 
arcán árkokat húz 
a fáradtság, sze
mük alatt a kari
kák '  fokozatos 
mélyülése jel
zi kimerültségü
ket, pillantásuk 
koncentrálástól és 
feszültségtől ter
hes. Megfeszített 
erővel, minden 
energiát latba vet
ve dolgoznak, 
igyekeznek telje
síteni az utason
ként változó ké
rések tömkele- 
gétT melyhez a 
szakma igen be
ható ismerete 
szükséges. Kü

lönben ki ismer
né ki magát a 
számtalan ked
vezmény között.

A  temiolokban 
katonásan sora
koznak a jegyek. 
A  kasszában pe
dig már alig fér
nek egymás mel
lett a bankók.

Egy idős bácsi 
nyugdíjasjegyet 

kér Szegedre, de 
gyorsan, mert in
dul a vonat, majd 
egy kiskatona lép 
az ablakhoz, sza- 

badságoslevéllel, 
Makóra utazik.

Külön réteget 
képviselnek az 

építőtáborba 
Igyekvő fiatalok 
hitelezett Ingye
nes jegyükkel, 
vagy a heti mun
ka után pihenés
re családjukhoz 
vágyó dolgozók, 
nem beszélve az

ország különböző 
üdülőhelyeire uta
zókról. A pénz
tárosnők d re
kedtség határán 
álló, színtelen, de 
azért udvarias 
hangon válaszol
nak a feltett kér
désekre.

Már pattanásig 
feszülnek az ide
gek és a kedélyek 
a forrponton van
nak, amikor a 
napi 15 órás mun
ka után végre 
a bűvös 18 órá
hoz közeledik a 
mutató és meg
érkezik a váltás. 
A  pénztárosok fá
radtan, de mégis 
azzal a kellemes 
tudattal húzzák 
be függönyeiket, 
hogy több ezer 
ember az ő köz

reműködésükkel 
jut el úticéljához. 

Eindlein Erika

a munkavédelem a vezetők és 
beosztottak folyamatos kötele
zettsége. Nem lehet és nem 
szabad a központi intézkedé
sek végrehajtását egyszeri fel
adatnak tekinteni, „kipipálni'*, 
napirendre térni fölöttük. Mint 
ahogy igen kevés eredményt 
ígér egy-egy látványos akció. 
Sokszor elfelejtett alapigazság 
az is: nincs és nem létezhet 
számunkra általánosságban „a 
termelés”, csak a biztonságos 
termelés, s ezért — ugyanúgy, 
mint a gazdálkodás hatékony
ságáért — elsősorban a gaz
dasági vezetők a felelősek.

Ma már joggal el lehet vár
ni bizonyos önállóságot is a 
dolgozóktól. Ez jö dolog. Egyet 
nem lehet azonban megtenni: 
a munkafolyamatok pontos, 
begyakorlott egymásutánjában 
mellőzni az elemi munkavé
delmi követelményeket.

A  munkahelyi, tehát a mun
kából származó balesetek el
hárítása legalább annyira mú
lik a szaktudáson, a szakszerű 
munkán, mint az elengedhetet
lenül szükséges óvatosságon. 
Mikor következik be a baj ? 
Ha mechanikussá, ha felüle
tessé válik a munka, ha fel
színes a munkakörhöz tartozó 
munkavédelmi ismeretanyag 
elsajátítása.

A  propagandának, az oktatá
si tevékenységnek is célja, 
hogy a dolgozókkal megértes
sük a balesetmegelőzés fontos
ságát. Ez a tevékenység is ál
landó jellegűvé kell, hogy vál
lon. Elég nagy a fluktuáció a 
Vasút területén. A különböző 
beosztásokban, több szolgálati 
helyünkön létszámhiányokkal 
küszködnek. A  sok új ember
rel megkülönböztetett gonddal 

|kell foglalkozni. Sajnos, nem 
mindig olyan „emberanyaggal” 
dolgozunk, mint amilyennel 
kellene.

Baleseti gócok
Igazgatóságunk területén a 

forgalmi szakszolgálatnál, a 
balesetet előidéző gócokat két 
nagy területre: a kocsirende
zésre és a kocsikapcsolásra le
het felosztani. Itt kell elsősor
ban csökkenteni a balesetet. 
Igaz, hogy kevés a fékes kocsi, 
nem saruzhatók mindenütt a 
vágányok, a kocsirendezők lét
száma sincs több helyen fel
töltve. Ilyen helyzetben sem 
szabad a várakozás álláspont
jára helyezkednünk. Ilyenkor 
még inkább biztosítani kell, 
hogy ha van az elszalasztott 
kocsicsoportban fékes kocsi, 
akkor azon feltétlenül legyen 
ember. Ahol lehet saruzni, ott 
saruzzanak is, de tartsák be a 
szabályokat.

Ha kimondjuk azt, hogy a 
forgalmi szakszolgálatnál a két 
legnagyobb baleseti góc a ko
csirendezés és kocsikapcsolás, 
akkor ott a leglényegesebb a 
feladatok megszervezését és a 
munka ellenőrzését elvégezni.

Az utóbbi időben mérhetet
lenül elszaporodtak az italozá
sok. Ezen a téren nem lehet

engedményt tenni. Több he
lyen mégis már a szolgálatba 
jelentkezés sem az utasításban 
foglaltak szerint történik. Ken
det kell tenni, és a szolgálat
ba jelentkezéskor legyen ter
mészetes a szolgálatképes ál
lapot. Veszélyes üzem vagyunk, 
ezt mindenkinek meg kell ér
tenie. Nem egy helyen előfor
dul, hogy az italozót még a re- 
szortosok is elküldik pihenni, 
s egyáltalán nem vonják fele
lősségre az illetőt.
. Ha azt mondjuk, hogy a 
munkavédelmet a termeléssel 
egyenrangú feladatnak tekint
jük, akkor az öntevékenységet, 
a kezdeményezést mindenütt 
még tovább kell növelni. A  jel
lemző hiányosságokra, gócok
ra kell koncentrálni, mégpedig 
aszerint, hogy mely időpont
ban és mely túrnál fordulnak 
elő. A feszesebb munkának 
nem szabad több balesettel jár
nia.

Mindenkire tartozik
Senki sem mondhatja, ha hi

bát vesz észre, hogy nem az ő 
dolga, nem rá tartozik. A  baj 
nem válogat, néha azokra is 
odaüt, akik vétlenek. De vajon 
vétlenek-e, akik nem szóltak? 
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy 
ők is vétekesek, mert szólni és 
figyelmeztetni kell! Minden 
utasításellenes munkát kifo
gásolni kell, a szolgálati veze
tőknek pedig a munkavédelmi 
ellenőrzéssel minden ellenőr
zést össze kell kötniük.

A szolgálati vezetőktől azt 
várjuk, hogy lépésről lépésre 
szüntessék meg a veszélyforrá
sokat, tartsák be és tartassák 
be a technológiai fegyelmet, a 
munkavédelmi előírásokat. Az 
ő példájuk a mérvadó. Ha ők 
megszegik a fegyelmet, vagy 
eltűrik a fegyelmezetlenséget, 
akkor a dolgozók egy része azt 
hiheti, hogy őket sem kötelezik 
az előírások.

Többszőr elhangzik, hogy az 
ország legszervezettebb közle
kedési vállalata a vasút. Ha 
ez igaz .— márpedig igaz! —, 
akkor nekünk a biztonságban 
is példát kell mutatni.

Ne rutinból éljünk, hanem 
az adott emberi, technikai fel
tételekből kiindulva, a konk
rét helyzeteket elemezzük. Szá
mos ellenőrzés megállapítja, 
hogy a rendeleteket nem hajt
ják végre, mert a felügyeleti 
ellenőrző munka is hiányos. 
Ott, ahol a körülmények ellen
ségei lehetnek az embernek, 
vagy veszélyeztetik a testi ép
séget, nincs helye különböző 
ági táci ónak. Ott utasítani, til
tani kell, s felelősségre vonni, 
ha értetlenséggel találkozunk.

Tény, hogy igazgatóságunk 
területén már az elmúlt évben 
javult a statisztika, s az idén 
tovább csökkent a balesetek 
száma. A javulás ellenére sem 
lehetünk azonban megeléged
ve.

Dr. Susla János 
forgalmi osztályvezető
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Piriké
Harsányt Tíbornét, a 

Nyugati pályaudvar üze
mi konyhájának a vezető
jét kiemelkedő munkájá
ért, közéleti aktivitásáért 
a közelmúltban a Munka 
Érdemrend ezüst fokoza
tával tüntették ki.

Életútja sok vasutasra 
jellemző. A  háború előtt a 
cselédlányok sorsa várta, 
majd utána jegyvizsgáló
ként járta a szegedi vas- 
útigazgatóság vonalait. 
Később a Nyugati pálya
udvarra került, s azóta 
megbecsült dolgozója a cso
mópontnak. De a mozgal
mas életútról, a mindenna
pi munkáról és a szakszer
vezeti mozgalomban vál
lalt szerepéről beszéljen 
ő maga:

— Az indulás nehéz volt. 
de szerencsére mindenütt 
segítőkész kollektívára ta
láltam. Ennek köszönhe
tem, hogy elvégeztem az 
általános iskolát és letet
tem a vonatvezetői, az áru- 
pénztarósi szakvizsgákat 
is. Jelenlegi munkaköröm 
ugyancsak nagy felelős
séggel jár, hiszen több
száz vasutas napi étkezé
séről gondoskodunk. Sze
rénytelenség nélkül mond
hatom, hogy a vasutasok 
elégedettek a koszttal, az 
étrenddel, s a szakácsnők, 
illetve a konyhai személy
zet jó munkájához bizo
nyára az én több mint 
húszéves konyhavezetői 
tapasztalatom is hozzájá
rult.

Idős vasutas érkezik az 
irodába. Mindjárt dél van, 
és jól 'ja, hogy ilyen
kor, me jsve már kevés 
a lehetőség ebédjegy vá
sárlására. Ám Piriké, a ki
tüntetett Harsányiné min
dig segít, ha tud. Most is 
a telefonhoz nyúl, s rövid 
beszélgetés után mondja 
a kocsirendezőnek, hogy 
egy szabadságon levő kol
léganő jegyére ebédet kap.

— A szakszervezeti mun
kában is mindig örömet' 
találtam — folytatja sza
vait a konyha vezetője. — ' 
A mozgalom gyakran át
segített az olyan akadá
lyokon is, amelyekkel egye
dül aligha tudtam volna 
megbirkózni. Előfordult, 
hogy az szb, illetve a tag
ság képviseletében meg
látogattak, amikor ágyhoz 
kötött a betegség. Férjem 
halála után sem hagytak 
magamra. Természetes, 
hogy mindezt viszonozni 
igyekszem, amint a dol
gozók bekopognak hoz
zám ügyes-bajos dolgaik
kal az irodába. A  helyi szb 
nőbizottságának vezetője 
és a területi bizottság tag
ja vagyok. Nem távoz
hatnak tehát tanács, vagy 
legalább egy-két jó  szó nél
kül. .. (orosz)

Hol tart a Bajkál— Amur vasút építése?
Mint ismeretes, a Bajkál— 

Amúr vasútvonal építési'piun- 
káit 1974. április 27-én kezd
ték. A  BAM 3200 km hossz
ban húzódik Kelet-Szibériá- 
ban, a Távol-Keleten és mint
egy 1,5 millió négyzetkilo
métert köt össze. Az építke
zés, amelyet az „Évszázad 
építkezése” néven is emleget
nek, a Léna mellett fekvő 
Uszty-Kuttól az Amúr mel
letti Komszomolszkig terjed.

A  legkeletibb vonalszakasz, 
Komszomolszktól Szovjetsz- 
kaja Davanig, a Csendes-óce
án partján már megépült a 
háború utáni években. Ezt a 
vonalat most teljesen átépí
tették.

A  m unkavonatok 
Davanig közlekedn ek
A  BAM középpontja Tinda, 

ma 50 000 lakosú város. A 
kelet-nyugati fővonal itt ke
resztezi a dél-északi fővona
lat. Ez a vonal, amelyét kis 
BAM-nak hívnak, a BAM- 
településtől és elágazástól 
Ugolnajába, a dél-jakuti te
rület termelési központjába 
vezet.

A  BAM-ot nyugati, közép 
és keleti szakaszra osztják. A 
nyugati szakaszon a vonal 
Uszty-Kuttól Davanig készen 
van. Hossza 283 kilométer. E

ból álló építőbrigád a munká
ját megkezdhesse. Ez a brigád 
1976. februárjában érkezett 
repülőgéppel. Ma Ulkannak 
4200 lakosa van.

Davan település közvetle
nül a Bajkál-alagút építési 
telepe mellett fekszik. Ezen, 
a 6,7 kilométer hosszú alag- 
úton a múlt év közepe óta dol
goznak.

1978. október 29. óta — a 
munkavonatok ettől a naptól 
Davanig közlekednek — ezen 
a vonalon több mint 10 000 
tonna anyagot szállítottak, az 
alagútépítéssel foglalkozó spe
ciális brigádok részére.

A  nyugati oldalon időköz
ben több mint 1000 méter
rel jutottak előre az alagút 
építésében; egy idő óta az 
alagút fúrását a keleti ol
dalról is megkezdték.

A  vasútvonallal egyidej űleg 
a nyugati szakaszon autó-mű- 
utat is építettek, majdnem 700 
km hosszban. Ezen jelenleg 
többek között az észak-muski 
alagút építéséhez utaznak; ez 
15 kilométer hosszú lesz.

A  Tindától keletre
A középső szakaszon három 

helyen dolgoznak. Az északi 
irányban dolgozó építő- és 
szerelő brigádok vállalták, 
hogy 1979. augusztus 4-ig a 
Szovjetunió szállítási-építési

bere óta közlekednek itt te
hervonatok a dél-jakuti, kör
zetben bányászott szénnel. Az 
ellenkező Irányban ebben az 
időben kb 100 000 tonna árut 
szállítanak a bányakomple
xum felszerelésére és az al
építmény megépítésére.

A  vállalások teljesítése azt 
jelenti, hogy az egész kis 
BAM-on megindul a tervszerű 
vonatforgalom, mivel a Tinda 
—BAM (180 km) szakaszt már 
1977. október 31-én átadták 
a forgalomnak.

A  „BAM-fóvárostól” , Tin
ádtól nyugati irányban Lar- 
báig (165 km) már lefektették 
a síneket. A  munkákat itt 
is komplex módon végzik; a 
vasút mellett húzódik az új 
közút is.

Nagy ráfordításokat igé
nyeltek az új települések, hogy 
a Tájgábán észak felé mind
inkább benyomuló építőmun
kásokat a tél ellen megfe
lelően védjék, jól elszállásol
ják és ellássák.

Tindától keletre a vágá
nyokat már Dipkunig lefek
tették. 1979. május 6-án oda 
is befutott az első munka- 
vonat. A  középső szakaszon 
az építés megkezdése óta ősz- 
szesen 710 km fővágányt és 
állomási vágányt fektettek 
le. 435 műtárgyat — főképpen 
hidakat és átereszeket építet
tek és 13 várost, illetve hely
séget alapítottak.

szakasz mentén fekszenek az 
új városok és települések. A 
legutolsó, Ulkan alig négy
éves. 1975. november 12-én itt 
szálltak ki a helikopterből az 
első vasútépítők, 21 ember. 
Feladatuk volt: megteremte
ni az előfeltételeit annak, 
hogy egy 350 komszomolistá-

minisztériuma megalapításá
nak 25. évfordulójáig a Tin
da—Nagomaja szakaszon,
1979. november 8-ig, a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 62. évfordulójáig a Na- 
gornaja—Ugőlnaja szakaszon 
megindulhat a rendszeres vo
natforgalom. Már 1978 októ-

Hatvan telepü lés 
a  BAM m entén

A BAM keleti szakaszán 
600 km vasutat adtak át ide
iglenesen a forgalom, illetve 
a munkavonatok közlekedé
se céljából. Még ebben az év
ben számolni kell azzal, hogy 
a Gerba—Dzsamku—Amgun
szakaszon is lefektetik a vá
gányokat

A tervszerű munka alap
ján arra lehet számítani, hogy 
1980-ban a BAM egész tá
vol-keleti szakaszán Alonká- 
tól Komszomolszkig közleked
hetnek a munkavonatok.

A építkezési te
lepen, a n ö ia  Lenini Kom- 
szomol több mint 100 000 lét
számú kollektívája dolgozik 
és ahol messze elterjedt a jel
szó: „mi építjük a BAM-ot, 
a BAM épít minket**, céltu
datosan dolgoznak. A  BAM 
vágányainak már több mint a 
felét lefektették. A vonal 
mentén eddig több mint 60 
város és település létesült. 
Több mint 1 millió négyzet- 
méter lakást, ahhoz iskolá
kat, óvodákat, ellátási és szo
ciális intézményeket építet
tek.

A  szovjet Távol-Kelet egy 
óriási földdarabja új arcula
tot kap. A  sínek, az út, az 
energia és az ipar tervszerű
en törnek előre egy olyan te
rületre, amely nyersanyagai 
révén a Szovjetunió kincses- 
kamrája.

Éjszaka — mellékvonalon

Halló, ébresztő szolgálat. Az első vonat negyed 4-kor érkezik. 
Az ébresztőt 3 órakor kérem

(Kesztyűs Ferenc rajza)

B E T E L T  A P O H Á R
A  járműjavító 4-es műhe

lyében újabb baleset történt. 
A  legsúlyosabb ebben az év
ben. Laczkó András 48 éves 
köszörűs szakmunkást a men
tő életveszélyes állapotban 
szállította kórházba. Életéért 
napokig küzdöttek az orvosok. 
Megmentették ugyan, de mun
kaképes ember már nem lesz 
belőle.

A  baleset oka figyelmetlen
ség, illetve ittasság. A műve
zető mérgében tépte a haját 
Nemcsak azért, mert megint 
íuccs a félévi prémiumnak, ha. 
nem mert egy kitűnő munka
erőt veszített. Aztán mint mon
dotta: nem érti a dolgot. A  ve
zetőség szigorú rendelkezése 
folytán fél éve bevezették a 
munkába lépés előtti szondá
zást. Az emberek morogtak, 
majd vigyorogva fújtak a 
szondába, sőt a táskájukat is 
kiforgatták, de szesznek sehol 
semmi nyoma.

Hogy kerül be az ital a 
munkahelyre? Ez izgatta már 
hónapok óta Simon Ferenc szb- 
titkárt is, aki jól ismerte az 
embereket De hiába faggatta 
azokat akikkel néhány évvel 
ezelőtt együtt dolgozott nem

voltak hozzá őszinték, leg
alábbis a pálinkaügyben nem.

Amikor a napokban két em
bert dél körül hazaküldtek az 
üzemből, mert alig álltak a lá
bukon, egy kukkot sem voltak 
hajlandók szólni az ital forrá
sáról. Később, a fegyelmi tár. 
gyaláson is, csak azt hajtogat
ták, hogy hajnalban otthon it
tak egy pohárkával, amikor 
munkába indultak.

A  járműjavítóban dolgozók 
több mint a fele hajnalban in
dul munkába. Vidékiek, leg
többnek saját főzető pálinkája 
van. Simon Ferenc nem tudott 
beletörődni abba, hogy a zug- 
mérőt — vagy zugmérőket — 
lehetetlen megtalálni.

A  szokottnál is többet járta 
a műhelyeket, a hatalmas ud
vart, s minden zugba bekuk
kantott, de semmi eredmény. 
A  portásokat külön is kérte, 
hogy a bejövő gépkocsikat ala
posan nézzék át, de itt sem 
akadtak nyomra.

Egyik nap, kora reggel, az 
üzem Pálya utcai kerítésénél 
sétálgatott. Már éppen abba
hagyta volna a szemlélődést, 
amikor egy fejkendős paraszt, 
asszonyra lett figyelmes. Az 
asszony — nagy fonott kosará
val a karján — ráérősen lépe

getett a magas betonkerítés 
mellett, s mielőtt eltűnt volna 
az utcakan yarb an, visszafor
dult.

Simon, aki falun nevelke
dett, jól ismerte a parasztasz. 
Szonyok természetét, tudta, 
hogy azok céltalanul nem an- 
dalognak a városszéli utcában. 
Jól számított. Az asszony egy
szeresük, valami jelre felkapta 
a fejét, szapor&zni kezdte a 
lépteit, majd hirtelen megállt, 
s körülnézett. S hogy a közel
ben senkit sem látott, kivett a 
kosarából egy kis demizsont, 
és a betonkerítésről lelógó ho
rogra akasztotta.

Az szb-titkár persze csak azt 
látta, hogy a bütykös emelke
dik, és amikor felér a kerítés 
tetejéig, egy kéz kinyúl és át
emeli.

Futásnak eredt az asszony 
után, aki, amikor Simon meg
ragadta a karját, sikoltozni 
kezdett, de hiába kapálózott, 
be kellett mennie az üzem 
rendészetére. Néhány perc 
múlva hívták a férjét, Halász 
István lakatost is az irodába.

— Hol a demizson pálinka? 
— kérdezte az szb-titkár.

A  lakatos hebegett, hápogott, 
de a felesége riadt arcára pis

logva belátta, hogy nincs ér
telme a tagadásnak. Közben 
megérkezett a rendőrség is, 
mert ez az eset — mint később 
kiderült — már súlyosabb volt, 
mint amit az Üzem fegyelmi 
bizottságának hatáskörébe el
intézhettek volna.

A  társadalomra és az üzemi 
dolgozók egészségére különö
sen veszélyes zugpál inka-el
adás bűntettével vádolt Halász 
István és neje nem egyedül állt 
a bíróság elé. Halász — hogy 
ő elhasalt, hát bukjon a többi 
is — elmondta, hogy rajta kí
vül még öten árulták az üzem
ben a pálinkát.

A  bűnszövetség megegyezett 
abban,' hogy ki-ki melyik hé
ten mérheti a zugban főzött és 
az üzembe csempészett pálin
kát. Most éppen Halász volt a 
soros.

— Végre betelt a pohár — 
sóhajtott az szb-titkár, aki ezt 
a történetet elmesélte.

Azt talán mondani sem kell, 
hogy a vétkesek nemcsak a 
bíróságtól kapták meg jól meg
érdemelt büntetésüket, hanem 
a járműjavítóból is szedhették 
a sátorfájukat.

Dávid József

K IVÁ LÓ  VASUTAS

A kocsimester -  íőMmlmi
Daróczi László, Szeged- 

Rendező pályaudvar ko
csimestere 36 éve vasutas. 
Pályakezdéséré így emlé
kezik vissza.

— 1944 nyarán vettek 
fel a vasúthoz fékezőnek. 
Akkoriban én, mint spor
toló érdemeltön ki a fel
vételt. A Szegedi Vasutas
ban futballoztam. Gyak
ran előfordult, hogy 60— 
70 órás szolgálat után fu
tottam ki a mérkőzésre. 
Ma már hihetetlen, hogy 
volt olyan időszak, amikor 
havonta 400 órát szolgál
tunk a vasútnál.

Később vonatvezetőként 
járta a vonalakat. 1952- 
ben a vasutasszakszervezet 
területi bizottságára ke
rült, ahol a társadalom- 
biztosítási csoportot vezet
te. Három évvel később 
ismét visszatért a forga
lomhoz, s gyorstehervo- 
natokon utazott. Emléke
zetében élénken él egyik 
útja, amikor 1956-ban éle
lemre volt szüksége Sze
ged városának, s ő társai
val vállalta, hogy elmegy 
Mándokra 50 vagon bur
gonyáért. Ha nehezen is, de 
meghozták a várt élelmet

A z utazást közben fel
cserélte állandó szegedi 
szolgálattal. Tizenöt éve 
kocsimester a rendezőpá
lyaudvaron. Közel egy év
tizede pedig állandóan é j
jel dolgozik. Munkaideje 
délután 4 órától reggel 7 
óráig tart. Egy-egy szol
gálatában 20—30 kilomé
tert is gyalogol, irányítja a 
tolatásvezetők és a kocsi- 
rendezők munkáját. De, ha 
a szükség úgy kívánja, 
beáll a hiányzók helyére 
tolatni.

— Milyen az éjszakai 
szolgálat? — kérdeztem.

—Nem könnyű. Élőfor- 
dylt^piár^fvoqy egymás
után Öt éjszakán Is dol
goztam. Igaz, szervezetem 
megszokta ezt a munkát, s 
otthon a feleségem is biz
tosítja a pihenésemet. Éj
szakánként a két tolató
géppel és két csapattal 22 
érkező és induló vonatot 
rendezünk szét, illetve ál
lítunk össze. Munkánk 
pár hónap óta könnyebb,

mivel az egyik 411-es gé
pet dízelre cserélték ki, így 
az elegyrendezés gyorsabb 
lett. Problémát jelent vi
szont az, hogy 1 +  l  fővel 
dolgozunk.

Daróczi László nemcsak 
a vonatösszeállításból ve
szi ki részét. Szeged állo
máson hat évig a szakszer
vezet TT  -felelőse volt, 
majd a rendező-pályaud
varon a műhelybizottság 
titkáraként tevékenyke
dett. Négy éve pedig .főbi
zalmi. E tisztségében 7 bi
zalmicsoportban 84 vas
utas képviseletét látja el. 
Évekig pártoktatást is ve
zetett. Munkáját felette
sei erkölcsileg és anyagi
lag egyaránt megbecsülik. 
1950-ben sztahanovista volt, 
azóta többszörös Kiváló 
dolgozó, kapott vezérigaz
gatói dicséretet, 1957-ben 
és az idei vasutasnapon 
Kiváló vasutas kitüntetés
ben részesült. Szolgálati 
vezetői igen jó vélemény
nyel vannak róla, munkai . 
társai szókimondó maga
tartásáért és segítőkészsé
géért becsülik, szeretik.

— Ha újra kezdhetné, 
milyen pályát választana?

Elmosolyodik, de nagyon 
határozottan válaszol: ;~iggg

— Ha újra kezdhetném? 
Akkor sem az Íróasztalt vá
lasztanám. Ismét csak ko
csirendező, vagy vonatkí
sérő lennék. Szeretem ezt 
a munkát. Nincs annál na
gyobb öröm, mint amikor . 
időre elkészül egy-egy vo
nat.

Gellért József
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FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜNK!

A  M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET, FÉRFIAKAT, 
L Á N Y O K A T ,  FIÚKAT,
Iskolai, szakma! 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, 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, pályamunkásokat, 
betanított és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakaritókat.

KÖTELEZŐ M UN KAID Ő  minden beosztásban havi 191 öral 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES M UNKAKÖRÖK!

JELENTKEZÉS, BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság állomásain, 
vontatási pályafenntartási főnökségein, 
valamint a
KÖZPONTI M UNKAERŐ FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest Keleti pu. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145-010.
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V. SZABÓ BELA

T A L Á L K O Z Á S
Á  fítS a terem szélén meg

állt .. . Tekintetét végig ve
zette az arcokon. A  zenekar 
ismert melódiát játszott K í
sértő vágyakozás fogta el, 
hogy táncoljon egyet. Szemei 
keresték leendő párját a szí
nes forgatagban. Az asztalok
nál ülők között felismerte egy- 
egy régi tanárát. Egyiket, má
sikat köszöntötte is, de úgy 
látta, hogy már nem emlék- 
szenek rá.

Viselkedésének finom logi
kájával megérezte egy nyug
talan szempár melegét. A  
leány ott táncolt előtte, meg
fogható közelségben. Egy pil
lanatra találkozott tekintetük. 
Fiatal volt. Ám idősebb part
nere kifejezéstelen merevség
gel tartotta karján. Modorá
nak ez a ridegsége sajátos lég
kört teremtett, amely még 
jobban hangsúlyozta lényének 
finomságát. Amikor észrevet
te a nyugtalan szempárt, bi
zalmas könnyedséggel állt elé
jük és megbiccentette a fe jé t 
Az idősebb férfi fürkészőn né
zett rá és leállt a fiú helyére.

A  leány arcán kedves mo
soly szaladt át ahogy meg
mondta a nevét: — Merita. 
Vezekényi Iván főtiszt pár 
pillanatig sokat jelentő szót
lansággal táncolt Aztán a 
fiatalság vitalitása áttörte a 
természetükben rejlő gátlást 
és napi aktualitásokról kezd
tek beszélni.

Amikor a zenekar abba
hagyta és a dallamok elham
vadtak, Merita kérte a fiút, 
hogy kísérje vissza vőlegé
nyéhez.

Később néhányszor felkérte 
írvég a leányt de mindannyi
szor lekérték. Mígnem egy 
tánc közben Merita bejelen
tette, hogy hazamegy. Hang
jából kiérződött, hogy lénye 
be van börtönözve vőlegénye 
féltő akaratába.

Vezekényi főtiszt á pálya
udvar irányító tornyában 
dolgozott. A z  'ászSálára' suga
rasan hullott a fény. Az előtte 
levő falsíkon, mint apró csil
lagfények szikráztak az In
tegra berendezés vili ódzó fé 
nyei. A  vonatok vágányútjai 
gyöngyi üzérrel rajzolódtak
fel. Halkan beszélt és a táb
lakezelők mintha egy zene
kar tagjai lettek volna —, 
úgy hajtották végre „karna
gyuk” utasításait.

— Ez az. Ez az atmoszféra, 
ami kell nekem —, mondta a 
forgalmi szolgálattevő, és ke
zei mintha külön éltek vol
na. Hosszú újjal határozott 
mozdulatával állította újra és 
újra a vágányutakat és nyúl
tak a telefonért

— Y  3 feljöhet a személy 
kilencre, a 69-eshez a 19-re 
mehetnek a lakatosok — 
mondta.

Közben észre sem vette az 
idő múlását, pedig már el
múlt éjfél. „K i ért meg min
ket” — gondolta, és válaszolt 
is rá: „Csak mi magunk”, ott 
lent a brigád; a „mester” , a 
kocsirendező, a sarusok.. .  ér
tik ezt a nyelvet

A  forgalom ritmusa hajnal- 
félé csendesedett Ám a te
hervonatok azért érkeztek, fel
oszlottak, amelyekből új vo
natok indultak. Szerette a vo
natokat Ha ideje engedte, 
néha felülről nézte, hogy mit 
visznek a vagonok. Ezúttal is 
kiállt az erkélyre. Feje fö
lött csillagok, előtte a valóság 
fényei. Kiáltások törtek át az 
éjszakán: „a leadást körbe

adjuk a kilencen, utána ren
dezzük a kertit”.

Közben tavasz lett Egyik 
szabadnapján a Váci utcában 
sétált, amikor a Vörösmarty 
tér felől ismerős közeledett 
A  lány finom szürke felöltő
jében elegáns vo lt Merita is 
megismerte és látva tétovázá
sát megszólította.

— Micsoda véletlen, és mily 
kicsi a v ilá g ,..

Vezekényi észrevette, f hogy 
kettan vannak. Pár lépésnyi
re hasonó korú, csinos lány 
várakozott megértőén. Mo
solygott ő is, míg néhány szót 
váltottak konvencionális dol
gokról, ahogy ez az utcai ta
lálkozásoknál szokásos.

—  Bocsásson meg —  sza
badkozott a lány —, de sie
tünk. Csak vásárolunk egyet- 
mást

Ekkor találkoztak másod
szor. Harmadszor a vonaton 
hozta össze őket a sors. Ve
zekényi éjszaki szolgálatra 
utazott. Amikor a vonat fül
kéjébe lépett, Merita ott ült. 
Fejbiccentéssel, kissé tétován 
üdvözölte, aztán az ellenkező 
sarokból beszéltek át egymás
hoz.

— Igen, hazamegyek, min
den szombaton — felelte Me
rita Vezekényi kérdésére.

— .. .  hogy mit olvasok? — 
Zola Germánálja...

— Én is szeretem Zolát — 
felelte a fiú.

Kettesben voltak és hang
juk ereje mind fojtottabb 
lett.

— Vőlegénye?
—  Szakítottunk. Nem hi

szi? Nézze, itt hordom a gyű
rűt — ezzel felnyitotta táská
ját.

—  II. hogy máért nem ad
tam vissza? Sajnáltam!

— Akkor még mindig.. .  — 
Vezekényi Iván szavadra a 
lány hevesen tiltakozott.

— Értse meg — mondta 
erőteljesebben —, hogy én so
ha. nem szerettem! Imponált, 
hogy tanárom volt a gtmiben, 
de ma az anyámnak elmon
dok mindent.

— Most hóimét Jön — kér
dezte a fiú.

— Pestről. Tanfolyamra já
rok.

— Hová?
— Luther utcain
—  Luther utca három, MÁV 

Tisztképző — vágta rá Veze
kényi.

A  lány meglepődve tekin
tett rá.

—  Horniét tudja ilyen pon
tosan?

—  Néhány éve magam is ott 
tanultam.. .

Merita leszálláshoz készülő
dött. A  fiú udvariasan lesegí
tette...

★

—  Ma jönnek a tisztképző
sök — mondta egyik reggel 
a főnök az eligazításnál. — 
Több csoportban megnézik a 
tornyot és a pályaudvarral is
merkednek. Mutassatok meg 
mindent.

Május vége volt, szokatla
nul nagy meleg. Fent a ma
gasban az üvegablakok mö
gött harminc fokra hevült a 
levegő. Vezekényi Iván pa
tyolatfehér ingben ült a ren
delkezői asztal előtt, és mint 
mindig, ezúttal is szüntelenül 
„hozta-vitte” a vonatokat. A 
leeresztett redőnyök csak né
mileg szűrték meg a fényt. Az 
ablakok nyitva voltaik. Az 
asztalon forgófejű ventillátor 
szolgáltatta a friss levegőt.

— Tizenkettes a nyolcra, 
tizenötös a kilencre — szólt

hátra a haqgosbemomd óhoz. A  
fiatal lány nem titkolt ámu
lattal leste a forgalmista min
den szavát Aztán kellemesen 
csengő hangja megszólalt a 
hangos bemondóban.

Nem volt megállás. Az örö
kös folyamatszervezés a to
ronyban kivette a lelket az 
emberekből. A  munka feszí
tett légkörében egyszercsak 
a lépcsőházbóü zsongás hallat
szott, aztán az ügyeletes tiszt 
vezetésével jöttek a tisztkép
zősök, fiúk, lányok vegyesen. 
Vidámak voltak és önfeledtek. 
A  lányok csinosak, a fiúkat 
feszítette az erő. Köztük lé
pett be Merita is.

A  lányok hamar felfigyeltek 
Vezekényire, aki mint min
dig, ezúttal is magabiztosan 
dolgozott Egymásra néztek. 
Jelentőségteljes pillantásuk
ban benne volt ifjúságuk 
minden elismerése.

Amikor a vonatcsoport el
csendesült a maga közvetlen
ségével fordult a leendő tisz
tekhez: —  Nos hát kérdezze
tek ...

— Imponálóan magabiztos 
fickó — súgta egy hallgató 
a mellette állónak. Nem foly
tathatta, mert egy lány szólt 
közbe.

— És főleg csinos!
Ez volt a negyedik találko

zásuk és ezúttal nem tudtak 
egy szót sem váltani. Csak a 
tekintetük vallott mindennél 
beszédesebben.. .

Ettől a naptól kezdve már 
számon tartották egymást 
Rendszeressé váltak a talál
kozások. A  Köztársaság tér 
padjai, az Erkel Színház, a 
vonatok, az utazások, a haza
térések és a visszautalt, a 
megbeszélt és véletlen talál
kozások vitték mind közelebb 
a két fiattal sorsát

Vezekényi Iván Július má
sodik szombatjára szabadsá
got kért Ünneplőbe öltözött, 
és már kora délelőtt megje
lent a Déli pályaudvaron, 
hogy tanúja lehessen a vas
utastisztek ünnepélyes ava
tásának. Amikor a tiszti egy
ségek a kerengőben felsora
koztak, őszintén sajnálta őket 
A  hőség kibírhatatlan vo lt A  
tömegtől mozdulni sem lehe
tett, de ők ott álltak a szép 
egyenruhában, fegyelmezetten, 
a nagyszerű pillanatra várva.

A  sok arc között is felis
merte Meritát.. .  A  lány ek
kor még nem tudta, hogy Ve
zekényi Iván főtiszt zsebében 
ott lapul két arany karika
gyűrű, a két fiatal vasutas bol
dogságának záloga.

Pincetarlat
BoglárleUén július 28-én 

nyűt meg Bagó Bertalan fes
tőművész és Kirchmayer Ká
roly szobrászművész, a vas
utas-szakszervezet központi 
képzőművészeti köre vezetőjé
nek pinoetárlata. Közös bemu
tatkozásukat közel azonos 
életkoruk és művészi karak
terük hasonlósága indokolta. 
Mindketten a hazai hagyomá
nyokból kiindulva keresik a 
stílusteremtő kontaktust a 
modem európai irányzatok
kal. Az augusztus 20-ig nyitva 
tartó kiállításon Bagó Berta
lan 18 festményében és 
Kirchmayer Károly 19 szobrá
ban gyönyörködhetnek a láto
gatók.

M a g ya ro k  a b izottsá gb an

Vasúti szakszótárak 
eszperantó nyelven

Az U1C (Nemzetközi Vasút 
Egyesülést a szállítás, illetve a 
nemzetközi kapcsolatok haté
konyságának növelése céljá
ból 1957-ben a tagvasutak 
számára közreadta a hatnyel
vű Vasúti Szakkifejezések Á l
talános Lexikonét. E lexikon 
11610 vasúti szakkifejezés 

francia—német—angol— 
olasz—spanyol és holland nyel
vű ismertetésével jól szolgálja 
a csatlakozott vasutak iilleté-

Képtárban a brigád
(Kesztyűs Ferenc rajza)

Bencze József

KATTOGÓ SÍNPÁR
Kattogó kerekű mozdonyok hívnak, 
szikra-bogarakkal járnak tündér-táncot. 
Nyugtalan éjszaka viszi haza álmom . . .  
Távolba bújó kicsi falu les rám. 
Kedvesen karja ölelésre tárul, 
anyám szivében felragyog a béke. 
Reggelig dajkál a kerekek tánca 
édesölelésü szelíd vonat-ringás. 
Szikra-csillag fényben indultam én el 
Holddá öregedő estéből megtértem. 
Kattogó sínpár hozott haza engem, 
hűség otthonéba dajkálja a lelkem.

Budaházi István

T O L A TO K
Sisakotokat 
ezüstözi fagy, 
vagy lángszórót 
nap perzseli. 
Csipoghat rajta eső, 
és jég is kopoghat. 
Vagonok vas 
köldökzsinórjáét 
kapcsoljátok. . .
Egy ország pulzusán 
kezetek.

Fazekas Lajos

GYÖNYÖRŰ NYÁR
Mennyi szintöl pompázik a völgy, 
mennyi szintól pompázik a dombi 
Lombok között virág-illatban 
gyűjtögető méhek raja dong.

Csupa zöldben pompázik a lomb, 
csupa kékben pompázik az égi 
Mennyi szintöl pompázik a föld.
Mennyi szín a közel s messzeség.

Virágával leng a karcsú szár, 
gyümölcsével ring a kicsi ág.
Gyönyörű nyári S mennyi jó Ízzel 
lesz gazdagabb holnap a világ?!

kés szervezeteinek tevékeny
ségét.

A  Nemzetközi Vasutas Esz
perantó Szövetség (IFEF) az 
állandóan és rohamosan nö
vekvő vasúti szállítási igények 
figyelembe vételével célszerű
nek tartja az Általános Lexi
kon új kiadását eszperantó- 
nyelvű fordítással bővítve. E 
célból az IFEF megbízást adott 
a belga, cseh, finn, francia, 
holland, jugoszláv, magyar, 
német, olasz, svéd és svájci 
vasutas eszperantó szövetsé
geknek a fordítás elvégzésé
re. Ez a tevékenység, az emlí
tett szakszótár bizottságok ak
tív közreműködésével, nemzet
közi munkamegosztás alap
ján, 1968 óta tervszerűen fo
lyik. A  bizottságok közős 
munkaüLés keretében minden 
évben beszámolnak az általuk 
végzett munkáról, majd 
ugyanott döntenek az esetleg 
eltérő fordítások végleges 
megszövegezéséről. Az így ki
munkált vasúti szakikifejezé
seket az IFEF évenként tar
tandó kongresszusa hagyja hi
vatalosan jóvá.

Ebben az évben a Német 
Vasutas Eszperantó Szövetség 
szakszótár bizottsága április 
28—29-én Brémában rendezett 
munkaülést, amelyen az IFEF 
magyar szekciója szótár bi
zottságának képviselőjeként 
Kapitány Lajos vett részt A  
munkaüLés részvevői, aktív 
közreműködésükkel, jelentősen 
hozzájárultak a 'kitűzött óét 
az UIC Általános Lexikon esz
perantó nyelvű fordításának 
megvalósításaihoz.

Figyelemre méltó tevékeny
séget folytatnak az egyes or
szágok vasutas Eszperantó- 
szövetségeinek szótár bizottsá
gai azzal is, hogy az UIC Á l
talános Lexikon nagy volume
nű fordítási munkája mellett 
megalkották az úgynevezett 
vasúti zsebszótárak eszperan
tó, illetve saját anyanyelvű 
változatait is. így például a 
magyar vasutas szakszótár bi
zottság már. ,1968-ban közre
adta a 2000 vasúti szakkifeje
zést tartalmazó Magyar—Esz
perantó, Eszperantó—Magyar 
kisszótárt 1000 példányban. 
Ezek a kis szótárak célszerű 
és hasznos segítséget nyújta
nak az eszperantista vasuta
sok számára saját munkaterü
letükön.

A  vasutas eszperantista szó
tár alkotók céltudatosan szol
gálják az eszperantó nemzet
közi nyelv fejlődését és egy
ben a népek közötti szolidari
tás elmélyítését.

Dr. Szegedi Mihály 
a  szótár bizottság titkára

Esmeralda fondüvel, műrongyba burkolva
Hányszor volt Budán kutya

vásár? Nos, a közhiedelem 
szerint egyszer. Ama legendás 
hírű. Ám hol vannak már a 
legendák? A  realitások korá
ban élünk, mikor is az ember 
leghűbb barátja már nem csu
pán farkcsóváló, okos társ, 
nemcsak riasztón-haragvón 
vakkantgató házőrző — ha
nem státusszimbólum is, úgy 
bíz’ a! Miként egykor volt a 
hűtőszekrény. Aztán a gépko
csi. Később a színes televízió. 
Majd a spanyolországi köruta
zás. Hangozhat-e jobban: 
amíg a városban furikáztam 
vadonatúj 1500-as Ladámmal, 
addig a kutyám vigyáz a hét
végi házamra, amelyben au
gusztus-tájt lakni szoktam.. .

Mindez ama apróhirdetés 
olvastán tolakszik tollvégre, 
amelyre minap csodálkoztam 
rá egyik napilapunkban: „Pe
digrés angol dog, jó házból 
való, jó  házba illő, igényesnek 
(budaiak előnyben) eladó. Es- 
meralda jeligére a kiadóba**. 
No persze, ha már valaki dog, 
hát legyen angol — ez eddig 
hagyján; hogy. pedigrés, az 
természetes.. .  De mit jelent
het, hogy jó házba illő? Ha 
például én megkérném Esme
ralda mancsát — mivelhogy 
igényes vagyok —, vajon jó 
háznak találnák-e az őt kista- 
fírozók az enyémet, amely 
igaz, hogy budai, de csak óbu
dai, amelyet betonpanelekből

szereltek össze, s ráadásul 
nemcsak az én — korántsem 
kutyabőrős •*— családom lakja, 
hanem további 19 család. És 
vajon mitől igényes, aki igé
nyes?

Kíváncsiságom enyhítendő, 
levelet kanyarítottam Esme- 
ralda őnagyságának, tudakol
ván,. hogy hajlandó-e velem 
levelező — vagy telefon — 
kapcsolatba lépni. Néhány 
nap múltán csöngött óbudai 
lakásom — budai (?), jó há
zam (?) — telefonja:

— Esmeralda nyolchónapos, 
ötezer, és vacsorára narancsot 
kap, hogy el ne hízzék — így a 
vonal túlfelén, bemutatkozás 
gyanánt. — És alku nincs.

— . ötezer? Igazán nem 
sok! — ekként én. — Gondo
lom, egy ló többe kerül. Ami 
pedig a narancsot illeti, leg
följebb majd én nem vacsorá
zom. De mit tetszik érteni jó 
házba illő alatt?

— Esmeralda nővérét, Regi
nát, egy nőgyógyász adjunktus 
vásárolta meg, bátyját, Ele
mért pedig egy rangos va
dásztársaság tagja. A  család 
visszavezethető egészen a 19. 
század elejéig. Esmeralda tik- 
szépdédapját egy, a magyar 
felvilágosodásért sokat tevő 
haladó gróf vándoroltatta be 
Angliából. A  család azóta is 
fajtiszta, erre a legviharosabb 
időkben is vigyáztak. Gondo
lom, értjük egymást, nem?

Értettem, hogyne értettem 
volna. Ezért jegyeztem meg:

— Kérem, én vigyázok, de 
Esmeraldán is múlik egy s 
más, ki tudja, milyen vérmér
sékletű. Tetszik tudni, a szom
szédunkban egy magyar vizs
la lakik, a fölöttünk levő la
kásban egy puli, kettejük 
gyermeke pedig egy földszinti 
lakásban vakkantgat vidá
man . . :

— Vizsla? Puli? Gyerme
kük? Szomszédság? Hát még 
kert sincs? Bérházba Esme- 
raldát? ! . . .  Tárgytalan!

Katt Bezzeg, ha családi ház
ban laknék. Egy olyan ház
ban, ahová július végén hív
tak „fondüparty” -ra.

— Csak ultizni tudok — há
rítottam el a meghívást. — 
Meg valamelyest dominózni, 
kezdő fokon.

— Boldogtalan papírpocsé
koló — mosolygott meg felté
telezett vendéglátóm —, a 
fondü nem kártyajáték, jólle
het terjed, mint évtizede a 
kanciszta. A  fondü svájci ere
detű kollektív étkezési szokás. 
Most vettem egy mutatós fon- 
dükészletet kétezernégyért, 
plusz száz az eladónak a Váci 
utcában, el leszel ragadtatva 
tőle. Körülüljük a kertben a 
fondütálat és a zsírba márto- 
gatjuk a sajtot.

Nem volt több érvem, csak 
egy, de az elenyésző:

— Nem szeretem a sajtot.
Katt

De a kutyafáját! — mon
dom mégis, mert cifrább ká
romlás Esmeralda magasságá
hoz meg ama fondühöz, gon
dolom, mégsem illik. Mi jö
het még ezek után? Az még 
csak hagyján, hogy amikor 
Dömsödön nyaraltam Bálint 
bátyáméknál — Alföld, csönd, 
a kutyát Bodrinak hívják —, 
ismeretlenek kopogtattak: 
„kedves sógor (csak tudnám, 
hogy mitől sógoruk), nincs fö
lös rokkájuk, rézmozsaruk 
vagy éppen faszenes vasaló
juk? — jó  áron megvennénk”. 
Szerény hóbort — mondottam 
akkor. Majd azt is tudomásul 
vettem, hogy a szomszédoknál 
születő gyermekek nem Jáno
sok, Máriák, Erzsikék, hanem 
Őrsök, Antóniák, Krisztinák. 
Szót se szóltam, amikor haj
dan volt diáktársam — aki 
akkortájt élt-halt a horgászá
sért — „felvételt nyert” egy 
„jó hírű”  vadásztársaságba.' 
Útóvégre kinek a hal, kinek a 
vadkan. Nem vagyunk egyfor
mák, s az évek múltával mi is 
változunk. Node Esmeralda — 
fondüvel?!

Mondják: változatlanul di
vatos a szakadt ruha. A  folt 
hátán fo lt A  finom anyagból, 
műgonddal készített műrongy. 
Mégis megkérdezem, fondü 
ide, műrongy oda:

— Tessék mondani, medál# 
tart még a rongyrázás?

w-r* J
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Színvonalas versenyek

Szolnokon közel 400 részvevője volt 
a járműjavító üzemek spartakiádjának

Polgárné, 
a mindenes

Polgár Jánosné immár 17 
éve gondnoka, szertáro
sa, kazánfűtője a Ferenc- 
városi Vasutas SK  pályá
jának.

—  Még fakardok is — 
mondja. — A  férjem csak 
2 esztendeje vette át tőlem 
hivatalosan a játéktér gon
dozását, azelőtt én végez
tem a salakos labdarúgó- 
pálya hengerlését, egyen- 
getését, vonalazását, nyá
ron locsolását is.

Természetesen a férj — 
aki valaha 17 évig dolgo
zott a ferencvárosi fűtő
házban, utoljára asztalos
ként, majd a BKV-hoz 
ment —  azelőtt is segített 
a  pálya karbantartásában, 
ami éppenséggel nem nő
nek való munka...

— No, azért maradt te
endőm éppen elég — mo
solyog a „mindenes”. — 
Három labdarúgócsapat (a 
felnőtt első és második 
gárda, az ifjúsági együt
tes) szerelésének tisztítá
sáról is én gondoskodom. 
Hetenként 150 mez, nadrág, 
sportszár, zokni, törölkö
ző, melegítő, továbbá mint
egy 50—100 torna-, illet
ve labdarúgócipő tisztán
tartása hárul rám. No és 
70 labda karbantartása, ja
vítása. ..

Munkaideje kötetlen, ami 
gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a hivatalosan előírt 
8 óra helyett rendszeresen 
10 órát dolgozik. Van mit 
csinálnia, annyi bizonyos!

— A  szombat-vasárnapi 
mérkőzések után hétfőn a 
mosás, a  cipőtisztítás, az 
öltözők takarítása szerepel 
a napirenden. Kedden és 
csütörtökön edzenek a lab
darúgók, így szerdán és 
pénteken ismét mosnom 
kell, valamint takarítani.

Á llítja: szívesen csinál
ja, ezt a nem éppen köny- 
nyű munkát.

— Nem szeretek mun
kahelyet változtatni — szö
gezi le. — Annál jobban 
szeretem a labdarúgókat. 
Talán azért van ez így, 
mert a férjem és a fiam is 
itt játszott.. •

(ujházy)

A z  idén július 29-én és 30- 
án, Szolnokon harmadszor ke
rült megrendezésre a vasút 
nyolc járműjavító üzemének 
MHSZ- és sportepartaki ád ja.

A  verseny ünnepélyes meg
nyitóját a  Szolnoki MÁV-MTE 
sporttelepén rendezték. A  
részvevőket és a  vendégeket 
Kardos Tibor, a járműjavító 
szakosztály vezetője üdvözölte. 
Mint megnyitó beszédében e l
mondta, ez a kezdeményezés 
jód szolgálja a járműjavító üze
mek tömegsportjának kiszéle
sítését, fejlesztését, az üzemi 
kollektívák sport-barátságának 
erősítését E verseny jelentő
ségét csak fokozza, hogy a 
szolnoki spartakiáddöntőt 
megelőzően az üzemi szak- 
szervezeti bizottságok szerve
zésében lebonyolított selejte
zőkön nem kevesebb, mint 670 
szocialista és munkabrigád, 
mintegy 7000 dolgozója vett 
részt. így már az üzemi elő
döntő is jó propagandája volt 
a tömegsport-mozgalomnak, 
hazafias, honvédelmi nevelő 
munkánknak.

A  spartaJkiád versenyszá- 
maiban — MHSZ-szellemi ve
télkedő, lövészet, gránátdobás 
és árokugrás, atlétika, teke, 
kispályás labdarúgás, asztali- 
tenisz, sakk, sporthorgászat és 
halfogás — közel 400 verseny
zőt Indított a nyolc járműja
vító üzem. Érdemes megemlí
teni, hogy az induló verseny
zők egyharmada a gyengébb 
nem képviselőiből került ki.

A  versenyeken a szolnoki 
járműjavító művelődési köz
pontja, a MÁV-MHSZ-lőtér, a 
Szolnoki MÁV-MTE torna
csarnoka és az alcsi-szigeti 
holt Tisza-ág adott otthont.

A  horgászverseny az előzetes 
programtól eltérően, 1 nappal 
korábban, már július 28-án 
megkezdődött. A  oélfoadobásos 
horgászatban a székesfehérvá
ri, a szolnoki és a Landler jár
műjavító versenyzői bizonyul
tak a legjobbnak, míg a had- 
fogó versenyben a debreceni, a 
szombathelyi, és a dunakeszi 
horgászok bántak legeredmé
nyesebben a csalival.

A z  MHSZ szellemi vetélke
dőn világ- és katonapolitikai, 
valamint honvédelmi ismere
tekből, vasúttörténetből, szak- 
szervezeti és munkásmozga
lomból, művészettörténeti tá
jékozottságukról adtak számot 
a versenyző női és férficsapa
tok. A  technikai versenyszá
mok (lövészet, gránátdobás, 
árokugrás), és a szellemi vetél
kedő összesített pontszáma

A  díjátadás ünnepélyes pillanata

alapján, az összetett honvédel
mi versenyt a szolnokiak nyer
ték, mintegy 120 ponttal meg
előzve a második debrecenie
ket.

A  szolnoki szocialista brigá
dok, különösen a Komarov, a 
Kiss János, a Kossuth Lajos 
és a Vörös Csillag tagjainak 
jól felkészültségét bizonyítja, 
hogy a 100—^00— 400 m-es 
síkfutásból, női és férfi súly
lökésből, távol ugrásból álló 
atlétikai összetett versenyben 
is biztosan nyertek, a holtver
senyben második, harmadik 
helyezett székesfehérvári és a 
Landler brigádokból kikerült 
csapatok előtt.

De ugyanez mondható el a 
tekéről is, ahol a Kántor—Vö
rös szolnoki kettős 617 fával 
mesze megelőzte a debreceni 
Széles—Zich  és a szombathelyi 
Szalad—Horváth összetételű 
csapatokat.

Sakkban a Porpáczi—Pálmai 
összetételű szombathelyi csa
pat végzett az első helyen, 
megelőzve a Hőnsch—Mohácsi 
dunakeszi kettőst.

Asztaliteniszben az Északi 
végzett az élen, a Landler és 
szolnoki járműjavító csapatai 
előtt.

Izgalmas küzdelmet hozott 
és sok nézőt vonzott a kispá

lyás labdarúgás, .amelyben a 
két csoport első két helyezett
je játszott körmérkőzést. A 
döntőben a szolnokiak Székes- 
fehérvár elleni 3:2, az Északi 
elleni 2:1 arányú győzelmük
kel biztosították első helyezé
süket.

A  spartakiád összesített 
pontszámai alapján alakult ki 
a végső sorrend. Az első he
lyezett szolnoki csapat 50 pon
tot szerzett. Ezzel ismét ők let
tek a kupa védői. A  szolnokia
kat a szombathelyi, a debre
ceni, a dunakeszi, a Landler, a 
székesfehérvári, az Északi és 
a miskolci járműjavító követi.

A  spartakiád záróünnepsé
gén Révay Sándor, a M ÁV 
Ipari Üzemek szakszervezeti 
bizottságának titkára joggal 
mondta, hogy a verseny jól 
szolgálta a fizikai és szellemi 
dolgozók, a szocialista brigá
dok együttműködését, az azo
nos szakmához tartozó ipari 
üzemek kapcsolatainak erősí
tését,, a honvédelmi ismeretek 
elsajátítását A  járműjavító 
üzemek dolgozói igénylik az 
ilyen versenyeket, vetélkedő
ket, s ezt az igényt szakszer
vezetünk anyagi támogatással 
is igyekszik előmozdítani.

Orosz Károly

Bravúros teljesítmény
A Szabad Föld Kupa ufón nemzetközi tornát nyert 

Jugoszláviában a Celldömölki VSE

Bravúros teljesítményt nyúj
tott a Celldömölki Vasutas 
Sportegyesület megyei első 
osztályban szereplő labdarú
gócsapata. A  Magyar Nép
köztársasági Kupában hat 
csapat legyőzésével — közöt
tük volt egy NB Il-es is 
jutottak a legjobb tizenhat kö
zé. Itt a Rába ETO NB I-es 
gárdája állította meg a cél be
ket Sikeres teljesítményso
rozatuk jutalma az lett, hogy 
június 23-án az MNK-döntő 
el őmér kőzésekén t a  CVSE 
focistái a Népstadion gyepé
re léphettek. A  fővárosban is

helyt álltak, 3:2 arányban le
győzték a Bólyi MEDOSZ 
csapatát. Ezzel a vasutas
csapatok közül első ízben ők 
lettek őrzői a Szabad Föld 
Kupának.

A  CVSE futballistáinak a si
kerét elismerte a Vas megyei 
Tanács is. Jutalmul biztosí
totta, hogy június végén há
rom napig a jugoszláviai 
Radneban nemzetközi tornán 
vehessenek részt a csapat tag
jai. Ezen hasonló osztályok
ban játszó olasz, osztrák és 
jugoszláv labdarúgócsapatokat 
legyőzve a torna győztesei 
lettek.

A  CVSE labdarúgócsapata

ATLÉTIKA:

Országos vasutasbajnokság Szegeden
A  vasutas szakszervezet kul

turális, agitációs, propaganda- 
és sportosztáíya a Szegedi 
Vasutas Sportegyesületet bízta 
meg az országos vasutas atléti
kai bajnokság megrendezésé
vel. A  verseny iránt nagy ér
deklődés nyilvánult meg, amit 
bizonyít, hogy 14 egyesületből 
több mint 750 nevezés futott be 
a rendezőkhöz.

A  bajnokságot július 14. és 
15-én tartották az SZVSE-pá- 
lyán. A  borús, esős időben, jól 
előkészített pályán egymás 
után peregtek a különböző 
versenyszámok, és több ki
emelkedő eredmény született.

Az egyéni verseny eredmé
nyei. Férfiak: 100 m. 1. Lóránd 
(BVSC) 10.9, 2. Tóth (SZVSE) 
11.0, 3. Paróczai (Sz. MÁV) 
200 m.: 1. Lóránd (BVSC) 22.6, 
2. Tóth (SZVSE) 22.7, 3. Csé- 
nyi (SZVSE) 22.8. 400 m.: 1.
Paróczai (Sz. M ÁV) 48.8, 800 
m.: 1. Paróczai (Sz. M ÁV) 
1:56.9, 2. Lovas (D VSC) 1:57.4. 
1500 m.: 1. Majer (Ny. VSC) 
3:54.9, 10 000 m.: 1. Küllei (Sz. 
Haladás) 30:51.8, 110 m. gát:
l. Aradi (BVSC) 14.7, 400 m. 
gát: 1. Juszkó (SZVSE) 56.3, 2. 
Szekeres (Törekvés) 56.5, 3000
m. akadály: 1. Németh (S£. Ha
ladás) 9:43.8, 2. Haim (SZVSE) 
9:54.4, Magas: 1. Ecseki (Sz. 
M ÁV) 196. Távol. 1. Jóvér 
(BVSC) 645. Hármas: 1. Úri 
(BVSO 15,29. Súly: 1. Tarsoly 
(Sz. M ÁV) 14,52, 2. Ménesi 
(SZVSE) 14,52. Diszkosz: 1. 
Szauer (BVSO 60,24, 2. Jakab 
(PVSC) 48,90. Gerely: 1. Bol
gár (SZVSE) 77,16, 2. Alföldi 
(Ny. VSC) 58,68. Kalapács: 1. 
Tánczi (Sz. Haladás) 66,70 (!)

Nők: 100 m: 1. Juhász (Sz. 
M ÁV) 12.1, 2. György (Sz. 
M ÁV) 12.3. 200 m.: 1. Juhász 
(Sz. M ÁV) 24.5. 400 m.: 1. Pet- 
rika (Ny. VSC) 55.5, (!), 2.
Bangó (Sz. Haladás), 58.5. 800 
m.: 1. Horváth (Sz. Haladás) 
2:09.1 (!), 2. Petrika (Ny. VSC) 
2:12.8. 1500 m.: 1. Horváth (Sz.

Haladás) 4:33.9, 2. Visnyei
(SZVSE) 4:40.6 megyei ifjúsági 
csúcsbeállítás! 3000 m.: 1. Ko
csis (Ny. VSC) 10:35.1, 2. Kocsis 
M. (SZVSE) 11:34.2, 110 m gát:
1. Mikola (Ny. VSC) 15.5 400 m. 
gát: 1. Benes (BVSC) 63.7. Ma
gas: 1. Nikola (Ny. VSC) 164. 
Távol: Zsamóczay (Ny. VSC) 
564. Súly: 1. Irányi (BVSC) 
15,05, 2. Kovács (Dombóvári 
VSC) 11,51. Diszkosz: 1. Toma- 
sovszky (Ny. VSC) 49,48. Ge
rely: 1. Budavárt (Sz. M ÁV) 
46,42.

A  tizennégy egyesület pont
versenyében a férfiaknál: 1.
Budapesti VSC 71, 2. SZVSE 
69, 3. Szombathelyi Haladás 56. 
A  nőknél: 1. Szolnoki M Á V  73,
2. Nyíregyházi VSC 68, 3.
Szombathelyi Haladás 36 pont
tal.

—  Továbbképzés. A  szak- 
szervezetek Heves megyei ta
nácsa közel másfél évtizede 
szervezi Gyöngyösön, az ok
tatási központban a szakszer
vezeti tisztségviselők, aktivis
ták továbbképzését. A z  idei 
oktatási évben 631 hallgató 
vett részt a különböző tanfo
lyamokon, köztük 32 vasutas 
szakszervezeti aktivista.

—  Társadalmi munka. A  
badacsonytördemici vasúti 
kertészet Kossuth Lajos szo
cialista brigádja társadalmi 
munkában ápolja, gondozza a 
tapolcai temetőben levő Bat
sányi házaspár, Milté-nyi Jó
zsef huszárkapitány, Kerék- 
jártó Kálmán és Sándor La
jos, az 1919-es Tanácsköztár
saság katonáinak síremlékét

— Kirándulás. Salgótarján 
állomás Zalka Máté és Béke 
szocialista brigádjai a közel
múltban kirándulást szervez
tek Egerbe, illetve Nógrád 
megye nevezetesebb helységei
be. A  kiránduláson a brigádok 
családtagjai is részt vettek.

— Ű j vasúti alagútrendszer. 
A z Aknamélyítő Vállalat me
cseki körzetének dolgozói át
adták szerelésre a Budapest— 
Pécs vasútvonal rekonstruk
ciója keretében készített har
madik alagutat Ezzel létre
hozták az ország legna
gyobb vasúti alagútrendsze
rét. Együttes hossza csaknem 
1200 méter. A z  alagútban a 
vasútépítők vágányfektetéssel 
folytatják a munkát A  ter
vek szerint az alagutat 
augusztus végén kapcsolják be 
a forgalomba.

— Brigád az óvodáért A 
nagykanizsai körzeti üzem- 
főnökség Tar Imre szocialista 
brigádjának tizenkét tagja 
120 óra társadalmi munkát 
végzett a hamarosan átadásra 
kerülő vasutas óvodánál. Par
kosítottak és kifestették a he
lyiségeket

F e lh ív á s
Felhívjuk azoknak a 

vasutas dolgozóknak és 
nyugdíjasoknak a figyel
mét, akik a háztartási tü
zelőjüket a M ÁV saját ke
zelésű tüzelőellátás kereté
ben szerzik be, hogy az 
1979. július 22-ig vásárolt 
készpénzfizetéses, valamint 
az 1979/80. évre kiadott 
részletfizetéses tüzelője
gyekre csak 1979. decem
ber 31-ig szolgáltatnak ki 
tüzelőanyagot.

A z addig be nem Váltott 
tüzelő jegyek értékének 
visszatérítését azon a szol
gálati helyen kell kérni, 
ahol azt kiadták.

Szociálpolitikai 
és munkavédelmi 

osztály

A Hivatalos Lapból
A  Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következőket:

26. számból: 2/1978. (Közi. Ért. 
2.) KPM az egyes munkakörök be
töltésének képesítéshez 'kötéséről.

103 399/1979. A  nem fizikai mun
kakörök betöltésének képesítéshez 
kötése.

27. számból: 106 300/1979. Forduló- 
szolgálatos dolgozók heti pihenő
napjának kijelölése, kiadása és 
elszámolása.

28. számból: 106 985/197». Munka- 
viszonyt érintő egyes kérdésék 
szabályozása tárgyában kiadott, 
107 457/1969. sz. utasítás módosí
tása.

108 221/1979. ü z e m fő m é m ö k sé g e k  
sz ervezé se .

106 646/1979. A  jogcím nélküli la
káshasználat.

106 893/1979. A  M ÁV Kollektív 
Szerződés 7. számú mellékleteként 
közzétett dolgozók lakásépítésének 
támogatásáról szóló szabályzat 
végrehajtási utasításának (1) mó
dosítása.

Állásfoglalások: A  lakbérbeszá
mítással kapcsolatos egyes pénz
ügyi kérdésekről.

Üresen álló családi ház vásár
lásához vállalati támogatás nyúj
tása.

Vállalati támogatásban részesített 
dolgozó elhunyta alkalmából kö
vetendő eljárás.

Vállalati támogatással kapcsola
tos tartozásátvállalás tilalmáról.

A  szolgálati lakás szolgálati jel
lege megszűnésének helyes értel
mezése.

29. számból: A  Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsának 1978. 
évi 3. számú törvényerejű rende
leté a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1967. évi n . törvény módosí
tásáról.

A  Minisztertanács 8/1978. (II. 1.) 
számú rendelete a Munka Tör
vénykönyve végrehajtásáról szóló 
34/1967. (X. 8.) Korm. számú ren
delet módosításáról.

A szorgalmas munka 
megérlelte gyümölcsét

A  közelmúltban Debrecen
ben rendezett V. Ifjúsági 
Súlyemelő Világ- és Európa- 
bajnokságon légsúlyban Simon 
Im re, a M ÁV Nagykanizsai 
TE tehetséges súlyemelője is 
indult. A  kanizsai fiú szakítás
ban beállította az Oláh által 
tartott 102,5 kg-os országos if 
júsági magyar csúcsot. Meg
próbálkozott a 105 kg-mai is, 
de ez nem sikerült. Közben 
jobb karján kisebb sérülés ér
te. Orvosi segítség után tovább 
versenyzett, méghozzá eredmé
nyesen. Lökésben 130 kg-mal 
kezdett E~zel beállítottak Hor- 
nyák országos ifjúsági rekord
ját. Második gyakorlata 132,5 
kg-mal nem sikerült. Néhány 
percnyi pihenés után utolsó 
kísérlete a súlyemelés arany
könyvének legszebb lapjaira 
került. A  20 éves versenyző

nek sérülten is sikerült meg
birkóznia a súllyal. A 132,5 kg 
országos csúcsot jelentett. Az 
összetettben a Világ- és Euró- 
pa-bajnokl versenyben hato
dik helyen végzett 

Simon Imre 1975 óta verse
nyez. Sikerének titka, Rendkí
vüli, sportszerű éléte, határta
lan szorgalma és nem utolsó 
sorban tehetsége. Magánéleté
ben is példamutató. Tavaly 
érettségizett A  Nagykanizsai 
Körzeti Üzemfőnökség keres
kedelmi gyakornoka. Közvet
len főnöke dr. Izsák József, 
kereskedelmi állomásfőnök-he. 
lyettes. Edzője Balázs Ferenc, 
nagy szakértelemmel oktatja, 
neveli nemcsak 5t, hanem a 
jelenleg 40 versenyzőből álló 
kanizsai ifjú súlyemelőket

Várfalvi Gyula

—  örház-villamosítás. A  pé
csi igazgatóság őrház-villa? 
mosítási programja keretében 
a dombóvári Edison szocia
lista brigád és a vontatási 
főnökség KISZ-tagjái társa
dalmi munkában szerelték be 
a villanyt a Vásárosdombó 
és Sásd közötti 100-as számú 
őrházba.

—  Pályaépítés URH-segít- 
séggel. A  Hatvan—Hort— 
Csány közötti, mintegy tíz ki
lométeres vasútvonal vágány- 
építő munkálatait URH adó
vevő készülékekkel irányítják. 
A  miskolci igazgatóság terü
letén elsőként alkalmazott 
módszer — a közelmúltban 
tartott szemle megállapítása 
szerint — bevált

Lakáscsere
Elcserélném Mátészalka, Sallai X. 

u. 7. sz. alatti szoba-konyhás. fél- 
komfortos vállalati lakásomat bu
dapesti vagy Budapest környéki, 
hasonló nívójúra vasutassal. Érdek
lődni levélben: 1114 Budapest, Sza
bolcsba M. u. 6., fsz. 1., vagy te
lefonon: 854—771, özv. Halmai Já
nosné.

Elcserélném nagykanizsai Állo
máson levő, két szoba konyha, 
komfortos, kis kertes lakásomat 
Szekszárd, Kaposvár, Zalaegerszeg, 
Pécs, Dombóváron városi lakás
ra. Érdeklődni: özv. Horváth Sári- 
dómé, Nagykanizsa, MAV-vfzháx.

Elcserélném Sárvár állomáson 
gevő, két szoba konyha, előszoba, 
komfortos, kertes családi ház Jel
legű, 80 négyzetméteres lakáso
mat, hasonló budapestire vagy 
környékire. Minden megoldás ér
dekel. Horváth István, Sárvár, 
vasútállomás.

Elcserélném Cegléden, állomás
tól 5 percre levő. két szoba össz
komfortos, új lakásomat aktív 
vasutas dolgozóval, budapesti — 
lehetőleg XV. vagy v ili. kerület
ben levő — hasonló lakásra. Ér
deklődni személyesen vagy levél
ben, Ifjabb Kisréti István, 2700 
Cegléd, Rákóczi u. 66., m . 14. sz.

Elcserélném két szoba komfortos« 
61 négyzetméteres, konyhakertes, 
plusz gazdasági udvar, olcsó bé
rű, külön bejáratú szolgálati la
kásomat budapestire. Csak végre
hajtó szolgálatnál dolgozóval. Ta
nácsi is lehet, minden megoldás 
érdekel. Cím: Bódy, Gyömrő,
•MÁV-nagy állomás.

Elcserélném 50 m*-es, egyszoba- 
összkomfortos budai MÁV-lakáso- 
mat és egy másfél szoba-össz
komfortos házrészt 2—3 szobás ta
nácsira. A MÁV-lakást is (ház
rész nélkül) nagyobbra cserélném. 
Érdeklődni a 202—420-as telefon
számon lehet.

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: vtsi Fereno 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI.. Benczúr utca 41« 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224—818.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

lgazgatóla.
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
79—3363. Szikra Lapnyomda 

Budaoest 
Felelős vezető•

Csöndes Zoltán vezérigazgató
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Újabb csatlakozások 
a kongresszusi versenyhez
Pártunk politikáidnak helyeslését fejezik ki 

a munkásgyűlések állásfoglalásai
Az utóbbi napokban az ország üzemeiben, gyárai

ban, a vasút különböző szolgálati helyein egyre több 
szocialista brigád, munkáskollektíva határozta el, hogy 
pártunk XII. kongresszusa, valamint hazánk felszaba
dulásának 35. évfordulója tiszteletére újabb felajánló, 
sokai tesznek, illetve a korábbi vállalásokat kiegészítik. 
Munkásgyűléseken, kibővített brigád értekezleteken fo
galmazták meg célkitűzéseiket, kifejezésre juttatva azt 
a szándékukat, hogy a pártkongresszust és hazánk fel
szabadulását munkasikerekkel köszöntik.

Kilométerben meghatározott minőség
'Augusztus 10-én az Északi 

Járműjavítóban tartottak 
munkásnagygyűlést, amelyen 
részt vettek a MÁV járműja
vító ipari üzemszervezési, 
munkaszervezési és technoló
giai iroda (JÜMTI), valamint az 
Északi Osztószertár Főnökség 

. dolgozói is. Az üzem 136 szo
cialista brigádja nevében kez
deményezett többletvállaláso
kat üzemi szintű felajánlásban 
összesítették.

Az első félévben nem sike
rült az üzemnek minden javí
tásra szoruló mozdonyt kijaví
tani, ezért a kongresszus tisz
teletére vállalták, hogy a má
sodik, félévben csökkentik_ a 
mozdonyok javításának átfu
tási idejét. Ennek eredménye
ként az őszi csúcsforgalomban 
már öt, nagy teljesítményű 
mozdonnyal több áll a vonta
tási . szolgálat rendelkezésére. 
Célkitűzésük, hogy a V43-as 
gépek úgynevezett 4-es, 5-ös és 
6-os jelű javításának minőségi 
színvonalát lényegesen növe
lik. Hatására: a két nagyjaví
tás közötti időben a mozdo
nyok az eddigi 400 ezer kilo
méter helyett J800 ezret fut
hatnak.

Különböző alkatrész-felújí
tási eljárással csökkentik az 
importból származó tartozé
kok beszerzését. A felajánlások 
nyomán 1980-ban 13 millió 500 
ezer forinttal több értékű im
port és 6 millió 500 ezer forint
tal több értékű hazai alkat
részt újítanak fel és építenek 
be a járművekbe, mint 1979- 
ben.

Fokozni kívánják az ener
giatakarékosságot is. Az idén 
30, jövőre pedig 45 tonna gáz- 
olaj megtakarítását tervezik. 
Húsz százalékkal szeretnék 
csökkenteni a munkából távol
töltött órák számát. Szigorít
ják a fegyelmet, az eltávozá
sok engedélyezését. Egy év 
alatt ez körülbelül 15 ezer óra 
munkaidőtöbbletet jelent, 
vagyis három dizelmozdony 
nagyjavításának az idejét.

Az Északi Országos Osztó
szertár Főnökség szocialista 
brigádjai is pontosan felmér
ték, hogy milyen pótfelajánlá

sokkal segíthetik a vasút cél
kitűzéseinek megvalósítását. 
Munkájuk hatékonyságának 
növelése érdekében a raktár- 
kezelők számadósági segéderői 
fizikai munkát is végeznek. Ez 
év július 1-től hatáskörükbe 
került a gépalkatrészek, vala
mint a tekercselő huzalok be
szerzése, amit létszámnövelés 
nélkül teljesítenek majd. In
tézkedéseket tesznek, hogy a 
jövőben kevesebb legyen az 
elfekvő készlet

A brigádok 
szemszögéből

A Debrecen állomáson tar
tott nagygyűlésen hatván bri- 
gadvezető vett részt. A szak- 
szervezeti bizottság titkára is-

A miskolci járműjavítóban 
száz brigádvezető és a tömeg
szervezetek képviselői jelenlé
tében tartott értekezleten Var
ga Zoltán igazgató ismertette 
— a dolgozók javaslatai alap
ján kidolgozott —- kongresz- 
szusi munkaverseny vállalás 
tartalmát. A dolgozók a ter
melékenység 2,5 százalékos nö
velését vátlalták. Az őszi csúcs- 
forgalom idején csökkentik a 
kocsik javításának idejét, taka
rékoskodnak az anyaggal és az 
energiával.

A nyugat-dunántúli vasúti 
szolgálati helyek közül a szom
bathelyi járműjavító dolgozói 
iV csatlakoztak' a kongresszusi 
munkaversenyhez. Augusztus 
7-én az üzem dizelmozdony ja
vító részlegében tartottak 
munkásgyűlést, amelyen elöl
járóban Nagy Lajos igazgató 
tájékoztatta a résztvevőket az 
eddigi eredményekről, majd a 
brigádvezetők szólaltak fel.

Forintban számolva...
Elsőként Csejtet Géza, a di- 

zelmozdony-végszerelde szo
cialista brigádjának vezetője 
mondta el, hogy gondosabb 
munkájuk alapján vállalják a 
kötőelemek öt százalékának a 
megtakarítását, ezenkívül egy-

mertette az első félévi tervek százalékos „normakarbantar-
teljesítését és a legfontosabb 
feladatokat, majd a brigád ve
zetők mondták el, hogy mi
képpen szeretnék biztosítani a 

tervek teljesítését, a minőség 
javítását, a takarékosság foko
zását. Vállalták többek között, 
hogy egy százalékkal túltelje
sítik a Kiváló vasúti csomó
pont kitüntetéshez szükséges 
célkitűzést, javítják a személy
én tehervonatok menetrend- 
szerinti indítását, és ötezer 
tonnával túlteljesítik gz áru- 
szállítási tervet. Növelik a te
herkocsik kihasználását, csök-laszn; 

i tartekentik a kocsitartozkodási időt.

tást”. Gyuracz Elemér, fémla
katos a kocsijavító brigádja 
nevében 104 százalékos terv
teljesítést Ígért a futójavítá
soknál. Elhatározták, hogy az 
anyagok újrafelhasználásá
val kétmillió forintot takaríta
nak meg.

Goján Sándor szerszámla
katos a kazánház szocialista 
brigádja nevében ígérte a tü
zelőanyaggal való takarékossá
got. Horváth Ferenc, raktárve
zető az elfekvő anyagok érté
kesítését vállalta. Ez körülbe
lül ötmillió forint bevételt 

eredményez.

Hogyan utazott nyáron a turista?

m
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Ezen a nyáron, különösen hétvégeken, a Keleti pályaudvarról Is gyakran indult zsúfolt 
szerelvény. Sok munka hárult a vasutasokra

(Tudósítás az 5. oldalon.)

MEGKÉRDEZTEK A DOLGOZÓKAT:

Hogyan osszák fe l a béreket 
a rendelkezésre álló keretből?

A szegedi gépállomáson csak minőségi munkáért jár teljesítményprémium

A szegedi gépállomáson pár letett, hogy a bérfejlesztés 66 a dolgozók maguk kérhetik a 
korábbi években keresték a * százaléka ne kerüljön alapbé- norma szerinti munkát.

teljesítménybérezés lehetősé 
gét a javítási és a karbantartá
si munkában. Célfeladatok tel
jesítésére és a kiemelkedő 
munka elismerésére az évi 
bérfejlesztési keret mintegy 
10—15 százalékát tették féíre. 
Ez azonban még nem jelentet
te a teljesítmény utáni többlet- 
bérezés általános alkalmazá
sát, és elterjedését.

Döntő változás 1979-ben tör
tént, amikor a dolgózók ko
rábbi véleményét figyelembe 
véve a gépállomás pártalap- 
szervezetének és a szakszerve
zeti műhelybizottságnak a kez
deményezésére megkérdezték 
a dolgozókat: hogyan osszák 
fel az évi bérfejlesztési keretet. 
A gondosan elkészített javas
lat alapján a munkás kollektí
váknak arról kellett dönteni, 
hogy a bérfejlesztési keretösz- 
szeget teljes egészében alapbé- 
resítsék, vagy pedig egy részét 
tartalékolják és minőségi több
letmunkáért űzessék ki. A 
kényelmesebbek az alapbére
sítést javasolták. A tempósabb 
munkások viszont azt mona- 
ták az kapjon több bért, aki 
többet és jobban dolgozik. Vé
gül is olyan állásfoglalás szü-

resítésre, hanem a teljesít
ménybéres munka ösztönzésé
re fordítsák.

A szentesi építési főnökség 
gazdasági és szakszervezeti ve
zetői elfogadták a javaslatot 
és a végrehajtást teljes felelős
séggel kiadták a gépállomás

Hegyi Katalin, mérnök főin
téző, műszakfejlesztési ügyin
tézővel áttekintettük az eddigi 
tapasztalatokat.

— Azok a munkások, akik 
vállalkoztak, hogy norma sze
rint dolgoznak júniusban 
munkaidejüknek 53,1 százaié-

hatáskörébe. A gépállomása* Júliusban pedig 77,6 síd- 
célul tűzték ki, hogy követke- mm 
zetesen megváltoztatják a dől-

Az elnökség napirendjén

A vasúton dolgozó nők 
élet- és munkakörülményei

A vasutas-szakszervezet el
nöksége augusztus 16-án ülést 
tartott. A testület elsőnek a 
vasúton dolrozó nők élet• és 
munkakörülményeinek, neve-
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Elkészült a harmadik 
m ecseki vasúti alagút
A Budapest—Pécs közötti vasútvonal mecseki szaka

szán kedden — hatórás forgalmi szünet alatt — bekö
tötték és üzembe helyezték a rekonstrukció keretében 
elkészült harmadik, 106 méter hosszú vasúti alagutat, a 
hozzá tartozó 400 méter új vágányt és egy hidat.

Az év hátralevő részében még két. alkalommal adnak 
át különböző létesítménye*.°t. Ezzel befejeződik a Bu
dapest—Pécs vasútvonal Godisától Pécsig vezető 49 ki
lométeres szakaszának tíz éve tartó* rekonstrukciója, s 
így rövidebb úton, gyorsabban és biztonságosabban bo
nyolódhat majd le a Mecseken áthaladó vasúti forga
lom.

lésének, valamint érdekvédel
mének helyzetéről készült elő
terjesztést vitatta meg.

Az előterjesztés, mint azt a 
vitában felszólalók közül töb
ben is hangsúlyozták, jól nyo
mon követi, hogy a MÁV-nál 
a GYSEV-nél és az Utasellá
tó Vállalatnál mi történt a nő
politikái határozat megjelené
sé óta eltelt időszakban. 
Ugyanakkor rávilágít a tenni
valókra, a tanulás, a szakkép
zés szorgalmazására és más 
aktuális problémákra.

A vasútnál a szakképzés 
szorgalmazása azért is fontos 
feladat, mert a foglalkozási 
minőséget a képesítés nagy
mértékben befolyásolja. Míg 
ugyanis a fizikai munkás fér
fiaknak 50 százaléka szak
munkás addig ugyanebbe a 
kategóriába tartozó nők közül 
csak 11 százalék rendelkezik 
szakmunkás-bizonyítvánnyal, 

44.2 százalékuk nem fizikai 
munkakört tölt be, többségük 
az alacsony képzettségigényű 
gyengébben fizetett ügyintézői 
beosztásokat látja el.

Köztudott, hogy a vasút al
kalmazásában levő dolgozók
nak munkakörükhöz előírt 
vizsgát kell tenni. A különbö? 
ző szaktanfolyamokon évente 
mintegy 1000—1200 nődolgozó 
vesz részt. A fizikai foglalko
zásokra kiképző, illetve to
vábbképző tanfolyamokon vi
szont minimális a nők arányai

Sok szó esett a nők szociá
lis helyzetéről Is. A vélemé
nyek megegyeztek abban, 
hogy elsősorban a gyermekin
tézmények, óvodák, bölcsődék 
férőhelyeit kell növelni. Bu- 
dápesten a nők foglalkoztatá
sának növekedése a forgalmi 
szolgálatnál sürgeti egyhetes 
gyermekintézmény megvalósí
tását is.

Az elnökség ezután az 
1978/79. évi szakszervezeti tö
megpolitikai oktatás, a tiszt
ségviselői képzés és a balaton
kenesei oktatás* központ mun
kájának tapasztalatairól ké
szült előterjesztést vitatta meg. 
A tapasztalatokról lapunk kö
vetkező számában részletesen 
beszámolunk.

gőzök bérezéssel kapcsolatos 
szemléletét.

A jól elhatárolható komp
lex munkafolyamatokat, mint 
például a vasútépítő munkagé
pek és járművek kis-műszaki, 
nagy-műszaki vizsgáit, a kö
zépjavításokat, valamint a 
vasúti gépjárművek műszaki 
I. és II. szemléjét munkaele
mekre bontották. A munka
elemek normaidejét például az 
AFIT-nál tanulmányozták. A 
helyi sajátosságok figyelembé- 
vételével aztán kialakították 
egy-egy javítás normaidő 
szükségletét.

Az új ösztönzéssel nem tör
tént drasztikus változtatás, 
vagyis senkit sem köteleztek 
arra, hogy teljesítményben 
dolgozzon. Egy-egy, a műszaki 
vezetők által felajánlott mun
kát azonban vállalhat az érin
tett munkacsapat munkanor
ma szerinti elvégzésre is. Ha a 
kiírt normaidőnél kevesebbet 
használnak fel, akkor a tarta
lékolt bérkeretből teljesít
ményprémiumot kapnak. A 
prémium összege órabérre át
számítva a kétszeresét is kite
heti annak, amit alapbéresítés
sel kaphattak volna. Ezenkí
vül lehetőség van arra is, hogy

zálekát végezték teljesítmény
rendszerben. Több mint 17 
ezer órát normában dolgoztak 
és ezért 16 ezer forint teljesít
ményprémiumot kaptak. Élen
járnak ebben a Makarenko, a 
Zója és a Zalka Máté szocia
lista brigádok — mondotta, 
majd hozzátette — a teljesít
ményben végzett munkával a 
gépek javítási átfutása lerövi
dült, mert a dolgozók a meg
szabott normaidő alatt végzik 
el a munkát. Teljesítmény- 
prémiumot  ̂ csak minőségi 
munka után kapnak. Termé
szetesen ebben az esetben 
visszatérő hiba nem lehet.

A normák mellett a dolgo
zók leleményességére is szük
ség van. Az anyagi ösztönzés
sel ésszerűbben alkalmazzák a 
begyakorolt munkafogásokat. 
Az eddigi tapasztalatok azt bi
zonyítják, hogy 10 százalékos 
időmegtakarítást lehet elérni.

A szegedi gépállomáson az 
utóbbi időben mind többen és 
gyakrabban kérik a munka 
normautalványozását, mert 
tudják, hogy a többlet mun
káért többlet bér jár. Ezáltal a 
munkának is nagyobb lett a 
becsülete, s akik jól dolgoz
nak, a borítékban is többet 
visznek haza.

Fogas Pál

D E B R E C E N I  I G A Z G A T Ó S Á G

A  dinnye után az alma- 
és a répaszezon következik

Még nem kezdődött meg az 
őszi csúcsforgalom, de a deb
receni igazgatóság területén 
már most is nagy mennyiségű 
árut kell szállítani. Naponta 
SÓ—80 vagon dinnyét visznek 
a tehervojiatok, ugyanakkor 
tetemes mennyiségű konzerv 
szállítmány ; indul a nyíregy
házi és a debreceni konzerv
gyárból a Szovjetunióba. A
dinnyeszezon végefelé, szép- . . .
temberben almával megrakva _ 5-ífl f
futnak a- szerelvények, majd 
indulnak á cukorrépaszállít
mányok. Tavaly az ország cu
korrépa-termelésének harma

dát a debreceni igazgatóság
hoz tartozó* területekről szál
lították el. *

Az év első hat hónapjában 
több mint tízmillió tonna áru 
haladt át a vasűtigázgatóság 
területén. Az áruszállítás fo
lyamatossága érdekében az 
igazgatóság előre felmérte a 
várható szállítási igényeket, 
megbeszélték a teendőket a 36 

fuvaroztató 
partnerrel. Így sikerült töb
bek között a kocsik tartózko
dási idejét tíz százalékkal 
csökkenteni
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Ahol betű szerint értelmezik 

a közművelődési törvényt...
X  Minisztertanács a közel

múltban arról tárgyalt a Köz
ponti Népi Ellenőrzési Bizott
ság jelentése alapján, hogy a 
művelődési otthonok és a köz- 
művelődési könyvtárak mi
ként hajtották végre a közmű
velődési-törvény egyes rendel
kezéseit. A népi ellenőrök 
megállapították, hogy a vizs
gált művelődési otthonok több
ségében a fontos nevelési cé
lok csak részben vagy egyál
talán nem valósulnak meg. 
Ezek az intézmények nem töl
tenek be megfelelő szerepet a 
lakosság, a fiatalabb korosztá
lyok szakmai, politikai, kultu
rális érdeklődésének . felkelté
sében.

Vajon mi a helyzet a vasút
nál? Á kérdésre ezúttal Szol
nokon kerestünk választ.

Helyes felállásban
A szolnoki járműjavítóban 

az üzem művelődési központja 
ad otthont a közművelődési te
vékenységnek. Az intézmény 
igazgatója — D. Nagy János — 
tagja az üzem közművelődési 
bizottságának. A programokat 
úgy alakítják, hogy azok meg
feleljenek a járműjavítóban 
dolgozók szakmai, politikai és 
kulturális érdeklődésének.

A közművelődési bizottság 
1978. januárjában alakult. El
nöke Ambrus János, a jármű
javító igazgatója. Őrös János 
fejlesztési főmérnök és Belső 
László, a szakszervezeti bizott
ság titkárhelyettese a két alel- 
nök, a titkári teendőket pedig 
Fehér Sándor oktatási ügyin
téző látja el. Ez a „felállás” 
már eleve biztosíték arra, hogy 
a járműjavítóban a közműve
lődési bizottság az igények 
fejlesztését, a közoktatási szín
vonal javítását, g politikai ét a 
Szakmai képzési tekintse leg
fontosabb feladatának.

Hatékony segítséget ad 
mindehhez a megyei művelő
dési bizottság. Egy évvel ez
előtt ez a testület a járműja
vítóban tartotta ülését, s meg
állapították, hogy a járműja
vító közművelődési bizottsága 
jó munkát végzett. Tevékeny
ségével elősegítette a munka
helyi művelődést. &&****

. «v ||

Eleven klubok, s- | 
szakkörök

9 Az üzem dolgozóinak általá
nos és szakmai művelődési 
szintjét emelik azáltal, hogy a 
művelődési központ az érdek
lődésnek megfelelő szakkörö
ket működtet. Színvonalas elő
adásokat szerveznek, és igen 
eredményes a klubtevékeny
ség. A . klubok közül legaktí
vabb a szocialista brigádklub.

E klub aktivistái a munka
helyeken — a munkapadoknál 
— keresték fel a dolgozókat, a 
szocialista brigádok tagjait, és 
személyes beszélgetések nyo
mán, valamint kérdőíves fel
méréssel győződtek meg arról, 
hogy a klubban ki mivel fog
lalkozna a legszívesebben. A 
program azóta jobban igazo- j 
dik a tömegek igényéhez.

A közművelődési program 
végrehajtásában nincs nyári 
szünet. Havonta rendszeresek 
az ismeretterjesztő filmvetíté
sek. Egész évi programot ad az 
országjáró kirándulások szer
vezése. Ezek során hazánk-tá
jaival, műemlékeivel, múzeu
mokkal ismerkednek a részt
vevők. Gyakran rendeznek po
litikai és gazdasági fórumokat, 
írók, költők és előadóművé
szek is látogatják a klubot, ta
lálkoznak a munkásokkal, 
egyúttal szélesítik a hallgató
ság irodalmi, művészeti isme
reteit. Tárlatokat, kiállításokat 
rendeznek. Ezeknek ugyancsak 
résztvevői azok a munkások, 
akik maguk is készítenek kép
zőművészeti alkotásokat. Ké
peiket, szobraikat, különféle 
kézimunkáikat kiállításon mu
tatják be munkatársaiknak..

A munkaidőn kívüli szóra
kozásnak is tág tere nyílik a 
klubban. Társasjátékok, rádió, 
tévé, szakmai, tudományos és 
képes folyóiratok állnak nyá

ron is a dolgozók rendelkezé
sére.

A közművelődést szolgálja a 
művelődési központ 14 000 kö
tetes könyvtára. Ott elsősorban 
szépirodalmi és történelmi tár
gyú könyveket találnak az ol
vasók. Ehhez kapcsolódik az 
üzemi szákkönyvtár, amelynek 
állománya meghaladja a 2800 
kötetet.

A  művelődési központban 
működik az MHSZ klubja is. 
Munkájának fontos része a tar
talékos tisztek és tiszthelyette
sek továbbképzése és a fiata
lok honvédelmi, illetve haza
fias nevelése.

Közelebb 
a családokhoz

Az „F. Bede László ifjúsági 
klub”  a járműjavító szakmun
kástanulóit . tömöríti. Heten
ként kétszer tartanak klubfog
lalkozást, ismeretterjesztő elő
adásokat, sportrendezvénye
ket, vetélkedőket a fiatalok.

A „kertbarátok szakköre”  a 
kiskert-tulajdonosokat köti az 
intézményhez. Nyáron a fog
lalkozásokat egy-egy szakköri 
tag hobbikertjében tartják. 
így a gyakorlatban is megis
merik, hogy a szakkörben ta
nultakat miként tudják hasz
nosítani.

A művészeti csoportok tevé
kenységéről szintén sokat ír
hatnánk. Ez alkalommal azon
ban csak annyit, hogy a jár
műjavító kórusa számos hazai 
és külföldi bemutatón vett 
részt, azon túlmenően, hogy 
tagjai fellépnek az üzemben 
szervezett társadalmi és poli
tikai rendezvényeken is.

Fontos közművelődési szere
pet tölt be az üzem családi és 
társadalmi ünnepségekéi szer
vező .bizottsága. Rendáiafcesek 
a névadó ünnepségek, s ez a 
bizottság szervezi a társadalmi 
esküvőket, illetve temetéseket

A közművelődési bizottság 
jó  kapcsolatot alakított ki az 
iskolákkal és a gyermekintéz
ményekkel. Különösen céltu-

Győr állomás szakszervezeti 
bizottsága nemrég arról tár
gyalt, hogy miképpen lehetne 
tovább javítani a testület ve
zető-irányító tevékenységét 
Hogy a feladat nem könnyű, 
arra abból is következtethe
tünk: meglehetősen kiterjedt 
az szb működési területe, mi
vel hozzá tartozik Győr állo
más- és szertárfőnökségén kí
vül öttevény , Győrszentiván, 
Nagy szentjános állomás, vala
mint Abda megállóhely.

A tagság létszáma összesen 
mintegy 850. A szervezett
ség 98 százalékos. Négy évvel 
ezelőtt a dolgozók 12 tagú szbt, 
3 tagú számvizsgáló bizott
ságot 4 tagú társadalombizto
sítási tanácsot és 3 műhelybi
zottsági titkárt választottak. A 
tisztségviselők — ahogy azt 
most a szakszervezeti bizottság 
megállapította — eredménye
sen végzik munkájukat Az szb 
irányításával végeredményben1 
9 bizottság dolgozik 27 fővel, 
ezenkívül a három műhely
bizottságnak 13 vezetőségi tag
ja van. A bizalmiak száma 35, 
természetesen ugyanannyi bi
zalmihelyettes vesz részt a 
mozgalmi munkában, amely
nek hatékonyságát időközben 
nagymértékben növelte a bi
zalmi küldöttek és a szakszer
vezeti bizottság együttes fóru
mának létrehozása.

A testület úgy látja, hogy a 
jövőbén hasznos lenne olyan 
tanácskozásokat is tartani, 
amelyeken az seb-tagokkal 
együtt a szolgálati helyek Va
lamennyi bizalmija részt ven-

datos nevelő tevékenységet fejt 
ki az üzem napközi otthonos 
óvodájában. Munkatervükben 
kiemelt rangot kapott a szülők 
akadémiája, ahol szakelőadók 
tartanak előadásokat a gyer
meknevelésről, a pedagógiáról, 
a beszédkészség fejlesztéséről, 
a munkára nevelésről.

Ütemezett
továbbképzés

A felnőttek körében a leg
fontosabb feladat: figyelmet 
fordítani arra, hogy növeked
jék a dolgozók iskolázottsági 
foka. Különösen sokat törőd
nek azzal, hogy minél többen 
szerezzék meg — a munka 
mellett — az általános iskolai 
végzettséget. A közművelődési 
bizottság a beiskolázásokkal 
állandóan foglalkozik, mert 
„újratermelődik”  az a réteg, 
amely nem végezte el az álta
lános iskola nyolc osztályát. A 
közművelődési terv ezenkívül 
fontos feladatként jelöli meg 
az üzemi vezetők képzését és 
továbbképzését, valamint a 
munkások szakmai, ismeret
felújító tanfolyamainak szer
vezését Az üzem támogatja 
ezt a törekvést, sőt azt is, 
hogy a munkások második 
szakmát tanulhassanak. A 
szakmai tanfolyamokat évi 
program alapján szervezik. A 
képzés szorosan kapcsolódik 
az üzem gazdasági feladatai
nak eredményes ellátásához.

összességében megállapítha
tó, hogy a szolnoki járműjaví
tóban a közművelődési bizott
ság eredményes munkát fejt 
ki. Az is külön elismerésre 
méltó, hogy a közművelődési 
feladatok megoldását nem kor
látozzák az év egy-egy idősza
kára, hanem — nyáron is — 
folyamatosan végzik. A cél vi
lágos, egyértelmű: emelkedjék 
minél magasabb szintűre a 
dolgozók szakmai, politikai és 
kulturális műveltsége.

ne. így minden bizalmicso
port közvetlen tájékoztatást 
kapna arról, hogy melyek a 
mozgalmi munka legidősze
rűbb .feladatai, illetve e fel
adatok meghatározásában na
gyobb szerepet kaphatnának a 
bizalmiak.

A további tennivalók kijelö
lése, a szakszervezeti munka 
javítása szempontjából fontos 
tanulság, hogy míg a szakszer
vezeti bizottság a pórt és a 
szakszervezeti szervek állás
foglalásait a bizalmiakon ke
resztül rendszeresen ismerteti 
a tagsággal, a bizalmiak egy 
része nem adja tovább az in
formációkat a csoport tagjai
nak. A bizalmi csoportértekez
letek sem rendszeresek, s ezen 
a helyzeten feltétlenül változ
tatni kell a jövőben. Ugyan
csak bírálható, hogy a taggyű
léseken a résztvevők eseten
ként passzívak, ezenkívül az 
is gond, hogy a forgalmi mun
kakörökben dolgozók viszony
lag kisebb számban vehetnek 
részt a taggyűléseken.

Közlekedési 
gyermekjátékok 

régen és ma
A Közlekedési Múzeum a 

nemzetközi gyermekév al
kalmából Közlekedési gyér- 
mekjátékok régen és ma 
címmel alkalmi kiállítást 
rendezett. A kiállítás ünne
pélyes megnyitójára au
gusztus 17-én került sor. 
Vaszkó Ákos, a múzeum 
megbízott főigazgatója üd
vözölte a megjelenteket, 
majd Király Andrásné, az 
MSZMP Budapesti Bizott
ságának titkára mondott be
szédet. '  Kedves szavakkal 
méltatta a múze'um leghű
ségesebb látogatói, a gyere
kek öröm ére. megrendezett 
kiállítás jelentőségét.

Az október 31-ig nyitva 
tartó alkalmi kiállítás lá
togatói mindennel találkoz
hatnak, a vesszőparipától a 
helikopterig, a nádcsónaktól 
a légpárnás járművekig, a 
gőzmozdonyoktól a legkor
szerűbb villamos és dízel- 
mozdony modellekig.

Kitüntetés
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa több évtizeden 
át végzett eredményes szak- 
szervezeti tevékenységük elis
meréséül, nyugállományba vo
nulásuk alkalmából, a Munka 
Érdemrend bronz fokozata ki
tüntetést adományózta Tóbiás 
Bélának, a vasutas-szakszerve
zet politikai főmunkatársának 
és Horváth Ferenc politikai 
munkatársnak.

A kitüntetéseket augusztus 
9-én, Koszorús Ferenc főtitkár 
adta át.

— t j  fogorvosi rendelő. A 
füzesabonyi MÁV orvosi ren
delőben, a vasutasok örömé
re, július elején megkezdte 
munkáját a fogászati szakren
delő. Az állomáson dolgozó és 
a Füzesabonyban lakó vasuta
soknak és hozzátartozóiknak 
ezentúl nem kell fogászatra 
vidékre utazniok.

X  szakszervezeti bizottság
nak igen jó munkakapcsolata 
van a pártbizottsággal és a 
gazdasági vezetőkkel. Tovább 
javulhatna az együttműködés 
a pártszervekkel, ha a fonto
sabb témákat — mint például 
az évi terv megtárgyalása — a 
pártbizottság és a szakszerve
zeti bizottság együttes ülésen 
vitatná meg.

Végeredményben az szb-ülés 
megállapította, hogy az elmúlt 
évekhez viszonyítva lényege
sen javult a testület vezető, 
Irányító tevékenysége. A  tö
megkapcsolat is erősödött, fő
ként azokon a munkaterülete
ken, ahol a bizalmiak aktívak 
és jól tájékoztatják csoportju
kat. Ezért az ülésen határozat 
született a bizalmicsoportok 
mozgalmi munkájának segíté
sére, s ugyancsak határozatba 
foglalták az üzemi és szakszer
vezeti demokrácia fejlesztését 
szolgáló tennivalókat.

Kőhidl

N ém eth István

P I L L A N A T  A R C O K
Pillanat arcok ülnek előttem 
mosolyuk vagy haragjuk 
rám ég
de tudom örök kattogás 
hozza őket 
közelebb felém.

Kőhidi László

Győri tapasztalatok

h Hogyan érvényesülhet még jobban  
az szb irányitó tevékenysége?

Deák István kiállítása 
a szocialista brigádklubban

Képzőművészeti kiállítást rendezett júliusban Szolnokon 
a járműjavító művelődési házának szocialista brigádklubja. 
Deák István festőművész alkotásaival ismerkedhetett meg a 
képzőművészetet kedvelő közönség.

Deák István 1968-tó! tagja a vasutas-szakszervezet képző- 
művészeti körének, és több mint egy évtizede szerepel a ha
zai és a nemzetközi kiállításokon. Minden évben részt vesz 
a képzőművészeti kör keszthelyi alkotótáborában. Jó alka
lom ez a balatoni tájak szépségének megörökítésére, tehetsé
gének kibontakoztatására.

(Képünkön a kiállítás egy részlete látható.)

Könyvismertetés
Dolmányos István:

R A G Y O G Ó  O K T Ó B E R
A  Nagy Októberi Forradalom története

Régi adósságot törlesztőnk 
Dolmányos István könyvének 
megjelentetésével: az első át
fogó történeti feldolgozás az 
1917. évi oroszországi októberi 
forradalomról.

A szerző a könyv első ré
szében a forradalmat előké
szítő társadalmi, politikai, 
ideológiai folyamatokat ábrá
zolja. Lényegében az 1905-ös 
forradalmat követő terror, a 
forradalmi erők táborában 
eluralkodó csüggedés és zűr
zavar mélypontjáról indít, 
fokról fokra kibontva, elemez
ve és értékelve a haladás 
erőinek megélénkülését és a 
bolsevikok heroikus harcát 
egy valóban ütőképes, igazi 
forradalmi pártért, a töme
gek mozgósításáért.

A  társadalmi ellentmondá
sok, az elviselhetetlen nyo
mor, a háborús szenvedések 
és a lenini forradalmi mun
káspárt kitartó munkája ered
ményéként elkövetkezett 1917.

februárja, majd októberé 
Dolmányos István drámai 
erővel ábrázolja az eseménye
ket, a tömegek mozgását, s 
élő portrékat ad a legfonto
sabb történelmi személyisé
gekről: Leninről, Dzerzsinsz- 
kijről, Ordzsonikidzérő1, Sztá* 
linról és másokról.

A  könyv további fejezetei
ben a szerző 1918 őszéig követi 
nyomon, a.. fejleményekok-.JS" 
merteti a világ első proletár- 
államának kezdeti lépését: 
berendezkedését, gazdaságpo
litikáját, a kultúrforradalom 
megindítását, első külpoliti
kai akcióit, a szovjetáUaüt 
megvédésére tett erőfeszítése
ket. Az eseménytörténettel 
foglalkozó sodró lendületű 
részletek elmélyült,, árnyalt 
elemzésekkel váltakoznak. A 
könyvet igen gazdag, Magyar- 
országon nagyrészt még nem 
publikált képanyag illuszt
rálja.

Kővágó László:

A magyarországi Tanácsköztársaság 
és a nemzeti kérdés

A  szocialista szovjetrend
szer nemzeti államok födera
tív _ szövetségében egyesítette 
az orosz cári birodalom népe
it és az elszakadni kívánó né
pek állami különválását is el
ismerte a nemzeti önrendel
kezés elve alapján. Közép-Eu- 
rópa keleti részében Magyar- 
országon .indult meg először 
az internacionalista módsze
rekkel való megoldás kísérle
te. Amikor a polgári demok
ratikus kormányzat csődje 
nyilvánvalóvá vált, Magyar- 
országon szinte mindenki 
egyértelműen a munkás-pa
raszt hatalomtól, a nemzeti 
önrendelkezési jog • érvényesí
tését hirdető Szovjet-Oroszor- 
szág szövetségétől várta a jo
gos nemzeti érdekek érvénye
sítését.

Az első magyar szocialista 
államnak 1919-ben rendkívül 
bonyolult helyzetben kellett 
az új rendszer építését meg
kísérelnie. Az adott körülmé
nyek között a kísérlet létfon
tosságú része olyan nemzeti
ség! politika kialakítása volt, 
amely elősegíti a fiatal szo
cialista állam stabilizálódását, 
a társadalom szocialista át
alakításának megvalósítását

Ennek a kísérletnek a fo
lyamatát a nemzeti és nem
zetközi feladatok együttes, in
temacionalista megoldására 
irányuló erőfeszítéseket vizs
gálja a könyv, és Igyekszik

annak történelmi tapasztala
tait levonni napjainkban is 
érvényes tanulságait összegez
ni.

t* ■

Az utóbbi időben több ol
vasónkat köztük sajtófele
lősöket is meglepetésként 
ért az a postautalvány, amit 
a Népszava Lapkiadó Válla
lattól, pótbefizetés céljából 
kaptak. A félreértések elke
rülése végett ezúton is sze
retnénk felhívni figyelmű
ket arra, hogy lapunk 1979.1 
február 9-én megjelent szá
mának hírrovatában közöl
tük, az újságok árának eme
lése a Magyar Vasutast Is 
érinti. Lapunk példányon
kénti ára a korábbi 70 fil
lérről 1 forintra, évi előfi
zetési díja pedig 18-ról 26 
forintra emelkedett.

Mivel a Magyar Vasutas
ra szakszervezeti bizottsá
gaink és az egyéni előfize
tők többsége egész évre elő
re befizetett, így ezúttal a 
régi és az új ár egész évi 
különbözetet — példányon
ként 8 forintot — kell- befi
zetni.

Olvasóinkhoz
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K Á R B A  V ESZETT M IL L IÓ K

Kinek érdeke az anyagtakarékosság?
A magyar vasút négytenge

lyes személygépkocsiparkjá
nak, gyártási és javítási profil
gazdája a dunakeszi járműja
vító. Vajon a tervszerű meg
előző karbantartásban miként 
érvényesülnek a takarékossági 
intézkedések ? Erre kerestünk 
választ az üzem munkásainál, 
vezetőinél.

~  A takarékosságról akar

írni? Akkor ne a normaidőnél 
zajló, sok esetben filléres kor
rigálásokat vizsgálja, hanem 
ott nézzen szét, ahol százezrek, 
milliók vesznek kárba, a selej
tezett és főjavitásos kocsik el
pazarolt, egyébként még visz- 
szahasználható alkatrészei kö
zött — mondta a járműjavító 
egyik technikusa.

Hol itt az ésszerűség?
X négytengelyes vasúti sze

mélygépkocsikból évi átlagban 
60—65 járművet selejteznek. A 
selejtezett kocsik bontótelepre 
küldése előtt Dunakeszin né
hány alkatrészt leszerelnek a< 
járművekről. A többi a bontás 
u£án a MÁV bontótelepein: 
Rákosrendezőn, Sátoraljaújhe
lyen, Celldömölkön vár arra, 
hogy kohászati szabvány sze
rinti méretre vágva ócskavas
ként értékesítsék. így például 
a forgóvázakkal gyakran olyan 
kerékpárokat is beolvasztanak, 
amelyeket az előző fővizsgánál 
abroncsoztak, új import csap
ágyakkal láttak el. Ugyanak
kor Dunakeszin és Szolnokon 
több kereket abroncsoznak, 
nem beszélve a teljes vázfel
újítást kapott kerekekről.

Közismert, már-már köz
helynek tűnik, hogy hazánk 
nyersanyagokban szegény or
szág, így az acélötvözőket is 
valutáért szerezzük be. Ugyan
akkor a mangánacélból készült 
rugókat, tőkés devizáért vásá
rolt SKF csapágyakat újra fel- 
használás helyett beolvasztás
ra küldik.

— Végezzünk egy kis számí
tást. Egy vasúti kerékpár ér
téke abroncsozva közel 30 ezer 
forint. Az elmúlt két évben 
147 kocsit selejteztünk. Ko
csinként négy kerékpár kerül 
a kohóba, de csak a felével 
számolva is milliókat öntünk 
értelmetlenül új formába. Ki 
érti az ilyen ‘ ellentmondáso
kat? Még akkor nem beszél
tünk az ütközőről, ajtókról, di
namóról és még jó néhány, a

karbantartásnál újra felhasz
nálható alkatrészről, ' pedig 
ezekkel is anyagot menthet
nénk meg és az azonos alkat
részek gyártására fordított 
energiát, normaidőt is csök- 
kenthetnénk. A MÁV-nák 
amúgy is kooperációs gondjai 
vannak, mégse használjuk ki 
azt a lehetőséget. Közben a 
szolgálati helyek, főleg a vidé
ki kocsiszolgálatok alkatrész
ellátási, csereállag-feltöltési 
gondokkal küzdenek, s bizo
nyára örülnének a kiszerelt 
daraboknak. Hogy miért nem 
vetjük fel ezeket a hiányossá
gokat? Volt olyan kollektíva, 
amely sürgette megszüntetésü
ket, de meg sem hallgatták 
őket. Nem adták fel a reményt, 
8 két évvel ezelőtt újítási ja
vaslatot adtak be. Azóta sem 
történt változás. így nincs sen
kinek gondja a kiszereléssel, a 
leltárba vétellel — tájékozta
tott az üzem egyik szakszerve
zeti bizalmija.

Kétségtelen, hogy a használ
ható alkatrészek lecserélése 
munkaigényes, de a helytelen 
gyakorlat és a pazarló szemlé
let mégsem fogadható él. Az 
említett javaslat elutasítása 
pedig nem mentség a milliós 
értékek pusztulására. Az üze
mi demokráciára is rossz fényt 
vet, hogy a helytelen gyakor
laton változtatni akaró ötletre 
helyben nem történt intézke
dés. A dolgozók jelzésére, a 
Vasutasok Szakszervezete köz- 
gazdasági osztályának megke
resésével a Vasúti Főosztály
nak kellett intézkedni.

dúlt már, hogy ugyanazt a 
korszerűsítést többször elszá
moltatták velünk. Szóvá is tet
tük, de azt tapasztaltuk, sőt 
meg is mondták „ne bolygas
suk a méhkast, ha mézet aka
runk enni**. Hát azóta nem 
szorgalmazzuk. Üzemi demok
rácia? Az csak papíron létezik. 
A dolgozók javaslatát egyes 
vezetők mostohán kezelik. A 
belső ellenőröknek is szóltunk, 
de nem volt értelme, maradt 
minden a régiben. Maga is 
jobban teszi, ha nem feszegeti 
ezt a témát — mondták a ko
csijavító gyáregységben.

A főjavitásos kocsikról le
szerelt alkatrészek között is 
sok olyan van. amit Dunake
szin, vagy a szolnoki járműja
vítóban, sőt a műszaki kocsi
szolgálatoknál is lehetne hasz
nosítani. Több újítás is szüle
tett ezzel, kapcsolatban, de ,.új
szerűség” hiánya miatt eluta
sították. Pedig ebből a dolgo
zók nem akartak tőkét ková
csolni. ötletükkel csak mente

ni akarták a népgazdasági ér
téket, azt ami egyébként az 
üzemi „hulladék” börzén fillé
rekért kerül eladásra.

— Azért a pár száz forint 
díjazásért nem érné meg, de 
szóvá tettük, mert kötelessé
günknek éreztük. Csak az a 
baj, hogy hálátlan feladat az 
ilyen káros szemlélet ellen 
küzdeni — tette hozzá az egyik 
újító szocialista brigádtag.

Ezek után nem csoda, ha a 
járműjavítók újítási versenyé
ben a dunakesziek az utolsó 
helyek egyikéh tanyáznak.

Lehetne még az indokolatla
nul nagy csapágyfelhasználá
son keresztül a példák egész 
sorát hasonló módon említeni 
de nem ez a célunk. A helyte
len gyakorlat, a pazarló szem
lélet megváltozását szeret
nénk elősegíteni. Ezért keres
tük fel a dolgozók véleményé
vel a járműjavító termelési fő
mérnökét, párt- és szakszerve
zeti bizottságát.

Határozott intézkedéseket

Rendeletek fonákságokkal
Lehet, hogy ezek után lesz 

foganatja a szakszolgálati ve
zetők utasításának, de a ren
deletek mellett sem lehet szó 
nélkül elmenni. Az 1974-ben 
hozott, rendelet ugyanis mit 
sem változtatott a selejtezett 
kocsik alkatrészeinek haszno
sításán, megmaradtak tovább
ra is a kiskapuk a szabályok 
megkerülésére, a számonkérés, 
a felelősségrevonás pedig el
maradt. Ezzel is magyarázható, 
hogy a Hámán Kató Vontatási 
Főnökség bontótelepén a ren
deletben előírt, kiszerelt al
katrészek egy részét még ma 
is ott eszi a rozsda.

A bontótelepek kilóra, ócs
kavasként adják el a szétvá
gott alkatrészeket a kohászat
nak. Ha a járműjavító ebből 
még a szétvágás előtt vissza 
akar venni valamit, akkor az 
érvényben levő vasúti előírá
sok szerint 20 százalékos vé
telárat kell fizetnie. Igaz, még 
így is megéri, de egy kicsit 
visszatetsző dolog, hogy a 
MÁV a kohászatnak fillérekért 
adja azt a „hulladékot”, amire 
még munkát is fordít, míg sa
ját üzemeinek 20 százalék „fel
áfát” kiszámláz.

A Kohászati Alapanyagellá
tó Vállalat, különösebb meg
kötés nélkül, megfelelő súlyú 
cserehulladék: ellenében a
MÁV rendelkezésére bocsátja 
a kért alkatrészt, de szerve
zett formában ezt nem igényli 
a vasút.

A szabályozó rendszer fo
náksága miatt a járműjavítók 
sem érdekeltek a takarékos 
anyagfelhasználásban, mert 
bérbe átváltható előnyei nin

csenek. A készletgazdálkodás 
kötöttségei sem hatnak ösz
tönzőleg az alkatrészvissza
nyerésre. így a népgazdasági 
érdek háttérbe szorul.

— Gyakran elmondjuk, hogy 
vezetni annyit jelent, mint elő
relátni. Ma a legdrágább a 
munkaerő, de mégsem annyi
ra, hogy annak leple alatt pa
zaroljuk a népgazdaság vagyo
nát. Nálunk az a szokás ala
kult ki, hogy csak a fajlagos 
órát kell csökkenteni, a fajla
gos anyagköltséget senki nem 
nézi. Bevezették a nagyelemes 
főjavítás technológiát, de mi
lyen áron? Gyakorlati tapasz
talat, hogy a kocsik kétharma
dánál nem kellene ilyen anyag
pazarlást eszközölni, esetleg a 
ciklusidőt lehetne módosítani. 
A munkahelyi körülményeken, 
az ólamártalmon egyéb intéz
kedéssel is lehetett volna vál
toztatni. Látott már olyan em
bert, aki az egyébként vastag 
talpú cipőjét a sarok elkopása 
miatt meg is talpaltatja? Nem 
hinném! Persze, mért a saját 
zsebéből fizeti a költségeket — 
mondta az egyik szekrényváz- 
bontó lakatos, majd hozzátet
te: — ha valaki szóvá teszi a 
hiányosságokat, azt mondják 
rá, népszerűsíteni akarja ma
gát, s közben csak haragoso
kat szerez.

Haragosokat könnyen lehet 
szerezni, ha az ember valami-, 
lyen hasznos ötletet felvet, s 
az á másik személytől, vagy 
személyektől felelősségtelje
sebb munkát kíván. A legtöbb 
ember tudja, mit kellene a 
másiknak csinálni, de a saját
jával keveset törődik.

— Tény, hogy a selejtes és 
főjavított kocsik alkatrész 
visszanyerésével eddig csak 
részben, saját szükségletünk 
szerint éltünk. Sok lehetőség 
így kihasználatlanul maradt. 
Szükségünk van és a vasút 
társszolgálati ágainak _ is 
szüksége lesz a visszanyerhető 
alkatrészekre. Ezért is adtunk 
utasítást technológiai osztá
lyunknak, hogy vizsgálják fe
lül az eddigi gyakorlatot, s vé
gezzenek kalkulációs számí
tást: mit érdemes visszahozat
ni a bontótélepről? Ugyanak
kor meg kell mondani, hogy a 
csereállag túlzott felduzzasztá
sa sem célunk. A jó kerekek 
minden kalkuláció nélkül visz- 
szahasználhatók lennének, de 
lehetővé kell tenni, hogy az új 
kocsik alá is beköthetők legye
nek. Ezzel kapcsolatban már 
írtunk a felettes hatóságoknak.« 
A nagyelemes főjavítási tech
nológiát a fokozott mértékű 
korrózió miatt vezettük be, te
kintettel arra, hogy ezek a ko
csik még meghatározott ideig 
közlekedni fognak. A techno
lógia vagy ciklusidő megalapo
zott változtatásához pedig szé
les körű vizsgálatra lenne 
szükség. A csapágyakról pedig 
csak annyit: bizonyára szigo
rúbban kezeltük az előíráso
kat, mint a szolnokiak, de az 
is lehef, az előírások túl szi
gorúak — mondta Gyepessy 
Ferenc termelési főmérnök.

Egyértelmű rendeletekre és 
következetes végrehajtásra 
van szükség. Változtatni kell 
azon a szemléleten, hogy csak 
az új alkatrészekkel lehet biz
tosítani az üzemképességet. Az 
ésszerű takarékosságnak helye 
van. Ne azt vizsgálják, keres

sék szakembereink, hogyan 
nem lehet valamit megcsinál
ni. Ök is a párt, a társadalmi 
szervezetek megbízásából let
tek vezetők, tehát joggal el
várhatjuk tőlük, hogy a nép- 
gazdasági értékekre jobban 
vigyázzanak. 1 Pártszerveze
teinkkel együtt az a vélemé
nyünk, hogy a felsorolt hiá
nyosságok egyik forrását képe
zik a rossz munkahelyi légkör
nek, a munkafegyelem romlá
sának és a nagy fluktuációnak 
— tette hozzá Dobrovits Ist
ván párttitkár.

Markó Róbert, a szakszerve
zeti bizottság termelési felelő
se, a következőket mondotta:

— Erezzük mi is, hogy ha
laszthatatlan intézkedésre van 
szükség, nem is felelősök után 
kell kutatni, hanem a milliók 
további pusztulását kell meg
előzni. Nagy baj, hogy a dol
gozók véleménye nem mindig 
jut el hozzánk. Az újítások el
bírálásában érdekelt vezetők, 
felelősök szemléletén Is sokat 
kell változtatni, hogy elmoz
duljunk a holtpontról. Meg 
kell mondani őszintén, szak- 
szervezetünk újítási bizottsága 
is többet, s főleg eredménye
sebben foglalkozhatna az újí
tók érdekképviseletével.

Lám a gondokat már sokan 
felismerték, s érzik is az intéz
kedések szükségességét, de et
től még az értékek pazarlása 
nem csökken. Beszélni a gon
dokról pedig csak akkor érde
mes, ha a javaslatokat tett is 
követi. Az alkalmazott szabá
lyozók realitásáért az irányító 
szervek a felelősek. De üze
men belül sem hosszas vizsgá
lódásra, hanem gyors helyzet- 
felismerésre és határozott cse
lekvésre van szükség.

Orosz Károly

A földmunkákkal kezdődött 
a kelenföldi rekonstrukció

A MÁV Beruházási Iroda irányításával megkezdődött 
Budapest—Kelenföld pályaudvar nagyszabású rekonstrukciója. 
A nagyszabású építkezésnek két generálkivitelezője — KÉV- 
Metró és a Mélyépítő Vállalat — és számos alvállalkozója van. 
Az első ütemben a pályaudvar bővítésével kapcsolatos föld- 
munkálatokat végzik a pályaudvar kezdőpont felőli oldalán. 
Ott ugyanis egy új keresztezési műtárgy épül. Képriportunk 
a földmunkák egy-egy mozzanatát mutatja be.

A kisajátított területen mér csak néhány épület állja útját az 
új pályaudvar terjeszkedésének

A lánctalpas kotrógép percek alatt megrakja földdel az ön
ürítős teherkocsikat

A  földgyalu a vágánytükrök kialakítását végzi

(Tenta György képriportja).

He bolygassuk a méhkast?
X korszerűsítésnél sincs megfizettetik ugyanazt a mun- 

minden rendjén, előfordul, kát. *
hogy a MÁV-val többször — Nézze, máskor is előfor-

K i emlékszik már a pálya
udvarok, nagy állomá
sok kapusaira? Mert 

nem volt ám mindig hangos
bemondó. Régen a kapusok 
feladata volt tudatni az utazó- 
közönséggel a vonatok érkezé
sét, indulását.

fin, amíg élek, nem felejtem 
el a jó  öreg Mészáros bácsit, 
Szerencs állomás hajdan volt, 
bicegő kapusát. De azt hiszem, 
velem együtt őrzik mindazok 
az emlékét, akik a harmincas
negyvenes években megfordul
tak vagy átutaztak néhány
szor ezen az állomáson.

Olyan rajta felejtkező bá- 
mészkodással talán a vásári 
kikiáltókat sem csodáltam 
meg, mint gyermekkoromban 
az öreget. Nála pontosabban 
senki sem tudta felsorolni az 
induló vonatokat:

— Gyorsvonat indul a má
sodik vágányról! Miskolc, Fü
zesabony, Kálkápolna, Vámos- 
györk. Hatvan, Budapest felé. 

— Beszállás: Mád, Tálya,

A  K A P U S
Szántód, Hidasnémeti, Kassa 
felé az első vágányon.

— Személyvonat Bodrogke- 
resztúr, Llszka-Tolcsva, Sá
rospatak, Sátoraljaújhely felé 
szemben a negyedik vágányon!

Ropogtak az „r”  betűk, pat
togtak a „t” -k, süvöltöttek az 
„s” -ek, s mint mélyzengésű ha
rangszó, búgtak a „b”-k. Ám 
az öreg nemcsak kiabálni tu
dott, hanem mókázni is. Ennek 
persze ára volt: ha a kollégák 
derülni akartak, az öreget il
lett meginvitálni a restibe egy 
pohár italra. Sokszor a szolgá
lat után már úgy imbolygott a 
derék kapus, támaszkodó botja 
körül, mint kémények tetején 
a szélkakas. Ilyenkor rácsapott 
a falábára, mondván: ezt is 
meg kén2 már olajozni.

Hogy mikor vesztette el a

fél lábát, erről nem szeretett 
beszélni. De az állomáson tud
ták, hogy fiatal éveiben ügyes 
kocsirendező volt, és egy zi- 
mankós téli éjszakán történt a 
baleset.

A falábát megszokta, a szól
a ltá é r t  élt, halt, s ha bicegve 
is, olyan peckesen járt-kelt az 
állomás területén, mint kakas 
a baromfiudvarban.

A vonatok menetrendje sze
rint óra-perc pontossággal el
rikkantotta magát, de akinek 
bővebb felvilágosítás kellett 
az utazáshoz, azt is eligazította.

Sokan próbára tették helyis
meretét, de az öreg ahogy 
mondták — úgy ismerte az 
ország vasútvonalait, mint a 

„tenyerét.
A szíves és pontos eligazí

tást meghálálandó, hívtam én 
is egy alkalommal a restibe, de 
éppen délutáni csúcs volt, s

Ilyenkor a királyok italáért 
sem mozdult volna a peronról. 
De néhány nap múlva a szol
gálat leteltével, amikor éppen 
a peronon várakoztam, mellet
tem termett:

— Mintha a minap mondott 
volna valamit a fiatalúr — em
lékeztetett a restibe invitálás
ra.

Hogyne emlékeztem volna.
Meg kell hagyni, jó  huzatja 

volt az öregnek. Szinte egyet 
sem rezzent a gigája, amikor 
lenyelte a nagyfröccsöt. Kínál
tam még, de előhúzta tenyér
nyi nagy zsebóráját, rásandí
tott s bicegett hazafelé.

Ha nagy ritkán átutazok 
Szerencsen, hiába szól a han
gosbemondó. mintha csak most 
is a jó  öreg kapus ropogtatott 
„r” betűjét, pattogó „t” -jét, a 
süvöltő „s” -ét és a búgó ha
rang szavához hasonlító „b” 
betűit hallanám. Pedig rég el
bicegett már az öreg kapus..;

Dávid József



MAGYAR VASUTAS i m  AUGUSZTUS a .

k i v X l ö  v a s u t a s

A VBO vezetője

őri László, a szombathe
lyi vasútigazgatóság vasút- 
biztonsági osztályának a ve
zetője az idei vasutasna
pon Kiváló vasutas kitün
tetésben részesült. Ebből 
az alkalomból kerestük fel, 
hogy rövid számvetést ké
szítsünk eddigi életpályá
járól és egyidejűleg bepil
lanthatunk felelősségtel
jes munkakörébe.

— 1944-ben fejeztem be 
az egyetemet — kezdi a be
szélgetést — Mint kezdő 
mérnök. Szombathely ál
lomáson vettem részt a há
ború okozta károk helyre
állításában, majd a hídépí
tésnél dolgoztam. Roham
munkában Szombathely, 
Vasvár, Sárvár és Csorna 
térségében közel 400 fo
lyóméter ideiglenes hidat 
építettünk,

1946-ban Sopronban osz
tói ymémökként irányítot
ta a körzet épületeinek 
felújítását. Itt már végle
ges hidak is kerülnek a 
vágányok alá. Munkáját 
Újjáépítési jelvénnyel is
merték el. Sopronból Kis
kunhalasra helyezték át a 
kelebiai fővonalra. , Utána 
három évet a Vasúti Fő
osztályon töltött, s  a? pálya
fenntartás szakmai,' szer
vezési és gazdasági kérdé
seivel foglalkozott. 
■Huszonöt éve került visz- 
sza Szombathelyre, ahol 
előbb építési vonalbiztos
ként tevékenykedett, majd 
1960-tól 1965-ig vezető mér
nök volt a szombathelyi 
pft-fónökségnél. Onnan az 
igazgatóság II. osztályára 
került csoportvezetőnek, 
hat éve pedig a VBO veze
tője.

Munkája szervesen
kapcsolódik társadalmi te
vékenységéhez. 1951-ben 
alapító tagja volt a ME
TSSZ Közlekedéstudomá
nyi Egyesületének. Ebben 

szervezetben végzett ak
tív munkája nagyban se
gíti, továbbfejleszti a vas- 
útbiztonság megismerését 
és előbbre vitelét.

— A balesetek elemzé
sénél minden esetben a ki
váltó technikai, szervezé
si és legfőképpen embe
ri kérdéseket kell vizs
gálnunk — mondja. — 
Ügy látom, a vasút jó 
irányban fejlődik. Az üzem- 
főnökségek kialakulásával 
eltűnik a szolgálati he
lyek rivalizálása. A bal
esetmentes, gyors közle
kedés csak közös össze
fogással valósítható meg. 
Természetesen, ehhez kap
csolódni kell a fejlett tech
nikának és ezeket megfe
lelő szervezéssel lehet élő
vé tenni.

ő ri László 1964-ben a 
közgazdász diplomát is 
megszerezte. Eredményes 
munkáját számos elisme
rés fémjelzi. METESZ-be- 
li tevékenységéért Hevesi 
Gyula Emlékérmet ka
pott, amelyet az alapítás 
után az elsők között nyúj
tottak át neki. Birtokosa 
a Kiváló újító jelvény
arany fokozatának. Három
szoros Kiváló dolgozó, két 
alkalommal kapta meg a 
Közlekedés Kiváló dolgo
zója kitüntetést. Az Érde
mes vasutas mellé a 29. 
vasutasnapon kapta meg a 
Kiváló vasutas kitünte
tést

Sz. Jakab István

A z előkészületek megtörténteié

Sárvár fogadhatja a répaszállítmányokat
Sárvár állomás az ez évi 

arányos terv egyes mutatóinak 
teljesítésében különböző ered
ményeket ért el eddág. A ko
cái tartózkodási előirányzat
rubrikájába félévkor 91,1 szá
zalékot írhattak. Az áruszállí
tás tonnatervét 101,23 száza
lékra teljesítették. A  terhelési 
határ kihasználásában az év 
első három hónapjában 97,98 
százalékig jutottak, s azóta sem 
sikerült az elmaradást pótolni.

— Majd a répakampány ezt 
is helyrehozza — jegyzi meg 
nyugodt magabiztossággal 
Varga Ferenc állom ásfőnök...

Majd a répakampány. . .  
Nem valamiféle hivatkozási 
alap ez itt, hanem az év lég*

felkészült a szállítmányok fo
gadására, a vagonok folyama
tos kirakására. Mindig késede
lem nélkül végezte ezt a mun
kát Ez a magyarázata annak, 
hogy kocsiálláspénzt szinte 
nem is kellett fizetnie.

Egyszerű dolog, mégis nagy 
hasznát veszik annak, hogy a 
MÁV üzemi telefonhálózatába 
a kampány idejére bekapcsol
ják a cukorgyárat Így az állo
más a gyár szállítási részlegét 
és répaosztályát közvetlenül

ria dolga volt ez. Az idén is 
két fiatalra bízzák ezt a pon
tosságra, körültekintésre és 
gondosságra szoktató feladatot 
5 a kezdők, a fiatalok meg a 
többi aktív dolgozó mellé oda- 
állnak a nyugdíjasok is. Év
ről évre visszajárnak, végig 
dolgozzák a répakampányt, 
mert jól tudják, hogy az állo
más számít több évtizedes 
szakmai tapasztalataikra.

ódat József, Gérce állomás 
egykori vezetője, meg Sándor

értesítheti a szerelvények vár- János nyugdíjas raktámok
ható érkezéséről, s a partner
nak módjában áll gondosan 
felkészülni az újabb szállít
mány fogadására.

Az elmúlt évek gyakorlatá-
keményebb erőpróbája, kora nak megfelelően most is pon-

nem feledheti el a számfejtés 
tudnivalóit Minden kampány
ban ők azok, akik pontosan 
számba veszik és számfejtik a 
beérkezett répa- és a feladott 
cukorszállítmányok adatait.

ősszel kezdődő olyan csúcsidő- 
szak, amely az előkészületeket 
is tekintve, január 1-től de
cember 31-ig mindenkor a fi
gyelem középpontjában áll.

tosan meghatározzák majd az Négyen térfelvigyázóként dől*

Pályaépítés és zöld úl

goznak. Borsos János és Seré
nyi Gyula nyugdíjas vezény
lőtiszt, Baracskai József egy
kori vonatvezető, meg Major 
Zoltán, Porpác állomás volt 
főnöke szívesen vállalkozik

együttműködés tennivalóit, 
vasút és a gyár vállalásait, kö
telezettségeit. A feladat-várha
tóan nemcsak több lesz, ha
nem bonyolultabb is. Az idén 
ősszel Kábán megkezdi a fel
dolgozást az új gyár, s oda, erre a munkára. Mások is jön- 
Szolnok körzetéből is, ahonnan nek az első hívó szóra. Gön
cödig Sárvár kapta, szállttá- doskodnak róluík, védőruhával 
nak répát. íg y . tehát a körze- is ellátják őket. 
tek újbóli kijelölése Sárvár Rájuk is gondolt, az ő pon- 

asszonyfa és Kemenesmihály- szállítási programjának meg- tos és lelkiismeretes munká- 
fa térségében történik. Nagy- változtatását is megköveteli, jukkái is számolt Varga Fe- 
arányú pályaépítést végeznek Am ez a változás nem éri Őket renc állomásfőnök, amikor azt 
a celldömölki építési főnökség váratlanul és felkészületlenül: mondta: 
munkásai. Bognár Gyula fő - előre tudomást szereztek 
építésvezető éppen egy kitérő róla, és meg is tették a szűk- 
létesítését, azaz egy váltó be- séges intézkedéseket Nyugod

tan. megfontoltan, előrelátóan 
terveztek.

A felkészülésnek az is fon
tos része, ami a celldömölki 
vonalon, pontosabban Ostffy

iktatását veszi jegyzőkönyvbe. 
Mint mondja, ideiglenesen 10 
kilométeres lassújelet tettek ki 
oda, de csak egy napra: más
nap ugyanis rögzítik a váltót, 
és mehetnek a vonatok a régi 
vágányon a korábban engedé
lyezett sebességgel.

Ami pedig a munkálatokat 
illeti, eddig már 100 000 köb-

— Nyugodtan nézhetünk a 
répakampány elé. Bizonyos, 
hogy összeforrott kollektívánk 
most is megteszi a magáét.

Az előkészületek ismereté
ben ezt mi is bizonyosra ve- 

Pontosság és szervezettség tetjük. Kutas József

Vasútépítő KISZ-tábor
A Répceszentgyörgyi MÁV vár és Ostffyasszonyfá közötti 

Nevelőotthon június 17-től vonalon rézsüépités volt a fel- 
augusztus 11-ig vasútépítő adatuk.
KISZ-tábomak adott helyet.
Győr-Sopron, Pest, Tolna és 
Fejér megye középiskolás 
diákjai kéthetenként váltották 
egymást a táborban. Összesen 
740-en töltötték itt munkával,

Munka után a nevelőotthon
ban folytatódott a napi prog
ram. Sport- és kulturális ver
senyek, vetélkedők, szórakoz
tató műsorok várták a diáko-

pihenéssel, szórakozással a két kát. A szombathelyi Garasin 
hetet. Két munkaterületen dől- Rudolf laktanya KlSZ-szerve- 
goztak. Celldömölkön talpfá- zete patronálta a tábort, zene- 
kát bontottak, osztályozták, karuk többször ellátogatott 
majd vagonokba rakták. Sár-  Répceszentgyörgyre.
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Sárvár és Ostffyasszonyfa között, rézsű kiképzés en 
az építőtábor diákjai

dolgoznak

A  vasút illetékesei már el
készítették a távolabbról indí
tandó sárvári irányvonatok 
célba juttatásának pontos ter-

méter földet mozgattak meg vét. Zárt irányvonatokat kiil-
ezen a szakaszon. A  legtöbb 
helyen újra cserélik a régi vá
gányt, másutt meg pályakor
rekciót hajtanak végre: eny
hébb ívű, új pályát építenek 
a régi, kissugarú kanyarokkal 
„teletűzdelt"  szakaszokon. A 
teljes befejezéshez természete
sen hosszabb időre van szük
ség, de egy jelentős szakasz 
már rövidesen elkészül. Az 
építés ütemének gyorsítását 
szolgálja az említett kitérő lé
tesítése is; így szaporábban 
jöhetnek ide az anyagszállító 
munkavonatok, ami fontos 
előfeltétele a gépláncok folya
matos működésének.

A pályafelújítás ütemességét 
más szervezési intézkedések
kel is biztosítják. Kiss Jenő 
építésvezető. Gerencsér Lász
ló, Elek Zoltán, Kanics István 
és Kovács Jenó művezetők 
irányításával nemcsak 450 fő 
nyi pályaépítő és több száz ka
tona, hanem egy-egy váltás
ban 200 diák is dolgozott itt 
a nyáron.

Együttműködési
megállapodás

Reggel 7 és délután 1 óra 
között az utasokat autóbuszok 
szállítják ezen a szakaszon. A 
tehervonatok pedig vagy vá
rakoznak, vagy kerülő úton 
közlekednek a vágányzár ide
je alatt. Nem így lesz azonban 
a répakampányban. Ügy ér
keztetik ide a répaszállítmá
ny okcut, hogy ne kelljen vára
kozniuk, s a vágányzár felol
dása után azonnal indulhassa
nak. Nem kerülő úton, hanem 
egyenesen, közvetlenül Sárvár 
irányába haladhatnak.

A vasút és
együttműködése hosszú évek 
gyakorlatában alakult ki. Ez a 
közös munka, — amelyet sem 
itt, sem ott nem szakíthat meg 
még ünnepi pihenő sem — 
mentes mindenféle zavartól. 
Egymás teendőit kampányon-

denek. Ami pedig Sárvár ál l 
lomás közvetlen teendője: for
da irány vonatokat indít majd.

Erről azt mondja az állo
másfőnök, hogy a lépcsős ra
kodás kiterjesztésével, a gyári 
rakodási idő csökkentésével, a 
kezelési idő rövidítésével el 
akarják érni, hogy még több 
kocsit adhassanak a forgalom
nak a répakampány idején is, 
A  hatékonyság növelése cél
jából tervezik, hogy a kiürí
tett kocsikban nyers szeletet 
szállítanak körzetükben a 
termelőknek. Elgondolásuk 
szerint egész szerelvényt állí
tanak majd össze és azt egy
azon vonalon két-három állo
másnak küldik. Erre a célra 
felhasználják a fővizsgás nyi
tott kocsikat is. .

Szentelekl János vezénylő
tiszt, az állomás párttitkára is 
megerősíti: a vágányépítés
ütemének gyorsítása és az ál
lomás korszerűsítésének meg
kezdése kedvezőbb feltételeket 
teremtett az őszi csúcsforga
lom zavartalan lebonyolításá
hoz. Az őszi csúcsot előszállí
tásokkal is tehermentesítet
ték. Itt van már a cukorgyár
ban a szén, a koksz, aztán a 
szükséges fűtőolaj 80 százalé
ka, a kellő mennyiségű papír
zsák. Jó ideje mór annak, hogy 
Bíró István a nagyharsányi 
| állomásfőnök táviratban érte
sítette a sárváriakat: irány vo
nattal útnak indították a cu
korgyárnak címzett mészkő- 
szállítmányt. A nyáron havon
ta 1100—1200 tonna cukrot 
raktak vagonba, hadd ürülje
nek a raktárak.

Sárvár állomás évi intézke
dési terve, versenyprogramja 
magában foglalja, s hangsúlyo- 
zottan kiemeli a dolgozók 

cukorgyár megnövekedett őszi tenniva
lóit. Vállalásuk szerint az áru- 
szállítás 150 000 tonnás elő
irányzatát 500 tonnával túl 
akarják szárnyalni. A többlet
munkát nagyfokú takarékos
ság mellett végzik. A közös 
feladatok sikeres megoldása

ként megkötött megállapodás- mindnyájuktól szívós munkát, 
bán rögzítik. Tavaiy szeptem- nagy erőfeszítést igényel, 
bér 8-án írta alá az együtt
működési szerződést. Dr. Hor
váth Lajos, a szombathelyi 
vasútigazgatóság vezetője és 
Tóth Gyula, a Sárvári Cukor
gyár igazgatója — és Szolnok

Segítenek a nyugdíjasok

Az állomás vezetői — köz
tük Horváth Imre szb-titikár
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Egyetértésben egyesültek
Áz utóbbi hónapokban moz- 'Asztalos János ifjúsági park-

galmas napokat élt át a MÁV 
Ügykezelési és Gazdasági Hi
vatal Baross Gábor szocialista 
brigádja. A hivatal vezetői úgy 
döntöttek, hogy a tervszerűbb 
és hatékonyabb karbantartási 
munka érdekében a korábbi 
Barátság, Univerzál és Baross

Itan, melyen a fővárosi szolgá
lati helyek, köztük a BVKH, 
a MÁV Gépjavító, a MÁVTI, 
a TBÉF, a Keleti pályaudvar 
24 szocialista brigádja vett 
részt. Akkor döntöttünk úgy,

télességünk, hogy névadónk
hoz méltóan, becsületes, jó 
munkát végezzünk. Erre köte
lez a brigádmozgalom hármas 
jelszava is — szólt közbe Tóth 
Lajos asztalos.

A Barosf brigád nemcsak a
hogy kollektívánk nevét Ba- munkában jár élen. Mint Gres- 
ross Gábor MHSZ szocialista kovich László kőműves, az

brigádokat komplex szocialista brigádra bővítjük — mondta egyesülés előtti Barátság bri-
brigáddá szervezik. Az új, 25 
dolgozót tömörítö közösség
tagjai névadónak a közieke- sápról ingázik munkahelyére.

Fischer Károly kárpitos, szak- gád vezetője elmondta, a közös 
szervezeti bizalmi, aki Süly- célért ma is olyan hatékonyan

déspolitika formálásában és a 
vasút fejlesztésében szerzett 
érdemei elismeréséül Baross 
Gábort választották. S volt 
más oka is, hogy így döntöt
tek.

Híven
Iingyomán y okhoz

Az egyesült három szocialis
ta brigád közül a Baross bri
gádnak volt a legszebb múlt
ja; mór ötször kiérdemelték a 
MÁV Kiváló Brigádja címet, s 
ez is befolyásolta a brigád tag
jainak döntését.

—- Közösségünkben kárpi
tos, asztalos, lakatos, festő, vil
lany- és csőszerelő egyaránt 
megtalálható. Brigádunkban

Mint a brigádvezetővel foly
tatott beszélgetésből is kide
rült, az egyesüléskor kicsit félt 
attól, hogy nehéz lesz a nagy 
létszámú, sok szakmát tömörí
tő kollektíva összefogása. A 
közösség irányításában, a mun
kaszervezésben Tóth Tibor 
brigádvezető azonban nem 
maradt magára. Nagyszerű ak
tivista hálózatot sikerült kiala
kítania. Vörös Balázs és Ha
lász Béla a brigádnaplót veze
tik. A kis operatív szakmai 
csoportok vezetői, Krajcsik 
László asztalos, Varga Lajos 
festő, Laza László lakatos, 
Deák Mihály fűtés- és csősze
relő elsődleges feladatuknak 
tekintik a kollektíva érdekei

dolgoznak, mint korábban. A 
brigádnak több, mint a fele 
kiváló dolgozó, Varga Lajos, 
Vörös Balázs, Laza László pe
dig már kormány kitüntetésben 
is részesült, s hat brigád tag ju
talomüdülésen vett részt a 
Szovjetunióban.

A szocialista módon élni jel
szó lényege nemcsak abban fe
jeződött ki a brigádban, hogy 
Viszkok Ferencné házának 
építését férje hirtelen halála 
után befejezték, hanem abban 
is, hogy a társadalmi ünnepek 
dekorációit ők készítik. Évek 
óta patronálják a budakeszi 
kisegítő gyógypedagógiai isko
lát A brigádnaplóban szépen 
nyomon követhető az iskola és 
a brigád kapcsolata. A kollek-

az
caiainaio. ungaaunKoan tfva által ajándékozott televí-
egyetlen nő: Szentkirályi ne* z i ó  átadásakor a Magyar Rá-

Imréné anyagvételező, pórtve- 
zetőségi tag, egyben ő a hiva
tal pártszervezetének nőfelelő
se is. Kollektívánk dolgozói
nak többsége aktív tagja az 
MHSZ-nek. Mi alakítottuk ki 
például a főosztály pineelőte- 
rét. A Tanácsköztársaság 60. 
évfordulóján a Váci Mihály 
szocialista brigáddal közösen

sebbek jól megférnek együtt a 
brigádban, nincs köztük gene
rációs vita. A fiatalok szakmai 
irányítása az idősebbektől ter
mészetes, mint az is, hogy a 
győri Baross-szobor avatásán 
részt vett brigádküldöttségben 
három KISZ-es brigádtag is 
ott volt

Eddig minőségi kifogás

zió átadásakor a Magyar 
dió is képviseltette magát az 
ünnepségen.

M indig faluinak 
feladatot

szerveztünk járőrversenyt az nem érte munkánkat. Az a kő

térségéből három nap múlva is — számítanak valamennyi 
elindították az elso'cukorréoás dolgozó helytállására. A hat I 
irányvonatot Sárvárra. Aztán, szocialista brigád mindegyike, 
1979. január 18-ig folyamato- kiváltképp pedig a forgalmi- ! 
san jött a többi szerelvény, kereskedelmi szakszolgálati 
összesen 246 892 tonna földes négy kollektívája most mind- 
rónát szállítottak a tehervona- két szemével a répára figyel. 
tok Sárvárra. Sók kocsi kellett A munka a kocsi felírók tevé- 
a nagy répamennyiség továb- kenységével kezdődik. Ezelőtt 
bításához. A  gyár gondosan Balogh László és Horváth Má-

— Nemcsak ez az egy szo
cialista szerződésünk van gyer
mekintézményekkel. Patronál
juk a bodrogolaszi és a kősze
gi MÁV nevelőotthonok úttö
rőcsapatait is. A nemzetközi 
gyermekévben a közösen gyűj
tött pénzből anyagi támoga
tást nyújtunk nekik, s az árva 
gyerekeknek ajándékcsoma
gokkal kedveskedtünk.

— Itt van ez a köszönő le
vél — veszi elő az egyik „do
kumentumot*' a brigád vezető
je —, a minap kaptuk az Ál
lami Hadirokkant Otthonból a 
nekik végzett társadalmi mun
káért.

A nyugdíjasok ünnepélyei 
búcsúztatása, s  az, hogy a bri
gád két fiatal villanyszerelője 
erősáramú szakközépiskolában 
éppen a brigád biztatására 
kezdte el tanulmányait, mind
mind hozzátartozik a Baross 
Gábor MHSZ komplex kar
bantartó szocialista brigád

A Baross és a Váczi Mihály brigád közös összejövetele a pia- faultjához és jelenéhez.
«előtéren porosz)
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NYUGATI, KELETI

Hogyan utazott nyáron a turista?
Átépítés, zavartalan forgalom mal Több vonat, kisebb  

zsúfoltság -f- Létszámgondok -f- Feláldozott pihenőnapok

Néhány hét múlva befejező
dik a nyári forgalom. A buda
pesti személypályaudvarokon 
is csökken a zsúfoltság, keve
sebb lesz az ott dolgozó vasu
tasok gondja. Még nem készült 
ugyan statisztika, összesítés az 
Idei nyár utasforgalmáról, de 
már kirajzolódtak a nagy erő
feszítések árán született ered
mények körvonalai. Az eddigi 
tapasztalatokról beszélgettünk 
a Nyugati és a Keleti pálya
udvar állomásfőnökeivel.

T ü r e le m , m e g é r té s
— Az idei nyáron is . nehéz 

körülmények között dolgo
zunk, hiszen még nem fejező
dött he a Nyugati átépítése — 
mondja Kijácz József állomás- 
főnök. — Tavaly januárban 
kezdődött a bontás, azóta hoz
zászoktunk a gépek zajához, a 
porhoz, a kényelmetlenebb 
munkakörülményekhez. Sze
rencsére az utasok is alkalmaz
kodtak ehhez: türelemmel vi
selik az építkezés okozta kelle
metlenségeket. A gondokat mi 
is igyekeztünk enyhíteni. Első
sorban az utasok tájékoztatá
sát szerveztük meg gondosan.

— Hogyan értékelik az idei 
nyári forgalmat?

— Huszonnégy óra alatt a 
Nyugatiban körülbelül hatvan
ezer utas fordul meg, a pénte
ki napokon százezer. Acélműit 
nyárhoz viszonyítva az idén 
majdnem négymillió forinttal 
emelkedett a bevétel. Különö
sen júliusban utaztak sokan. A  
pénztárak bevétele másfél 
millió forinttal több volt, mint 
júniusban. A napi 110 érkező 
és induló vonat forgalma za
vartalan volt.

— Eredményesek voltak-e a 
nyári forgalomra' V a l ó i  elké
szülés során tett intézkedések? 
— Elsősorban munkaerő-át
csoportosítással próbáltuk eny
híteni a nagyobb forgalom• 
okozta gondokat. Váltókezelő
ket, kocsirendezőket irányítot
tunk át a teherpályaudvarról 
a személyforgalomhoz. A ko
csik vízzel való feltöltéséhez is 
több embert adtunk. A pálya
udvar párt- és KISZ-bizottsá- 
ga áprilisban kommunista 
szombatot rendezett, amelyen 
a dolgozók kocsitisztítást, terü
letrendezést vízfeltöltést vé
geztek. A szocialista brigádok 
a nagyobb ünnepek előtt segí
tenek a kocsitakarítóknak.

— Elégedettek lehetünk az 
utazás színvonalával, a kocsik 
tisztaságával?

— Egyáltalán nem! Negyven 
kocsi tisztítónk hiányzik, ezért 
belülről gyakran koszosak a 
kocsik. A mosóban kívülről 
tisztára mossák ugyan a kocsik 
oldalát, de a tetejüket nem tisz
títja a gép. Ha jön egy zápor, 
az oda lerakódott port ráhord
ja az ablakokra. Olyan lesz 
néhány perc alatt a szerelvény, 
mintha egy hónapja nem tisz
tították volna. A zsúfoltság 
egyébként — a korábbi évek
hez képest — kisebb volt, mert 
több vonat állt rendelkezésre.

. MZsamyóvet 
a  pénztárban

Á nagy meleg és az építke
zés most különösen pfóbára 
tette és teszi a Nyugatiban a 
vasutasokat. Körülbelül tizen
öt váltókezelő és kocsirendező 
hiányzik, s most még rosszak 
a szociális és munkakörülmé
nyek. A személypénztárosok 
sokszor esernyő alatt dolgoz
tak, mert a tetőszerkezet át
építése előtt befolyt a víz. A 
rekonstrukció azonban jó 
ütemben halad. Előreláthatóan 
december közepén az építők 
átadják a csarnokot, és 1981- 
ben megkezdik a vágányok át
építését. Megújulnak a pénz
tárcsarnokok, a raktárak és az 
irodák is. A raktári munkások
nak az év végére új öltözőjük 
és mosdójuk lesz. És még egy 
újdonság: az utasok tájékozó
dását könnyíti majd, hogy a 
csarnok átadása után — de
cemberben — már nem lesz

nek „betűs" vágányok, csak 
számozottak: 1-től 19-ig.

A hőmérő 29 fokot mutat. 
Az augusztusi, nyár még ked
vez a kirándulóknak, üdülők
nek. Csúcsforgalom van a Ke
letiben, zsúfolt a pályaudvar. 
Gyakran hallani idegen szót is.

— Az idei nyáron nagyobb 
volt az utasforgalom. mint ta
valy — tájékoztat Molnár Gá
bor állomási önök. — Sajnos a 
zsúfoltság a hétvégeken válto
zatlanul nagy, mert kocsi
hiány miatt nem tudjuk a sze- 
szerelvényeket „megerősíteni”. 
Növelte a gondokat, hogy a 
csatnoki vágányokon 13—14. 
a többin pedig csak 9—10 ko
csi fér el. 1977-ben a Nyugati 
átépítése miatt átvettünk két 
pár nemzetközi gyorsvonatot. 
Ezek közlekedtetése szintén 
növelte gondjainkat. Nem va
gyunk elégedettek a vonatok 
menetrendszérűségével. Külö
nösen a nemzetközi vonatok 
késtek sokat. Ennek több oka 
van. A legtöbbször már késve 
érkeznek a határra, belföldön 
pedig a pályarekonstrukciók 
miatt haladnak lassan. A nem
zetközi vonatok késése a bel
földi vonatokét is befolyásolja. 
A Keletiben öt és nyolc óra 
között a legnagyobb a forga
lom. Hétpercenként érkeznek 
és indulnak ilyenkor vonatok.

— Sokan bírálják a vonatok 
tisztaságát, higiéniáját. Jo
gos-e a panasz?

— Sajnos igen. A kocsik 
tisztasága ebben az évben sem 
volt kifogástalan. Száz kocsi
takarítóra lenne szükség, de 
csak nyolcvan van. Az elmúlt 
24 órában 96 személyvonat ér
kezett és 196 indult. Valameny- 
nyit csak úgy tudnánk kitaka
rítani, ha nem lenne munka
erőhiány. A pályaudvar tiszta
sága is emiatt kifogásolható. 
Van ugyan egy nagy teljesít
ményű Rapid típusú takarító

gépünk, de tizenhat helyett 
csak nyolc órát dolgozhat, 
mert nincs elég gépkezelő. Itt 
rengeteg a külföldi utas is. Az 
éjszakát közülük sokan a pe
ronokon töltik — hálózsákban.

A  legteljesebb 
elism erés 1

Boda József pénztárfőnök a 
jó  munkát is kifejező statiszti
kai adatokkal bizonyítja az 
utasforgalom növekedését. Ta
valy júniusban és júliusban 
844 161, az idén pedig 846 552 
belföldi menetjegyet adtak el. 
A  36 belföldi pénztárból tízet 
munkaerőhiány miatt nem 
tudnak üzemeltetni. Az alag
sorban dolgozó pénztárosok 
munkakörülményei is kifogá
solhatók, lehetetlen a helyisé
gek szellőztetése. A nemzetkö
zi pénztárnál gyakori a sor- 
banáUás, mert ott a pénztáro
soknak nehezebb a dolguk — 
a külföldiekkel sokszor nehéz 
szót érten i...

— Az elmúlt évhez képest 
sajnos nem javult a munka
erőhelyzet — folytatja az állo
másfőnök. — ötven kocsiren
dező és váltókezelő hiányzik, 
ezért a nyári forgalomban a 
pihenőnapokat nem tudtuk ki
adni. Könnyítette viszont a 
munkát, hogy két tolatómoz
dony „körzetét” rádiósították, 
a takarítónők pedig két — ak
kumulátorral működő — önjá
ró márványfelmosó gépet kap
tak. Felújítottuk a takarítók és 
a raktári munkások öltözőjét, 
mosdóját is. Némileg csökken
tette a munkaerőhiány 'okozta 
gondokat, hogy 52 nyugdíjas 
(raktámok, jegyvizsgáló) nyá
ron besegített. A pénztárakban 
tízen vállalták a továbbszolgá- 
latot.

K. S.

Barátságvonattal 
a Szovjetunióban

Több mint tíz esztendeje 
annak, hogy a vasutas-szak
szervezet és a MÁV j vezér- 
igazgatósága minden évben 
barátságvonatot indít a Szov
jetunióba az élenjáró szocia
lista brigádvezetőik és tagok 
jutalmaként.

Ebben az évben július 7-én 
330 vasutassal indult a barát
ságvonat, akik ez alkalommal 
szovjet földön töltötték a 29. 
vasutasnapot. A tizenkétnapos 
úton megismerkedtek Kijev, 
Leningrád és Moszkva neve
zetességeivel. Leningrádban 
lerótták kegyeletüket a Hősök 
temetőjében és koszorút he
lyeztek el az ismeretlen kato
na sírjánál. Találkozhattak a 
Szovjet—Magyar baráti társa
ság tagjaival és szovjet vasu
tasokkal is. Moszkvában 
megtekintették a Kremlt, a 
KGST-palotát és a Lomono
szov egyetemet, ahonnan cso
dálatos panoráma nyílt az 
olimpiára készülő Moszkvára. 
Koszorút helyeztek el a Le- 
nin-mauzóleumnál és virágot 
tettek a Kreml falában elhe
lyezett Landler Jenő urnájá
hoz.

A barátságvonat vezetősége 
az utazás során Ki tud többet 
a Szovjetunióról címmel ve
télkedőt rendezett. A politi
kai, gazdasági, kulturális, va
lamint sport témakörökből 
összeállított kérdésekre a vo
nat^ utasai jó  felkészültségről 
tanúskodó pontossággal vála
szoltak. Sepsi Gyula

Pályaépítő brigádok
Gödöllő állomás VI-os szá

mú gépesített mozgó pálya
mesteri szakaszának három 
szocialista brigádja Rákos és 
Pécel állomások közötti pá
lyafelújítás során tíz százalék
kal termelékenyebben dolgo
zott a korábbinál. Az új talp
fákat beépítés előtt kifúrták, 
ezáltal gyorsabb lett a szere
lés. Ily módon 1178 , talpfát 
cseréltek ki, és jutott idejük 
bekapcsolódni a ferencvárosi 
csomópont elavult pályaré
szeinek a felújításába is. 
Több mint 3200 órát dolgoz
tak Ferencvárosban.

Szentes körzeti üzemfőnökség
Az üzemszervezési elképze

léseknek megfelelően egységes 
szervezeti keretbe vonták a 
szentesi vontatási főnökséget 
és az állomás forgalomirányító 
apparátusát. Ennek megfele
lően a létrejött körzeti üzem- 
főnökséghez* tartozik Hódme
zővásárhelytől Kengyelig, va
lamint Orosházától Kiskunfél
egyházáig valamennyi állo
más, továbbá a makói vonta
tási műhely.

A körzeti üzemfőnökség ve
zetője Borsi István mérnök fő
tanácsos lett, forgalmi helyet
tese Szőke Pál, mérnök taná
csos, akit korábban Mezőhe
gyesről helyeztek át Szentesre 
állomásfőnöknek, a vontatási 
helyettes Németh István, mér
nök főintézd, a gazdasági he
lyettes pedig Posztós János, 
főintéző lett.

Megyik Ferenc, a szegedi 
igazgatóság helyettes vezetője 
az átszervezés szükségességé
ről beszélt azon az ünnepsé
gen, melyet az üzemfőnökség 
létrehozása alkalmából ren
deztek.

— A korszerűsödő vasúti 
technikától és technológiáktól 
elmaradt a végrehajtó szolgád 
lat funkcionális szervezete — 
hangsúlyozta. A szakszolgálati 
elkülönülés nagy fékezője az 
egyre nagyobb feladatokat el
látó . vasúti üzemvitelnek. 
Ezért vált szükségessé az egy
séges szervezet létrehozása.

Megyik Ferenc igazgatóhe
lyettestől megkérdeztük, hogy 
az új szervezeti rendszerben 
milyen kedvező változásokra 
lehet számítani.

— A koncepció és a békés
csabai tapasztalatok szerint 
egységesebb az üzemvitel irá
nyítása. Kedvezőbb feltételek 
alakultak ki a vasút minőségi 
munkájához, s egységessé vált 
a munkaerő■- és a bérgazdálko
dás is. A vonali vezetők sok 
adminisztrációtól mentesülnek 
és ezáltal nagyobb figyelmet 
fordíthatnak az ellenőrzésekre. 
Ami a legfontosabb, megszű

nik a felelősség áthárítása a 
szolgálati ágak között.

A szentesi körzeti üzemfő
nökség 838 dolgozóval kezdte 
meg működését. Gondos volt 
az előkészítés. A szentesiek 
nagyon jó hozzáállással segí
tették a szervezést, amiből a 
városi pártbizottság is kivette 
a részét.

Az üzemszervezéssel termé

szetesen változatlan maradt az 
alaptevékenység. A vezetők 
optimisták, határozottak, mer
nek véleményt modani és elé
re tekintenek. Együttes erővel 
jobban akarják szolgálni az 
utazóközönséget, jobban akar
ják ellátni a szállítási felada
tokat. Élni kell az új lehető
ségekkel.

(Fogas)

HATÁRFORGALMI VERSENY

Bánréve nyerte a vándorzászlót
Több évtizedes hagyománya 

van már a Bánréve és Lé- 
nártfalva határállomások kö
zötti munkaversenynek. Az 
eredményeket félévenként ér
tékelik és a győztes állomás 
kollektíváját vándorzászlóval 
jutalmazzák.

Az idei ünnepi értekezletre 
augusztus 7-én került sor 
Bánréve állomáson, amelyen 
a két állomás gazdasági, tár

sadalmi vezetőin kívül meg
jelent Hernádi István, a mis
kolci igazgatóság vezetője és 
a zólyomi igazgatóság helyet
tes vezetője is. Az első félévi 
határforgalmi verseny győztese 
Bánréve állomás lett. Különö
sen a tehervonatok menetrend
szerinti indítása volt eredmé
nyesebb Lénártfalva állomásé
nál. A vándorzászlót Liszkay 
János állomásfőnök vette át.

SZÓVÁ TESSZÜK

ü e m  sok est e g y  k ic s it?
Sokat beszélünk napjainkban a takarékosságról, a pazarlás 

megszüntetésének szükségességéről. Néha mégis azt tapasz
taljuk, hogy sok dolgozót, vezetőt nem érdekli ez a téma.

Július 10-én, Lábatlan állomáson történt például az aláb
bi eset. A kaposvári építési főnökség 12 teher, két lakó és 
két M28-as gépe 17 óra 33 perckor érkezett Lábatlan állomás
ra. A szerelvényt hatan kísérték. Az úticél a betonelemgyár 
volt. Ott azonban 22 órától 6 óráig szünetel a rakodás. Más 
nap reggel rakták fel a kért 396 betonaljat. Hat kocsiban el
fért. Félóra múlva már indulhattak is vissza Kaposvárra.

Kérdéseim: A kaposvári építési főnökségen nem tudják, 
hogy egy hattengelyes pőrekocsira 340 betonalj rakható? Mi
ért nem igényeltek két ilyen típusú kocsit? Miért kellett kü- 
lönmenetben, tizenkét kocsival, hat kísérővel, két lakókocsival 
felvonulni?

Nem sok ez egy kicsitt
Körayei Mihály 

állomási önök

MINDENKI UTAZIK..J

Nyári forgalom a Déliben
Az idei nyár próbára tette a Déli-pályaudvar vasutasait 

is. A  kocsirendezők, váltókezelők pihenőnap nélkül dolgoztak, 
hiszen nyáron 12 párral több vonat indul a pályaudvarról. 
Tizenhat órától huszonkettőig ötpercenként érkeznek ide a 
szerelvények. A  hétvégeken 85 ezer ember fordult meg a 
pályaudvaron, de az utasforgalom a hét többi napjain is 
meghaladta a 60 ezret. A személypénztárak előtt gyakran 
volt torlódás, nagy munka hárult a pénztárosokra, akik szin
tén munkaerőhiánnyal küzdenek, akárcsak a kocsitakarítók. 
A szerelvények belső tisztítását idénymunkások, diákok se
gítették. A  mosóban naponta 60—80 kocsit fürdettek tisz
tára. . .

Vonatra várva.

A  Balatonhoz utazik a család. A kulikocsi megkönnyíti a 
csomagok szállításáé

A  polcokra kerülnek a bőröndök, Indulhat a vonat 

(M ii-Fotó, Ruzsonyi Gábor feívct
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Rehabilitációs
bizottságok

A szombathelyi vasútigazga- 
tóság területén egy évé alakul
tak a rehabilitációs albizottsá
gok. Nyugat-Dunántúl hét na
gyobb vasúti csomópontjának 
három-háromtagú bizottságai
hoz tartoznak a munkaügyi 
körzetekhez, valamint a körze
ti üzemfőnökségekhez csatolt 
szolgálati helyek is. A bizott
ságnak tagja az üzemorvos, a 
munkaügyi csoport vezetője és 
a szakszervezet megbízottja.

Július 24-én Celldömölkön, a 
vontatási főnökség oktató ter
mében jött ősze a. hét albizott
ság valamennyi tagja, hogy 
meghallgassák az igazgatósági 
rehabilitációs bizottság beszá
molóját. Ennek során dr. Peté
nyi László, igazgató-főorvos, a 
TEK vezetője, az elmúlt idő
szak orvosi tapasztalatait is
mertette. Elmondta: a munka
helyek sokat segíthetnek ab
ban, hogy még időben megfe
lelő gyógykezelésekre javasol
ják dolgozóikat. Dr. Makra 
Sándor, az igazgatóság munka
ügyi csoportvezetője az egész
ségkárosodások ‘ intézésével 
kapcsolatos régi, hatályos, és 
az időközben megjelent új jog
szabályokat ismertette. Hor
váth Ferenc, társadalombizto
sítási ügyintéző pedig arról 
számolt be, hogy az albizottsá
gok létrehozása után hogyan 
javult az ügyintézések szín
vonala. '

Leglényegesebb változás a 
munkahelyi és az erkölcsi re
habilitáció javulása. Az albi
zottságok megnyugtatóan old
ják meg a sérültek munkába 
állítását, amely lélektanilag 
felbecsülhetetlen értékű az 
érintett dolgozókra nézve.

(Sz. Jakab)

FEHÉRVÁRON FELISMERTEK:
a  _ r __ v

KINCSESBÁNYA AZ UJITOUOZEALOM
A  székesfehérvári járműja

vító az elmúlt években, a társ
üzemek közötti kooperáció ke
retében vontató és vontatott 
járművek alkatrészeinek gyár
tására szakosodott. Emellett — 
s a térség teherkocsi futójaví
tási igényén túl — az elmúlt 
évben kezdték el az Eas-jelű 
négytengelyes teherkocsik fő
vizsgálatát. Ezt a profilváltás
nak is beillő feladatot eredmé
nyesen segíti az újítómozga
lom.

A csaknem ezer dolgozót 
foglalkoztató üzem újítómoz
galmában 1969 volt a mély
pont. Akkor Kuti István igaz
gató és Takács László tőmér
nök. az érdekelt üzemi osztá
lyokkal'és társadalmi szerve
zetekkel összehangolt intézke
dést dolgoztak ki a mozgalom 
fellendítésére. Az egyszemélyi 
elbíráló minden lehetőséget 
megragadott, hogy Halmost 
János újítási előadó törekvé
seit a gyakorlatban is valóra- 
váltsák. Irodája falán szemlél
tető diagramok mutatják az 
utóbbi tíz év újítási eredmé
nyeit.

Tombolalegy 
mellékelve

_I— A hetvenes évek elejétől
az újítási versenyre hozott 
központi intézkedéseken túl 
olyan, újnak tekinthető kezde
ményezést honosítottunk meg, 
mint az újítási tombola. Lé
nyege, hogy minden újítási hó
napban beadott javaslat után 
tombolát mellékelünk az ötlet
hez. A játékod vetélkedő kedv 
¡előtérbe helyezésével évente

Üzemi üdülő Boglárlellén
A dunakeszi járműjavító boglárlellei üzemi üdülője év

ről évre jobb körülmények között fogadja a vendégeket. A 
beutalt családok jól érzik magukat, mert a pihenés, a kikap
csolódás mellett a játékos szórakozásra is van lehetőségük.

A  lengőteke reggeltől estik üzemel

az újítási hőnappal párhuza
mosan tartjuk a sorsolásokat. 
Nyugodtan mondhatom, a dol
gozók megkedvelték ezt az 
ösztönző formát, melyen a vil
lanyborotvától a hajszárítóig, 
a fényképezőgéptől a rádióig 
több értékes tárgyat nyerhet
nek, a hivatalosan járó újítási 
díjon kívül. Ennek is jelentős 
szerepe volt abban, hogy 1977- 
ben az újításokkal megtakarí
tott 860 ezer forintot tavaly 1,3 
millióra tudtuk növelni, s a 
napjainkban általános munka
erőhiányt 9600 normaóra meg
takarításával igyekeztünk pó
tolni — tájékoztat Halmosi Já
nos, akinek jelentős szerepe 
van abban, hogy a fehérvári 
üzem a vasúti járműjavítók 
újítási versenyében az első he
lyen végzett.

Az üzem szocialista brigád
jai között egészséges rivalizá
lás alakult ki az újítási ver
senyben. Legutóbb 1978-ban a 
Szabadság brigád vitte el a 
pálmát. Az üzemvezető segíte
ni akarását mutatja: néhány 
éve újítási műhelyt hoztak lét
re, hogy ezzel is gyorsítsák a 
javaslatok kivitelezését, csök
kentsék az átfutási időt.

Halmosi János újítási elő
adó a beadott javaslatok közül 
az egyik legértékesebbnek, 
műszakilag jól átgondoltnak 
tartja Csontos István és Pál
mai György technológusok ja
vaslatát.

Magasabb kulcs 
szerint

X  fehérvári üzem gyártja az 
új és a nagyjavításos négyten
gelyes személykocsikhoz szük
séges ablakkereteket. Ezeket a 
helyi könnyűfémműben spe
ciális húzószerszámmal alakít
ják ki, majd a járműjavítóban 
munkálják készre. Gondot 
okozott, hogy az ablakkerete
ken* sok volt a fölösleges, le- 
forgácsolandó anyag, ami meg
sokszorozta az utómunkálato
kat, s növelte a ráfordítás 
költségeit. A két újító a húzó
szerszám módosítását javasol
ta és azt, hogy az egyébként 
szükséges bordákat az utóbbi 
években egyre korszerűbbé 
váló argon védőgázos hegesz
téssel vigyék fel az ablakke
retre. ötletüket elfogadták, s a 
kalkulációs alapon kimutatott 
egy évi anyag-, energia-, s nem 
utolsósorban munkaidő-megta
karítás eléri a 363 ezer forin
tot. A javaslattevő igyekezetét 
az egyszemélyi elbíráló 10 szá
zalékos dijkulcc8dl jutalmazta.

Nem kevésbé ötletes, s a ja
vaslattevők nagy műszaki hoz

záértését dicséri az az újítás, 
melyet a teherkocsiknál alkal
mazóit 140 milliméteres füg
gesztő láncszemek „egy me
leg”-gél történő gyártására 
adott be Takács József műve
zető és Poór Péter tűzikovács.

Korábban a technológiai elő
írások szerint a láncszemeket 
két meleggel, nagyobb norma
idő-felhasználással készítették. 
A két javaslattevő megfelelő 
szerszámok alkalmazásával új 
gyártó sort alakított ki, ami 
egy meleg felhasználásával is 
biztosítja a megfelelő minősé
get és a sokkal termelékenyebb 
technológiát. A MÁV Osztó
szertár főnökség részére éven
te készített több mint 60 ezer 
függesztő láncszem legyártásá
val •nem egészen 1800 óra nor
maidő- és jelentős energia- 
megtakarítást értek el. A ha
tékony eljárás révén kalkulált 
vállalati haszon eléri az évi 
341 ezer forintot, s a díjkulcsot 
7 százalékban állapították 
meg.

Bevált gyakorlat
Bár a megtakarított összeget 

illetően elmarad az előzőktől 
Gábor Zoltán technikus újítá
sa, de fontosságát tekintve 
meghatározó a kovácsműhely 
munkájában.

A fehérvári kovácsműhely
ben a süllyesztékes kovácso
lást követő sorjázást excent&r- 
préssel végzik. A présgép önt
vényháza a gép üzemeltetése 
közben eltörött, és használha
tatlanná vált. A gyártó céggel 
egyedi úton való legyártatása 
költséges lett volna. Nehezí
tette a problémát a gép tech
nológiai sorrendből való- ki
esése.

Az újító az öntvényház pót
lására hegesztett gépváz kiala
kítását javasolta, s a hozzá 
szükséges szilárdsági számítá
sokat is elkészítette. Útmuta
tása alapján a járműjavító 
tmk üzemegysége példás gyor
sasággal nem egészen félév 
alatt elkészítette -a hegesztett 
gépvázat, s a termelés ismét 
megindulhatott a présgépen. A 
technikus Ötletét 4800 forint 
újítási díjjal ismerték el.

Mint az újítási előadó el
mondta, az idén is az eddigi 
jól bevált gyakorlat szerint in
tézik a brigádok, egyéni újí
tók javaslatait. Üj kezdemé
nyezésük a II. félévre kiter
jesztett újítási verseny, amitől 
sokat várnak a székesfehérvá
ri járműjavító üzem vezetői.

O. K.

Nagyszabású tervek

Berlin közlekedésének kiépítésére

A kártyások is hamar megtalálják a partnereket
(Prohászka Imre felvételei)

Az NDK fővárosa, Berlin, 
fontos csomópontja a nemzet
közi forgalomnak. Vasúton, 
közúton és a levegőben, egy
aránt nagy a főváros turista- 
forgalma. Mindezek figyelem- 
bevételével dolgozták ki a DR 
vonalainak, fontosabb csomó
pontjainak fejlesztését.

A  főváros vasúti hálózatá
nak rekonstrukciójánál arra 
törekszenek, hogy a távolsági 
forgalom lehetőleg közel ke
rüljön à város centrumához. 
Ennek érdekében kezdték meg 
a Berlin—Lichtenberg pálya
udvar átalakítását és kiépíté
sét. Az Ostbahnhofot modem 
pályaudvarra építik ki. A 
Friedrichstrasse pályaudvart 
elsősorban a nemzetközi for
galom számára tartják fenn.

A gyorsabb közlekedés érde
kében a fővárosból kivezető 
minden vasútvonalat kétvágá
nyúra építenek. A  növekvő 
forgalomra való tekintettel ki
építik a Berlin—Schönefeld re
pülőteret és megjavítják össze
köttetéseit a vasúti, közúti és 
S-vasúti hálózathoz.

A helyiérdekű forgalomban 
elsőrendű feladat az új lakó
negyedek bekapcsolása a köz-

fedési hálózatba. Már 1976- 
oan megjavult a Lenin Alléé 
közlekedése. Lépésenként ha-

lad a rövidebb menetidők, a 
gyorsabb és egyszerűbb keze
lés megvalósítása. A jövőben is 
az S-bahn és az TJ-bahn lesz 
Berlin fő közlekedési eszközé. 
Ugyanakkor megkezdik a 
igyorsközlekedósű autóbuszhá
lózat kiépítését is. Rekonst
ruálják a biztosító, és áram
szolgáltató berendezéseket, 
modernizálják az S- és U- 
bahn állomásait. 1980-ig az S- 
bahn részére 140 új szerel
vényt, az U-bahn részére 100 
kocsit, 330 Tatra-pótkocsis és 
500 egyéb új autóbuszt szerez
nek be. Kibővítik a taxiháló
zatot, 1980-ig a taxik száma 
körülbelül két és félszeresére 
nő.

Az S-bahn további kiépíté
se, a Grünauer Kreuz, Karó- 
tver Kreuz között és több más 
szakaszon folyik. Nagy jelen
tősége van a közúti hálózat ki
építésének is, ide számít a ki
vezető utak átépítése és a ke
reszteződések megoldása.

A Mühlenstrassét az Őst- 
bahnhof és Warschauer Stras- 
se között nyolc nyomtávra bő
vítik. Megkezdődik Köpenick 
közlekedésének megoldása. Ez 
egy új híd építését teszi szük
ségessé a Spree felett. A 
Sparidauer Strassét a Marx— 
Engels téri S-bahn állomással 
és az Oranienburger Strassé- 
val kötik össze.

Köszönet a vasutasoknak
Július 10-én, a Nyugatiból 18 órakor Induló 1708-as számú 

vonattal utaztam Ceglédre. Leszállás után vettem észre az 
állomáson, hogy táskámat — amelyben fontos külföldi gyóv
szerek voltak — a vonaton felejtettem. Bementem a forgalmi 
irodába, és az ott szolgálatot teljesítő vasutasoknak elmond
tam mi történt. Azonnal felhívták Szolnok állomás forgalmi 
szolgálattevőjét és a segítségét kérték. Neki azonban csak ar
ra volt ideje, hogy a vonat személyzetének, szóljon az ott fe
lejtett táskáról. Később Cegléd állomás vasutasai felhívták 
Kisújszállás forgalmistáját, aki közölte, hogy a vonat sze
mélyzete megtalálta, és Törökszentmiklóson leadta a csoma
got

A  következő vonattal Törökszentmiklósra utaztam, és 21 
órakor átvehettem az elhagyott táskát.

Ezúton köszönöm meg közreműködésüket azoknak a vas
utasoknak, akik önzetlenül segítettek nekem.

Czuri Ferenc 
Cegléd, Mező út 8.

K Á N I K U L A  I D E J É N

— Ez aztán a meglepetés .12
(Kesztyűs Ferenc rajza)

F E L H Í V Á S
Postaügyi Minisztérium, az Országos közlekedésbiztonsági 
Tanacs és a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezeti 
szervezésében megtartott tanácskozás a közúti balesetek meg
előzése és a közúti közlekedés fokozottabb biztonsága érdeké» 
ben szükségesnek tartja, hogy a hivatásos és nem hivatásoi 
gépjárművezetők, a gyalogosok és utasok, az egész közlekedő 
társadalom a közúti közlekedés rendjét az eddigieknél fegyel
mezettebben tartsa meg.

A tanácskozás résztvevői felhívással fordulnak valameny- 
nyi állami, társadalmi szervezethez, a fővárosi és megyei köz
lekedésbiztonsági tanácsokhoz, valamint a Magyar Autóklub 
és helyi szervezeteihez, hogy sajátos eszközeikkel segítsék a 
rend és a fegyelem megtartását közútjainkon.

A tanácskozás felkéri a közlekedési ágazat szakembereit, 
forgalomirányítókat, vezénylőket és a közúti forgalmi szolgá
lattevőket, hogy a maguk területén a gépjárművezetőkkél és 
a szocialista brigádok tagjaival együttműködve segítsék a 
kulturált és a biztonságosabb közúti közlekedést.

A  tanácskozás felkér minden érintett szervet, hogy va-' 
lamennyi városban, községben, településen társadalmi össze
fogással nyújtsanak nagyobb segítséget az óvodáknak, isko
láknak, az úttörőcsapatoknak ábban, hogy gyermekeink a 
közlekedés rendjét és fegyelmét megtanulják és be is tartsák.

A tanácskozás felhívja a vállalatokat és az érintett álla
mi szerveket, hogy:

1. Javítsák tovább a gépjárművezetők kiképzését, for
dítsanak több gondot a gépjárművezetők továbbképzésére. A 
munkavédelmi oktatások keretében rendszeresen foglalkozzam 
nak a közúti közlekedési szabályokkal, neveljék a dolgozókat 
a biztonságos közlekedésre.

2. Fejlesszék tovább a továbbképzések oktatási anyagát a 
megtörtént balesetek elemzése alapján és tegyenek intézke
déseket az oktatás minőségének javítására. Ismertessék az 
új belépő dolgozókkal a korábbi balesetekkel kapcsolatosan 
feltárt baleseti gócokat és az ott követendő, helyes közieke? 
dési magatartást.

3. Szorgalmazzák a különböző közúti közlekedéssel kap
csolatos versenyek és mozgalmak szervezését és az ezeken 
való tömeges részvételt. Használják fel a helyi agitáció és 
propaganda eszközeit a baleseti helyzet javítására.

4. A közlekedés veszélyes üzem jellegének- figyelembevé
telével tegyenek intézkedéseket a forgalombiztonság műszák! 
feltételeinek javítására. A biztonságtechnikai szemléken 'is  
fokozott mértékben vizsgálják a közúti biztonság szempont
jából a járművekre vonatkozó fontos műszaki előírások be
tartását.

5. A vállalatik évi munkavédelmi beszámolóikban fog
lalkozzanak részletesebben a közúti közlekedési balesetekkel 
és azok okaival. Tárják fel hiányosságaikat, ismertessék 
eredményeiket és határozzák meg a feladataikat balesetmeg- 
e’ őző tevékenységükben.

6. Hozzanak szigorúbb intézkedéseket az alkoholszonda . 
használatára, az ittas járművezetés megelőzése érdekében.

7. Továbbra is szélesítsék az erkölcsi és anyagi megbe
csülés formáit, módszereit és eszközeit a balesetmentesen 
közlekedők tekintetében és fokozzák a felelősségrevonást a 
gyakran balesetezőkkel szemben szigorú anyagi következmé
nyek alkalmazásával.

A tanácskozás felkéri a gazdag közlekedési tapasztalatok
kal rendelkező gépjárművezetőket, hogy példamutatásukkal, 
előzékenységükkel .és udvariasságukkal segítsék elő a közúti 
közlekedés biztonságának további szilárdítását.

Szakszervezetek Országos Közlekedés- és Postaügyi 
Tanácsa Minisztérium

Országos Közlekedésbiztonsági Közlekedés és Szállítási
Tanács Dolgozók Szakszervezete



1979. AUGUSZTUS 25. MAGYAR VASUTAS
f 7

Osztályfiűséggel, 
vasutas szívvel

Kurucz Gyula, műszaki fő
felügyelő, a dunaújvárosi pá
lyafenntartási főnökség veze
tője, aki a közelmúltban vo
nult nyugállományba, küzdel
mes és fordulatos, de kiteljese
dett, önmegvalósító életutat 
járt be négy évtizedes vasúti 
pályafutása alatt.

Az egykori különszerződéses 
pályamunkásnak kezdetben 
rossz „ajánló levele”  volt. Fe
lettesei a „Magyar Királyi Ál
lamvasutak” kaposvári osz- 
tálymérnökségénél tudták ró
la, hogy szegény sorsú, szocia
lista nézeteket valló szülők 
gyermeke, de képessége, te
hetsége az akkori vezetőkkel 
feledtetni tudta a szülők világ
nézeti hovatartozását. A fiatal
ember 1941-ben pályamesteri 
tanfolyamra került, s mivel a 
tíz legjobb előmeneteli! hall
gató között végzett, csakhamar 
órabéres pályamester lett.

Á felszabadulás után vonal
kezelői munkakört látott el, 
közben — népgazdasági érdek
ből — a Földművelési Minisz
tériumban kapott fontos fel
adatot. f$94-b*n hazánk első 
szocialista városában rábízták 
a pályafenntartási főnökség 
megszervezését, s ott is maradt 
„első számú vezető” -ként a kö
zelmúltban bekövetkezett 
nyugdíjazásáig.

Irányítása alatt a dunaújvá
rosi pft-főnkökség számtalan 
elismerést, illetve kitüntetést 
kapott, így legutóbb 1977-ben 
elnyerte az Élenjáró szolgálati 
hely címet. Kurucz Gyula sze
mélyes érdemeit ezenkívül ki
váló dolgozó jelvények, mi
niszteri dicséret és a Kiváló 
vasutas kitüntetés is jelzik. 
Társadalmi munkái közül kü
lön említésre méltó, hogy a 
Hazafias Népfront dunaújvá
rosi 11. körzetében több mint 
két évtizeden át töltötte be a 
titkári tisztet.

<K>

Tisztelet 
a helytállásért

Abony állomás dolgozói nagy 
tisztelettel és mély nagyrabe
csüléssel búcsúztak a közel
múltban . nyugdíjba vonult 
Márkus Jánostól, a Kossuth 
szocialista brigád tagjától.

Érdemeiről Egedi Sándor 
forgalmi szolgálattevő, az 
aranykoszorús kollektíva veze
tője szerkesztőségünknek kül
dött levelében is beszámolt. 
Az elismerés alapja többek kö
zött, hogy Márkus János több 
mint négy évtizedet töltött a 
MÁV szolgálatában, éspedig 
úgy, hogy ebből 32 esztendő 
Abonyhoz kötődik.

A sokat tapasztalt, nagy tu* 
dású vasutas Albertirsán pá
lyamunkásként kapott állást 
1938-ban, majd Szolnokra ke
rült vonatkísérőnek. A felsza
badulás után helyezték Abony- 
ba, s nem volt olyan beosztás, 
ahol helyt ne állt volna. Utób
bi éveit — leszázalék olása 
után — személypénztárosként 
szolgálta végig, s mindenkor 
jelesre vizsgázott emberségből, 
segítőkészségből.

A Kossuth szocialista brigád, 
a szakszervezeti bizottság és a 
gazdasági ^vezetés az állomás 
klubhelyiségében a tiszteletére 
rendezett búcsúvacsorán kö
szönte meg Márkus János ál
dozatkész munkáját, s ajándé
kokkal kívánt neki hosszú, 
boldog életet.

F O G É K O N Y A K  A S Z É P R E ,  A J Ó R A

Hátrányos helyzetű gyerekek  
a zehegényi művelődési táborban

A IX. kerületi Művelődési 
Intézmények Igazgatósága és a 
Ferencvárosi Vasutas Művelő
dési Ház vezetősége kéthetes 
művelődési tábort szervezett 
Zebegényben a kerületben élő, 
.illetve a ferencvárosi csomó
ponton dolgozó szülők gyer
mekeinek.'Ez alkalommal kü
lönös gonddal válogatták össze 
azokat a gyerekeket, akik az 
átlagosnál hátrányosabb hely
zetűek. Olyan családok gyere
keit vitték a táborozásra, ahol 
négy gyermeknél több van, il
letve ahol az egyedülálló szülő 
kettőnél több gyereket nevel, 
vagy a családfenntartót bal
eset miatt le kellett százalé- 
kolnL

Életükben először. . .
A gyerekek többségének 

először volt módja üdülni, hi
szen szüleik anyagi helyzete 
miatt még egy olcsóbb táboro
zást sem tudtak fedezni. Az 
ilyen szülők gyerekei a nyári 
szünet nagy részében felügye
let nélkül, az utcán töltik a 
napot, ami önmagában is ve
szélyéket hordoz. Elég, ha csak 
a gyermekbalesetekre gondo
lunk, amelyeknek száma a 
nyári hónapokban jóval maga
sabb volt a megelőző év ha
sonló időszakában történtek
nél. Az sem lényegtelen, hogy 
a diák hasznosan töltse szün
idejét: játszva bővítse tudását, 
Ismerjen meg új dolgokat. Egy
szóval vidáman, mégis tartal
masán teljen el a vakáció. 
Nos, mindehhez biztosított le
hetőséget a két intézmény, 
méghozzá nem is akárhogyan.

A gyerekek négy szakcso
portvezető irányításával vet
tek részt a foglalkozásokon. 
Az egyik csoport Déri Andrea 
botanikus hallgató irányításá
val a környéken levő régi kő
fejtőnél gyűjtötte a különböző 
köveket, a Duna-parton a 
kagylókat és a csigákat, az er
dei séták során pedig levele
ket, ágakat és bogarakat.

A „kincsekből” Bittó Ferenc 
képzőművész segítségével lán
cot fűztek, bábot készítettek, s 
a legkülönbözőbb kis ajándék- 
tárgyakat fabrikálták szüleik
nek. Nagy sikere volt a ma oly 
divatos makraménak is. A tá
borlakók többsége ugyanis a 
mestertől megtanulhatta a cso
mózás titkát, így karperecek, 
láncok kerültek ki a gyerekek 
ügyes kezei alól. Nagy érdek
lődésre tartott számot a mario
nett-bábu készítése is. A kép
zőművész irányításával a gye
rekek megismerték, hogy me
lyik anyagból mit és hogyan 
lehet készíteni.

A harmadik szakcsoport ve
zetője Selmeczi Sándor, a Gu
bacsi úti művelődési klub 
munkatársa volt, aki egyéb
ként népművelés—ének-ze- 
neszakos főiskolai* hallgató. A 
zene alapjaitól — a ritmus- 
gyakorlatoktól — a magyar 
népzenéig mindent megismer
hettek a táborozók. Nagy sike
re volt a népi- és gyermekjá
tékoknak, valamint a dalok
nak,' amelyekből jó  néhányat 
különös érdeklődéssel tanultak 
meg a gyerekek.

lesége vezettek, valamint az 
Esztergomba tett kirándulás is.

Természetesen a szakcsopor
tok hallgatósága folyamatosan 
változott, mivel a négy „tábor
ra”  osztott 52 gyerek felváltva 
vett részt a foglalkozásokon. 
Legsikeresebbnek mondható 
az a program, amelyben a gye
rekek egyszerre kapták az iro
dalom, a zene és a képzőmű
vészet élményét. A lemezját
szón magyar népdal, vagy Jó
zsef Attila Altató című verse 
forgott, míg a gyerekek leraj
zolták a hallottakat. A készült 
„művekből” kiállítást rendez
nek Budapesten a művelődési 
házak. Ugyanilyen hasznos, él
vezetes program volt a duna- 
parti szobrászverseny is.

Reményi Katalin ötvös és 
Kolozsvári Miklós grafikus- 
művész vetített képpel és raj
zokkal illusztrált előadása mél
tán nyerte el a gyerekek tet
szését. A rézkarcok készítésé
nek technikáján keresztül a 
különböző kőzetek korának 
megállapítására, anyagára és 
csiszolhátóságára vonatkozó 
kérdéseikre is választ kaptak 
a táborlakók.

A Boskó András vezette 
folklór-együttes még táncházat 
Is rendezett. A Pinceszínház

művészei által előadott Pa
csuli palota című darabot ez 
alkalommal is vastapssal ju
talmazta a közönség. Dr. Prisz- 
tér Szaniszló, a budapesti Bo
tanikuskert igazgatójának dia
vetítéssel egybekötött előadá
sát szintén nagy érdeklődéssel 
hallgatták a gyerekek.

Legyen év közben is!
Felsorolni is sok a vidám 

eseményeket, a tartalmas prog
ramokat, amelyekkel gazda
gabban tértek haza a gyere
kek. A Szönyi István Múzeum
ban látták a Gorka Gézáról és 
Gorka Líviáról készült filmet, 
s természetesen a múzeum 
anyagát is. Az esztergomi ha
jókirándulás alkalmával pedig 
a Bazilikával, annak kincstá
rával ismerkedtek, s jutott idő 
a strandolásra is.

A kétheti táborozás hasznos
ságához nem fér kétség., A két 
művelődési intézmény helye
sen látta, hogy fogékony kor
ban kell a gyerekekre hatni, 
figyelmüket a természet cso
dáira, a szépre és jóra irányí
tani. ‘Ezért határozták el, hogy 
év közben is foglalkozásokat 
szervéznek majd a gyerekek
nek. Fazekas Eszter

Fazekas Lajos

JÁ T É K  A K E R T B E N
Föl-fölemeli a szellő 
a pici levelet.
A vihar fia, a szeVtd, 
játszik, mint a gyerek.

Játszik a könnyű levéllel, 
körbe-körbe szalad, 
s elbújik a kis levélke 
a nagy bokor alatt.

De a szellő utána les, 
kergetőzlk véle.
S láncba fogódzik a bokor 
sok testvér-levele.

Nyári csúcsforgalomban

Kérem a menetjegyét. . .
(Kesztyűs Ferenc rajza)

Eszperantista orvoskonferenciaZene, sport, 
képzőművészet

Mozgás, testedzés; ez sem 
maradt el a kötött programból. 
Ezt a szakcsoportot Pálosi An
na, főiskolai hallgató vezette. 
Szinte minden labdajáték sza
bályaival megismertette a gyer
mekeket. Jól sikerült a Kerek
hegyen rendezett tájékozódási 
futás, amelyet a Budapesti 
Testnevelési és Sportszövetség 
tájékozódási futó szakosztályá
nak tagjai: Komár Béla és fe

Hódmezőv ás árhelyen július 
8—14-e között került megren
dezésre a II. I. M. E. K. (lnter- 
nacia Medicina Esperanto 
Konferenco) Nemzetközi Or
vos Eszperantista Konferen
cia. Nyolc országból, mintegy 
150 orvos-eszperantista vett 
részt a tanácskozáson.

Két témakörben — Környe
zetvédelem, Társadalombizto
sítás és egészségügyi szolgálat

— 35 tudományos előadás
hangzott el eszperantó nyel
ven. A munkaülésen pedig 
több javaslatot tettek a részt
vevő orvosok, az együttműkö
dés és az előrehaladás érde
kében. Elhatározták azt is, 
hogy kérik felvételüket a M. 
O. S.-ba (Monda Organo de la 
Sano) Világ Egészségügyi
Szervezetbe.

A konferencia munkáját és 
eredményét kibővített szak
ülésen összegezték, majd 
Semmelweis-éremmel tüntet
tek ki három orvost, akik 
munkájukkal rászolgáltak a 
megtisztelő éremre. Dr. Mol
nár Lajos orvos eszperantista 
a László Kórház főorvosa 
bronzérmet kapott fáradha
tatlan munkájáért.

A jól sikerűit konferencia 
búcsúestjén Görög folklór 
együttes szórakoztatta a részt
vevőket.

Filmek a Szovjetunióról
A Közlekedéstudományi Egyesület miskolci járműjavító 

üzemében működő szervezete augusztus 1-én filmvetítést tar
tott tagjai részére. Bemutatták többek között a Szovjetunió X. 
ötéves tervében szereplő nagy építkezéseket, közöttük a BAM 
vasútvonal építését és öt város metróját. A jelenlevők riport
filmekből ismerhették meg a moszkvai olimpiai játékok elő
készületeit, sportlétesítményeit.

É R E ZN I ÉS ÉRTEN I

Alcím ek egy jegyzetfüzetben
Egy fiatal életében min

den évnek döntő jelentősé
ge van, különösen akkor, ha 
a munkahelyi beilleszke
dést, a kezdeti nehézségeket 
később a jól végzett munka 
nyomán a siker élményei is 
gazdagítják. A záhonyi 
üzemfőnökség központi 
szervének KISZ-titkára 
fiatalos lendülettel vázolja 
a feladatokat. Vaskos jegy
zetében ilyen alcímek talál
hatók: őszinte légkör, meg
győző válasz, tanulás-to
vábbképzés, gazdasági 
munka, tapasztalatok, idő
sek* fiatalok kapcsolata, ve
télkedők, ifjúsági verseny
mozgalmak, társadalmi 
munka, oktatási program, 
cselekvési terv — hogy csak inekünk van. Mint sok más 
a fontosabbakat említsem, fiatal, mi is a nulláról in- 
Ezeket azonban a különféle dúltunk. A tízévi vasúti 
rendezvények ütemtervei szolgálat során voltam ko- 
még kiegészítik. csifelíró, KTG-s, a GRF-nél

Mester Zoltánná jelenlegi mühelyi adminisztrátor, 
beosztásában személyzeti bérelszámoló, üzemeIszámo- 
ügyintéző. Asztalán friss vi- sőt dolgoztam az akkor 
rágok díszlenek. Ez a fiatal még ritkaságszámba menő 
asszony nemcsak érti, de ér- belső ellenőri beosztásban 
zi is annak a súlyát, amit is. Időközben elvégeztem a 
vállalt. KISZ-vezetőképző marxista-leninista esti 
iskolát végzett. Éveken át egyetem hároméves általá- 
volt K ISZ-csúcsvezetőségi nos tagozatát, és képesítést 
titkár, a járási KISZ-bizott- szereztem a MÁV-tisztkép- 
ság tagja, pártcsoport-veze- ző pénzügyi-számviteli ta- 
tő. Hat éve párttag. gozatán. Egy éve annak,

— Honnan indult és ho- hogy személyzeti ügyintéző
vé érkezett az elmúlt egy. ként dolgozom. Ha minder-, 
évtized alatt? — teszem fel re visszagondolok, úgy ér- 
a kérdést a jó  kedélyéről, zem, hogy a változó mun- 
szókimondásáról ismert kakörök jó hatással voltak 
Mestemének. rám.

— Ha már szó esett a jő  Mester Zoltánná viszony
kedély állapotomról, azt vá- lag fiatalon, 1975-ben kap- 
laszolhatom, hogy erre kéz- ta meg az Érdemes Vasutas 
detben volt a legnagyobb kitüntetést, mely hét év ki
szükségem. A későbbiekben emelkedő munkáját ismerte 
ezt már csak tartósítani, el. Ezenkívül még a KISZ 
megőrizni lehetett. Más- KB Dicsérő Oklevelének is 
részt ez annak tudható, tulajdonosa. Járt Moszkvá- 
hogy szüleim sosem kényez- bán egy ifjúsági delegáció 
tettek el bennünket, gyere- tagjaként. Több mint tíz 
keket. Csak így volt lehetsé- esetben adott vért Belső el- 
ges a kezdeti évek nehézsé- lenőrként a darura is • fel- 
geit legyőzni. ment, hogy az oda kivételei

A vasúthoz kerülése előtt zett anyagok beépítéséről 
napszámosként dolgozott a meggyőződjön. Nem az iró&' 
helyi tsz-ben, majd raktá- asztalnál kezdett, oda csak 
rosként a kenyérgyárban, eljutott 
Bárhol is volt, a föld von- — Hogyan tovább? Mi
zása, a friss kenyér illata lyen elképzelései vannak a 
nem tudta marasztalni. Vé- következő esztendőkre? 
gül is teljesült a vágya, — Munkámban, beosztá- 
vasutas lett. somnál fogva, arra törek-

— Szüleim 1958-ban Püs- szem, hogy a vezetőim által 
pökladányból „vándoroltak”  elvárt igényességnek min
idé, Záhonyba. Apám — denben megfeleljek. Az em- 
aki az elmúlt évben halt berekkel való foglalkozás az 
meg — szertári számadó elsődleges feladatom. Külö- 
volt, anyám az ABCtáruház nősen szívügyemnek far
dolgozója. Egy húgom van, főm : törődni az idős dolgo- 
aki a szertárfőnökségen sókkal, akik több évtizeden 
raktárvezető. Ügy igaz, keresztül dolgoztak, a 
hogy nő létemre is apám, vasúton. Megkülönböztetett 
nagyapám nyomdokait tisztelettel foglalkozom ve- 
akartam követni. Ez való- lük, és e törekvés fontossá- 
sult meg 1968-ban. Még gát fiatal barátaimmal ~ is 
ugyanabban az évben férj- meg akarom értetni, hiszen 
hez mentem. Férjem a Gé- — fiz év múlva már mi sem 
pesitett Rakodási Főnökség leszünk fiatalok. 
villamos szerelő részlegének
a csoportvezetője. Egy gyér- Egeressi Zsigmond

Madár János

É J S Z A K A
Az állomás, 
ha lehunyja szemét 
a város, 
még
föl-fölzokog.

Aztán 
a csend is 
élcsöndesül, 
és a sínekre
ülnek Vw'V
a csillagok.

V O N A T
Vigyél messzire 1 
Távoli hegyek 
közé, 
hol
csend lakik.
Hol
feledhetném 
a zajos világot, 
mert
nem hallja 
az ember 
a lélek szavát
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Öregfiúk
A nagy múltú, alsóbb 

osztályú vasutascsapat egy
kori játékosai, vezetői nem
csak a mérkőzéseken és az 
edzéseken találkoznak, ha
nem a fehér asztal mellett 
is. Természetesen ilyenkor 
sokkal inkább az Üdítő és az 
ásványvíz járja, mint a bor, 
a sör.

És egyáltalán: nem a fo 
gyasztáson van a hangsúly, 
hanem a baráti szellem 
ápolásán.

„ Emlékszel? . . .  — kezdő
dik a legtöbb fejtegetés. Az
után sorra felidéződnek a 
mai játékosok, vezetők ál
tal sokszor nem, vagy ke
vésbé ismert epizódok, a 
csapat, s az egyesület múltú
jából.

— Az öreg fiúk —* így ne
vezik magukat —, minden 
hónap utolsó péntek esté
jén összejönnek. Hívják 
olykor a fiatalokat is, ám 
ők alig-alig teszik tisztele
tüket. Elfoglaltságra, család
ra hivatkoznak. Ez részben 
igaz is, akárcsak az, hogy 
ésszerűbb időbeosztással 
legalább minden második
harmadik hónapban ők 
is eljuthatnának ezekre a 
baráti találkozókra.

(Ujházy)

USlC-verseny Pécsett

A csehszlovák vasutas-válogatott nyerte 
a nemzetközi női kosárlabda-bajnokságot

Az Utasellátó mozgószolgálata nyerte 

a kispályás labdarúgó Alkotmány Kupát
A z .U tasellátó Vállalat TóthLászló, az Utasellátó Vál- 

augüsztus 7-én és 8-án Szom-  lalat főigazgatója és dr. Mohai 
bathelyen rendezte meg a kis- György, az Utasellátó SK elnö- 
pályás labdarúgó Alkotmány ke. Az Alkotmány Kupa győz- 
Kupa döntőjét. A  vállalat tíz tese a mozgószolgálati igazga- 
területi igazgatóságának, vala- tóság csapata lett. A  második 
mint a központ és a központi budapesti igazgatóság, jobb 
javítóműhely csapatai a döntőt v gólarányával előzte meg az 
megelőzően hónapokon át há- azonos pontszámú vendéglátó 
rom csoportba küzdöttek azért, szombathelyi együttest. A köz- 
hogy a rangos négyes döntő pont csapata a negyedik he- 
résztvevtt lehessenek. lyen végzett.

A  versenyeken megjelent * Sz. J. I.

'A  Nemzetközi Vasutas lője, majd Mólnár György, a versenyen kívül indult Ma- 
Sportszövetség (USIC) 1979. vasutas-szakszervezet titkára, gyár ország B pont nélkül.
évi versenynaptára is bővel- az USIC elnökségének tagja A  versenykiírás értelmében
kedik sporteseményekben, köszöntötte. Délután pedig két egyéni díjat is odaítélt a
Vasutas sportolóink teniszben, már megkezdődtek, a m érkő- rendezőség. A  legtechnikásabb 
női úszásban, férfi és női ko- zések a csoportelsőség meg- játékos Danuta Strozyna a 
sárlabdában és férfi röplabda- szerzéséért. A  csapatokat legjobb védőjátékos címet pe- 
ban találkozhatnak a szövet- ugyanis két négyes csoportba dig Iréna Bartosova kapta. A 
séghez tartozó országok lég- osztották. A z A  csoportba Ro- díjakat Hugó Fuchs és Molnár 
jobbjaival. . mánia, Magyarország B, a György titkár adta át.

Női kosárlabdában kétszere- Szovjetunió és Lengyelország, A  bajnokság befejezése után 
sen is érdekéitek voltunk.’ A  a  B csoportba pedig Bulgária, rendezett búcsú banketten 
IV. nemzetközi vasutas női ko- Magyarország A, Csehszlová-  megjelent és pohárköszöntot 
sárlatoda-bajnokságot, amelyen kia és Jugoszlávia került. mondott Koszorús Ferenc, a 
két magyar csapat is indult, A  selejtező után az A cső- vasutas-szakszervezet főtitká- 
augusztus 7—13. között Pé- portban a Szovjetunió, a B ra.
esett bonyolították le. A  ba j- csoportban pedig Csehszlová- A  bajnokság mintaszerű 
nokságban nyolc vasutas csa- kia veretlenül végzett az első megrendezésével megbízott Fé- 
pat — Bulgária, Csehszlovákia, helyen. A  csoportjában máso- esi VSK és a helyi szervek 
Jugoszlávia, Lengyelország, dik helyen végzett magyar A  vezetői egyébként kitűnő há- 
Románia, Szovjetunió, vala- válogatott Lengyelországgal zigazdának bizonyultak s szer- 
mint Magyarország A  és B vá- mérkőzött a 3— 4. helyért. A B vezésből is jelesre vizsgáztak, 
logatottja vett részt. válogatott pedig Jugoszláviá- A  városi tanács elnöke és

A z ünnepélyes megnyitóra, játszott a 7—8. helyért. d,r. Szabó Tibor, a pécsi igaz
in elyen jelen voltak Baranya Sajnos mindkét együttesünk Satóság vezetője^ a csapatok 
megye és Pécs város állami és vereséget' szenvedett. A  való- vezetői részére külön fogadást 
társadalmi szerveinek képvi- gatottunk 96:63, B válogatót- adott, 
selői, augusztus 8-án délelőtt tünk pedig szoros küzdelem
került sor. A  résztvevőket ben 76:74 arányban kikapott 
Hugó Fuchs, az USIC képvise- ellenfélétől.

S miután Csehszlovákia vá
logatottja kitűnő játékkal 
62:41 arányban legyőzte a 
Szovjetuniót, a bajnokság vég
eredménye a következőképpen 
alakult: 1. Csehszlovákia 14,
\2. Szovjetunió 12, 3. Lengyel-\ 
ország 10, 4. Magyarország A  
8, 5. Bulgária 6, 6. Románia 4,
7. Jugoszlávia 2 ponttal, 8. a

Az Alkotmány Kupa győztes mozgószolgálat csapata

^  * *  0  f
H 0*  *  0  I *  *  K

^  4 *  m  fisa
*  % ■

v *

Szentesi természetbarátok
A szentesi természetbará- erőben és anyagiakban,’ mint

tokát ismerik az egész ország- más sportolóknak. Lent az A l
bán. Szorgalmas, kitartó tú- föld délkeleti szögletében nincs 
rázásuk már korábban meg- lehetőség szenvedélyünknek 
alapozta jó  hírnevüket. A kró- élni. Csapatunk száz kilomé- 
nika számtalan sikert eleve- tereket utazik a hegyvidékig, 
nít föl az eseménykönyvük- hogy a túrák indulási helyé
be belelapozó érdeklődőnek, re érjen.
Az elmúlt évben például 30 — .Ebben az évben már 18 
túrán vettek részt. A testet, túrát tettünk. Csapatunk tag- 
leiket felüdítő programokon jai háromezer kilométert gya- 
több első, második és harma- logoi tak és ezért együttesen 
dik helyet szereztek. A vas- több mint 33 ezer kilométert 
utasszakszervezet természet- vonatoztunk, 
barát-szakbizottságának mind — Miért ez a nagy áldozat? 
a nyolc rendezvényén részt — kérdezzük a szakosztály 
vettek. « vezetőjétől.

A sikeres szereplés és a tér- , ^  természet szereteté-
mészet szépsége mindig új a szervezet felfrissülésé- 
ambfeiót ad, pedig a rendez- ^  ^  kulturális ̂ igényünk ki
vényeken való részvétel pénz- elégitéséért. Amikor hegyen
be kerül völgyön járunk, közben meg-

- A z a z  anya* támogató*, g “ *  '0
Z L Í erlké^ 7  a " 4 i “ ¿ S S

• T természetbarátok országos ta-
~ , z m L  lálkozófán 3. helyezést értek 

*****  * T  el. Részt vettek Csongrádköltséget fedezi Nekünk ha megyében a Csik Judit-emlék-
“ tornak, több áldó- „ e? Seny gyakorlati és elroéle- 

zatot kell hoznunk időben, ti szá^ afbyan. Az országos ter-
mészetbarát-vetélkedőn is si
keresen szerepeltek.

A  természetbarátok a sza
bad idő kulturált eltöltésé
nek élenjárói. Fogas

A Ganz-MÁVAG gyártja

Luxus motorvonatok Tunéziának
A  Ganz-MÁVAG a közelmúltban versenytárgyalás alap

ján Tunéziától kapott megrendelést 20 keskeny- és normál- 
nyomtávú, háromrészes motorvonat szállítására. A  partnerek 
azóta újabb szerződést írtak alá tíz 1800 lóerős dízel-hidrau
likus mozdony és harminc vasúti személykocsi exportjára.

Az első két motorvonat már elkészült, további négyet pe
dig a következő hónapokban indítanak futópróbára.

— A télre készülnék. A Hat- — Ű j dízelek. A debreceni 
van—Salgótarjáni pft főnök- vontatási főnökség új dízel- 
ségen már megkezdték a téli mozdonyokat kapott, futópró- 
forgalomra való felkészülésit, báit a közelmúltban fejezték 
A  főpályamesteri szakaszok be. A dízeleket a Debrecen—n i 
megvizsgálták a hóakadályok Tiszaiak és Debrecen—Füzes- 
eltakarításához szükséges szer- abony útvonalon állítják for- 
számok állapotát és valamemy- galombá.
nyi szolgálati helyen tervet .. .  a . ,
készítettek a szükséges mun- * Kirándul ás. A  hatvan— 
loaerő foglalkoztatásáról is. salgótarjáni pft. főnökség IX.

kongresszus szocialista bngád-
— Tisztasági őrjárat. A sze- ja rendszeresen szervez csa.

rencsi körzeti állom ásfőnök- ládi kirándulásokat. Jártak 
ség Mohai Károly vezette már a Tátrában é s . megtekin- 
szocialista brigádja kezdemé- tették a Mátra nevezetességeit 
nyezésére — a helyi Vöröske- is. Legutóbb két napot töltöt- 
reszt szervezettel közösen — tek Monosbélen, a nyáron pe- 
tisztasági őrjáratot szervez- dig Mátrakeresztes környéké
nek. Célja a nagyforgalmú ál- vei ismerkednek majd meg. 
lomás tisztaságának a védel- _
me és egyben a balesetveszély 7“ Vetélkedő. A pécsi cső- 
elhárítása, csökkentése. fizakszervezeü és

KISZ-bizottsága, a gazdasági
—  Kismamatalálkoző. A  vezetőkkel közösen kétnapos 

miskolci vontatási főnökség tanulmányi vetélkedőt rende- 
szakszervezeti bizottsága és zett a másodéves dízel-szerelő 
Vöröskereszt szervezete au- szakmunkástanulók részére. A 
gusztus 6-án kismama találko- legjobbnak Kraemer Lajos 
zót rendezett a gyesen, levő pécsi tanuló bizonyult, 
nődolgozóik részére. Dr. Ko- ■  
csis László üzemorvos és De
meter János munkaügyi veze
tő válaszolt a kérdésekre, 
majd a rendezők megvendé
gelték a kismamákat.

— Véradás. Jól sikerült vér- 
adónapot tartottak a közel-1 
múltban a zalaegerszegi von
tatási főnökségen. Nyolcvanöt 
dolgozó összesen 32 liter vért 
adott térítésmentesen.

K E R E S Z T R E J T V É N Y
VÍZSZINTES: i. Sokan nem ve- szer. 32. A nikkel kémiai jele. 33. . ..M aurlce (1842—1911) francia él

ezik figyelembe, pedig nagyon Kis állam a Perzsa öböl mellett, lamférfi. 66. Hím állat. 67. Kever- 
fontos (folytatása a 16. függőleges- 34. Római 2000. 36. Tartó. 38. Or- ve lesi. 69. Piád árusítóhely. 70.
1>en). 13. Téli sporteszköz. 14. szág a Himalája alján. 40. Doktor. Acéltömb. 71. A római amfiteat-
•Csonthéjas gyümölcs. 15. A Duna 41. A  hajó része. 42. Ha van, le- rum versenytere. 73. Állami bevé- 
jnellékfolyója. 16. Rendkívüli ár- gyen kövér. 44. Vízi növény. 45. tel. 74. Uvegzáró. 
emelkedés a tőzsdén. 17. Szóösz- Tetejére. 46. Az ezüst vegyjele. 47.
szetételekben a forgalom kicsiny a  költészet egyik ága. 49. Vize- FÜGGŐLEGES: 2. Lovas a tá
voliét jelölt 19. . . .  ge, madár. 20. nyős terület. 51. Rés szélei. 52. Fo- versenyen. 3. Háromatomos oxi- 
»Keverve ken. 21. Testrészünk. 23. lyó a Szovjetunióban. 53. Fedd.'55. génmódosulat. 4. Állami jövede- 
Nap, latinul. 24. Asszony rág. 26. Les. 56. Személyes névmás. 58. A lem. 5. Fémes elem. 6. Az izzó- 
Dal. ének. 27. Az asztácium vegy- kalcium vegyjele. 59. . . .  morgana. lámpa feltalálója. 7. A dohány ha
jele. 29. Építőanyag. 30. Utőhang- 61. Római 501. 62. Vajon ás? 64. tóanyaga. 8. Becézett női név. 9.

ZI. 10. Nógrád megyei'- község* 11.
[ . . .  de Boulogne, Párizs parkja. 
12. Alattomos. 17. Melánia mással
hangzói. 18. Csecsemöhang. 22. 
Mohamedán böjt. 25. Piros néme
tül. 28. Edény. 31. . . .  Simon (1783 
—1830) dél-amerikai szabadsághős. 
33. Áttetsző ásvány. 35. Gabona
szem. 37. Folyó a Szovjetunióban. 
39. Kimondott betű. 40. Német 
névélő. 43. Orosz helyeslés. 47. 
Kerítésdarab. 48. Ázsiai folyó. 50. 
Vegyieyáráról híres dunántúli 
község. 54. Vissza: ordító. 57. A 
Rhone mellékfolyója. 59. Egy ré
sze pl. a futóversenynek. 60. AED. 
61. Növekszik a térfogata. 63. Nem 
kell több. 65. Az ozmium vegyje
le. 68. Vasúti kocsi fülkéje. 68. 
Fogágy. 70. Szomorú. 72. AE. 74. 
Kút szélei.

Beküldendő: vízszintes 1. és
folytatásaként a 16. függőleges.

Beküldési határidő: 1979. szep
tember 15.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A vezető minden tu
dása kevés ahhoz,v hogy önmaga 
oldja meg a feladatokat.

Egy-egy könyvet nyertek la
punk 15. számában megjelent ke
resztrejtvény helyes megfejté
séért: Kiss Győző Tata vasútállo
más, 2890; Honti Attila Bélapát
falva állomás. 3346; Molnár István 
Miskolc, Lahner Gy. u. 10., 3528; 
Háda Imré Záhony, Petőfi S. út 
2l., 4625; Nagy László, Budapest- 
Angyalföld állomás.

Hajómodell-verseny
Vasutas versenyzők Is részt 

vettek a városligeti tavon 
megrendezésre került rádióirá
nyítású hajómodellek Buda
pest Bajnokságán. Ferencz 
János, a Budapesti MÁV Mo
dellező Klub versenyzője, az 
elektromos meghajtású navigá
ciós kategóriában 3. helyezést, 
az ugyancsak elektromos meg
hajtású sebességi kategóriában 
pedig Budapest Bajnokságot 
nyert

— Guruló mosdók. A mis
kolci építési főnökség ebben 
az évben két mobil mosdóko
csit vásárolt. Ezzel hatra nőtt 
a szállítható öltöző- és mosdó
helyiségek száma. A jövőben 
Hidasnémetiben és Miskolcon 
szociális létesítményeket is 
építenek a főnökség dolgozói 
részére.

— Angliában emelik a vas
úti jegyek árát. 1980. január
tól húsz-huszonöt százalékkal I 
emelik majd Angliában avas- ! 
úti díjtételeket A  brit állam
vasút elmúlt félévi tevékeny
séget tízm illió fontos defi
cittel zárta. A veszteséget a 
növekvő fűtőanyagköltségek- 
kel és munkaügyi konfliktu
sokkal magyarázták.

— Vágánycsere. A zalaeger
szegi pályafenntartási főnök
ség dolgozói megkezdték a Za
lai Kőolajipari Vállalat több 
mint tíz kilométer hosszú 
iparvágányhálózatának a kor
szerűsítését. Az elhasználó
dott talpfákat betonaljakra, a 
16 tonna teherbírású sínmező
ket pedig folyamatosan 20 
tonnásra cserélik.

— Lengyel személykocsik. 
Huszonöt első osztályú, négy- 
tengelyes kocsi érkezett Len
gyelországból a miskolci von
tatási főnökségre. A  tetszetős 
kivitelű, kényelmes kocsikat a 
gyors- és .távolsági személyvo
natokba sorozzák be. A  futó
próbák után a Miskolc—Bu
dapest—Nyíregyháza, illetve a 
Miskolc—Hidasnémeti vonala
kon közlekednek majd.

Csehszlovák motorvonatok 
a pécsi vasútigazgatóságnál

Megérkezett a csehszlovák Vagonka Studenka gyár
ban készült űj típusú vasúti motorkocsik első bét pél
dánya a MÁV pécsi igazgatóságához. A MÁV verseny- 
tárgyalás alapján adott megbízást a csehszlovák válla
latnak a hazai igényeikhez alkalmazkodó, korszerű mo
torvonat tervezésére és kivitelezésére. A szerelvények a 
ma már korszerűtlen két-háromtengelyes kis Ganz mo
torvonatokat, valamint a 275-ös típusú gőzmozdonyo
kat váltják fel a mellékvonalakon. A tetszetős kivitelű, 
piros színű motorkocsikhoz két mellékkocsi tartozik, 
összesen 189 kényelmes ülőhellyel.

A pécsi igazgatósághoz még ebben a hónapban to
vábbi hat, év végéig pedig összesen húsz ilyen szerel
vény érkezik.

Lakáscsere
Elcserélném Rákospalotán levő 

MAV-lakótelepi egy-, plusz két 
félszobás összkomfortos lakáso
mat hasonlóra zöld övezetben. 
Érdeklődni lehet telefonon; 839— 
050, Sándor István* i

Elcserélném Dunakeszi-gyárfceler 
pen levő 59 négyzetméteres két 
szoba, összkomfortos, gázfűtéses, 
napfényes, kis kertes lakásomat 
vasutas dolgozóval budapesti, ta
nácsi másfél szoba összkomfort
ra. Budapest, IV., XIV., XV. ke
rületi is lehet. Ajánlatot "levélben 
kérek. Cím: Balázs Ferenc, 2129 
Dunakeszi-gyártelep, Állomás sé? 
tány 15. I. 4.

Elcserélném Mátészalka, Sallal X. 
u. 7. sz. alatti szoba-konyhás, 
félkomfortos, vállalati lakásomat 
budapesti vagy Budapest környé
ki, hasonló nívójúra, vasutassal, 
Érdeklődni levélben: 1114 Buda
pest, Szabolcska M. u. 6., fszt. lv 
vagy telefonon: 854—771. özv.
Halmai Jánosné.

Elcserélném Nagykanizsa jállor 
máson levő két szoba, konyha, 
komfortos, kis kertes lakásomat 
Szekszárd, Kaposvár, Zalaeger
szeg. Pécs, Dombóváron váro^ 
lakásra. Érdeklődni: özv. Horváti 
Sándomé, Nagykanizsa, MÁV* 
vízház.

Elcserélném Sárvár állomáson 
levő, két szoba, konyha, előszo
ba, komfortos, kertes, családi há* 
jellegű, 80 négyzetméteres lakáso
mat hasonló budapestire vagy 
környékire. Minden megoldás ér
dekel. Horváth István, Sárvár, 
vasútállomás.

Elcserélném Cegléden, állomástól 
5 percre levő két szoba, összkom
fortos, új lakásomat aktiv vas
utas dolgozóval, budapesti —, le
hetőleg XV. vagy v m . kerületben 
levő — hasonló lakásra. Érdeklőd
ni személyesen vagy levélben, if
jabb Kisréti István, 2700 Cegléd, 
Rákóczi u. 66. n i. 14. sz.

Elcserélném két szoba komfor
tos, 61 • négyzetméteres, konyha
kertes. plusz gazdasági udvar, ol
csó bérű, külön bejáratú szolgá
lati lakásomat budapestire. Csal' 
végrehajtó szolgálatnál dolgozóvá* 
Tanács) is lehet, minden megoldá- 
érdekel. Cím: Bódy, Győmrő
MÁV-nagy állomás.

Elcserélném 50 négyzetméterp 
egy szoba, összkomfortos, búd' 
MÁV-lakásomat és egy más* 
szoba, összkomfortos házrészt 2- 
3 szobás tanácsira. A MAv-laki* 
is (házrész nélkül) nagyobb- - 
cserélném. Érdeklődni a 202—420 
as telefonszámon lehet. /

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bízott«?4' 
Felelős szerkesztő: Vtst Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI. Benczúr utca ti 

Telefon városi: 229—872.
üzemi: 19L 77 

• Kiadja és terlesztl: 
a Népszava Lapkiadó Vállaís* 
1064 Bpest VII.. Rákóczi út 64 

Telefon: 224—818.
' Felelős kiadó: dr Suth Péter 
a Népszava Lapkiadó Vállala' 

igazgatója.
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
79—3589. Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető;

Csöndes Zoltán vezérigazgat*
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Kezdődik a szezon

A  cukorgyárak felkészültek 

a répavonatok fogadására
Együttműködés a gyárakkal — Negyvenmi llió korszerűsítésre 

Anyagtakar ékosság — Fordavonatok

Az idei cukorrépatermés há- műnkbe szállítani vasúton. 
romnegyed részét ebben az év- Sajnos a gyárban szűkök a tá
bor is a vasútnak kell a gyárak- rolási lehetőségek, ezért a ló
ba szállítani. A  vasutasoknak 
tehát alaposan fel kell készül
ni a hamarosan kezdődő ré
pakampányra.

Az igazgatóságok kereskedel
mi osztályainak vezetői már 
korábban megkezdték a koor
dinációs tárgyalásokat a cukor
gyárak vezetőivel. Noha a ré
paszállítás, illetve a cukorgyár
tás minden esztendőben visz- 
szatérő feladat, a tapasztalatok 
azt igazolják, hogy az idények 
minden esztendőben valame
lyest mégis eltérnek egymástól. 
Az elmúlt napokban fejezte 
be a budapesti igazgatóság meg
beszéléseit a területén műkö
dő öt (ácsi, ercsi, hatvani, sely-

pat menetrendszerűen napon
ta kétszer (a kora reggeli, illet
ve az esti órákban) szeretnénk 
fogadni. Naponta 10—12 ko-

hetőleg nagy, 60 tonnás kocsik
ból állítsák ősszé. Ezekből a 
vagonokból ugyanis könnyebb 
kirakni a répát az elfaberen- 
dezássel.

Ezután Bokor László osztály
vezető-helyettes tájékoztatta a

Á FERENCVÁROSI FELHÍVÁS SZELLEMÉBEN

Jól látják saját tenni valóikat 
a vasutas szocialista brigádok

Kongresszusi felajánlások a tapolcai körzeti üzemfőnökségnél

TcCpolcán a körzeti üzemfőnökség mintegy 180 dolgozójá
nak részvételével zajlott le az a munkásgyűlés, amelyen a 
vasutasok bejelentették csatlakozásukat a X II. pátfkongresz- 
szus, valamint a felszabadulás 35. évfordulója tiszteletére or
szágszerte kibontakozó munkaversenyhez.

A munkásgyűlést Tompa Károly, a pártvezetőség titkára 
nyitotta meg, majd Körmendy Lajos üzemfőnök vázolta az idei 
tervfeladatok, gazdasági célkitűzések teljesítésének eddigi 
eredményeit és a még hátralevő feladatokat. A  gyűlés részt-’ 
vevői kevés beszédből is értettek, hiszen csakhamar a szo
cialista brigádok képviselői, a különböző szolgálati helyek dol
gozói vették át a szót, hogy elmondják: milyen tettekkel kí
vánják köszönteni a közelgő pártkongresszust, illetve a 35. év
forduló,t.

Soronkivüli feladatokat is vállalnaki

csit kérünk a MÁV-tól a mel- szál láttátokat arról, hogy a
léktermékek elfu varozására.
Gyárunk alaposan felkészült a 
szezonra: új 3,8 méter magas
ságig emelhető rakodó gépeket 
helyezünk üzembe, kijavítottuk 
a vízágyúkat, a 16 ezer tonna 
mészkövet, valamint a szüksé
ges fűtőolajat a vasút jóvoltá
ból már a helyszínre szállíttat
tuk. Karbantartásra 50, kor
szerűsítésre pedig 40 milliót 
költöttünk.

Rendelet írja élő, hogy az 
idei kampányban 60 kilcxmé-

gyárban dolgozó vasutas sze
mélyzet tagjai az idén vala
mennyien nyugdíjasok lesznek.

(Séra)

Kocsor Ferenc, a Zsukov 
szocialista brigád vezetője be
jelentette, hogy az ő irányítá
sával dolgozó közösség a 32,5 
tonnás kocsikihasználási ter
vet 33,5 tonnára teljesíti. Ez
zel — figyelembe véve az év 
hátralevő időszakában elszállí
tásra váró egymillió tonna 
árut — 919 vagont takarítanak 
meg, illetve egymillió 800 ezer 
forint többletbevételhez jut
tatják á vasutat.

Winkler József a Helikon 
szocialista brigád képviseleté
ben a tehervonatok menettar
tamának 4 százalékos rövidí
tését ígérte meg, majd körvo
nalazta, hogyan kívánják e cél 
érdekében munkájukat meg
szervezni és az irányítás haté
konyságát fokozni.

A  kocsitakarítók Dobó Kata-

szándékhoz: a bázis év azonos 
időszakához viszonyítva a faj
lagos fogyasztás 2 százalékos 
csökkentésére tett ígéretet.

Ugyancsak az energia taka
rékos felhasználásának kérdé
se vezérelte Presits Ferenc 
motorvezetőt, a vontatási párt- 
alapszervezet titkárát, amikor 
azt kérte a munkásgyűlésen, 
hogy a forgalmi dolgozók 
szüntessék meg a vonatok in
dokolatlan feltartóztatását a 
jelzőknél. A  mozdony-, illetve 
motorvezetők nevében beje
lentette, hogy a helyes utazási 
technika megválasztásával az 

lin szocialista brigádja tagjai- üzemanyag 2 százalékos meg- 
nak elhatározását Móricz takarítását vállalják. További

pi és szolnoki) cukorgyárral, térnél rövidebb távolságra nem
lehet vasúton répát feladni. 
Sárbogárd állomás jóval a 
megengedett határérték alá 
esik (47 kilométer), de ez a tá
volság közúton több mint a 
kétszeres. Elképzelhető, hogy 
milyen energiapazarlás lenne 
onnan a sokát fogyasztó ZIL 
teherautókkal Ercsibe fuvaroz
ni a környéken termesztett ré
pát. A gyár vezetői kérték, 
hogy a vasút ebben az esetben 
tekintsen él a rendeletben elő-, 
írtaktól, és méltányolják az 
anyagtakarékosságra való tö
rekvésüket.

A  kereskedelmi szakemberek,

Az ercsi cukorgyárban tar
tott megbeszélésen például 
részt vett Bokor László, a bu
dapesti igazgatóság kereske
delmi osztályvezető-helyettese 
és Mészáros András, ~a pécsi 
igazgatóság helyettes vezetője.
A  tárgyalást Félix Andor, a 
gyár igazgatója nyitotta meg, 
majd Kiss József termelési fő
osztályvezető ismertette az 
üzem idei terveit*

— Az idén az új kábái gyár 
is megkezdi a termelést — 
mondta a főosztályvezető. —
Ezért az Alföldről kevesebb ré- már tervet is készítettek a 
pát kell majd a Dunántúlra többletfuvarról. A  cukorgyár 
fuvarozni. Szeptember 20-tól képviselői felhívták a vasuta- 
naponta legkevesebb 1800 sok figyelmét, hogy a naponta 
tonna terményt kell az üze- közlekedő két fordavonatot le-

Szombathe/yi igazgatóság

Tíz év alatt 56 millió forint 
kamatmentes kölcsön lakásépítésre

Vasutgepesztechnikus-minősítő 
tanfolyam indul Szombathelyen

'A Savoria Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 1977. 
szeptemberétől vasútgépész technikusokat képez. A  tech
nikus minősítő vizsgára azok jelentkezhetnek, akik a 
közlekedésgépészeti szakközépiskolák vasútgépész ága
zatának nappali, esti vagy levelező tagozatán sikeres 
érettségi vizsgát tettek, és legalább kétéves gyakorlatuk 
van a MÁV-nál vontató- és vontatott járművek üzemel
tetésében, javításában, gyártásában.

Azoknak, akik a  felsorolt munkaterületekhez kap
csolódó szakmunkás végzettséggel és más középfokú ké
pesítő bizonyítvánnyal rendelkeznek (például gimnáziu
mi érettségi, technikusi oklevél) különbözeti vizsgát kell 
tenniük a vasútgépész szakközépiskolák „Vontató jármű- 
vek” és „ technológia” tantárgyakból.

Az iskola a technikusminősitő és a különbözeti vizsgá
ra előkészítő tanfolyamot szervez, amelyek önköltsége
sek, de ezt a munkáltató átvállalhatja.

Vidéki hallgatóknak a szombathelyi igazgatóság 
szállítást biztosít.

Az állami technikusminősitő vizsgára előkészítő tan
folyamok januárban kezdődnek. Akiknek különbözeti 
vizsgát kell tenniük, jelentkezési lapjaikat szeptember 
15-ig küldjék el az iskolába.

A  hallgatókat megillető kedvezvényeket a MÁV Hi
vatalos Lap 1977. évi 32. száma tartalmazza* Részletes 
tájékoztatást az iskola vezetősége ad.

Cím: Savaria Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 
9700 Szombathely, Hadnagy u. 1. Telefon: 12—362.

Gyorgyné ismertette. A  lá
nyok, asszonyok többek között 
felajánlották az úgynevezett 
Űjcsonka- és Borcsonka-vágú
nyok, valamint az egyik ipar
vágány, továbbá az 1144-es 
személyvonat soronkivüli ta
karítását. A  városi kórház 
gondjaiból is részt vállalnak, 
így egy szabadnapjukat áldoz
zák fel az ottani takarítási 
munkák elvégzésére.

A fiókműhely vezetője, Ko
vács József volt a következő 
felszólaló. A  műhelyi kollektí
va felajánlását ismertette, 
amely szerint a mozdonyfor
dulók gyorsítását segítik elő 
azáltal, hogy az M62-es moz
donyok javítását 10 órán be
lül elvégzik, azon túlmenően, 
hogy a futójavítások idejét is 
minimálisra csökkentik.

Dancs Imre, a Rákóczi Fe
renc brigád nevében az 
M62-esek TC-motörjainak so- 
ronkívüli 'cseréjét, továbbá a 
rendkívüli javítások elvégzésé
re irányuló kommunista mű-' 
szakok szervezését vállalta.

Mit mutat az árammérő ?
A  ' felszólalásokból kitűnt, 

hogy a dolgozók hosszabb tá
von mérték fel saját tenniva
lóikat és lehetőségeiket. Kiss

megtakarítást tenne lehetővé, 
ha az állomások forgalmistái 
élőre közölnék a motor- és 
piozdonyszemélyzettel egy-egy 
huzamosabb tartózkodás vár
ható idejét, mert a motorok 
leállítása kiküszöbölhetné a 
fölösleges fogyasztást.

Uzsabűnyától Polgáréiig
Bélák János, a Magyar Nép- 

köztársaság Kiváló Brigádja 
címmel kitüntetett Bánki Do-  
nát brigád vezetője már a téli 
forgalomra való felkészülés je
gyében sorolta fél a közös vál
lalásokat. E céloknak rendelik 
alá a november 7-i ünnepi 
műszakot, és soron kívül — 
már azt megelőzően — üzem
be helyezik a  vontatójármű
vek fűtőkazánjait. A D3-as ja
vítások gyorsítására 80 óra 
társadalmi munkát ajánlottak 
fe l

A  tapolcai munkásgyűlés va
lamennyi felszólalója hivatko
zott a ferencvárosi csomópont 
szocialista brigádjainak felhí
vására, és hangsúlyozták, hogy 
annak szellemében mérték fel 
saját tennivalóikat. A  gyűlés 
az üzemi őnöksé^hez tartozó 
Uzsabánya, Keszthely és Pöl-  
gárdi-lpartelepek állomás 
kongresszusi felajánlásainak 

Jenő, a forgalmi KISZ-alap- ismertetésével ért véget. Mind
szervezet titkára, a Korvin Ot 
tó szocialista brigád vezetője 
például bejelentette, hogy a 
fiatalok a karácsonyi ünnepi 
forgalom idejére két szerel
vényt fognak kitakarítani tár
sadalmi munkában. Ami pedig 
a Korvin Ottó brigádot illeti: 
ez a közösség a villamosener
gia-felhasználás 2 százalékos 
csökkentését vállalja, egyben 
takarékossági versenyre hívja 
ki a többi forgalmi brigádot.

E verseny feltételei közé tar
tozik, hogy a viliamosfelvigyá
zó bevonásával a fogyasztás
mérőket minden szolgálat be
fejezése után leolvassák, hogy 
a brigádok kellő tájékoztatást 
kapjanak a fogyasztott áram 
mennyiségéről, s így mindenki 
törekedhessen a minél éssze
rűbb takarékosságra, illetve 
gazdaságosságra*

Nemes János energetikus 
vállalása is kapcsolódott a 
megnyilvánult takarékossági

három szolgálati hely dolgo
zóinak vállalása nagymérték
ben járul hozzá a főnökségre 
háruló feladatok teljesítésé
hez.

(Folytatás a 3. oldalon)

A szombathelyi vasútigazga- 
tóság első emeletének egyik kis 
szobájában intézik a lakás
ügyeket. Varga István, lakás
ügyi ügyintéző öt esztendeje 
foglalkozik ezzel.

— Igazgatóságunk 1400 szol
gálati és vállalati bérlakással 
rendelkezik — ' mondja. — 
Évente átlag kétszáz lakás
üggyel foglalkozunk. 1974-ben 
26 szobát kaptunk Szombat
helyen, a fiatal házasok ott
honában. Itt öt évig a fiatal 
.vasutasfel és ág vagy -férj há
zastársival annyit tud takaré
koskodni, hogy utána befizet
het egy lakásra.

A legtöbb munkát a válla-

mint 13 millió forint jutott az 
otthonteremtésre. A  lakásvá
sárlások, építkezések segítése 
nem szociális jellegű munka. A 
lakásgazdálkodás a vasúton 
üzemi érdekeket szolgál.

Az elmúlt tíz esztendőben az 
otthonok 85 százalékát fizikai 
dolgozók vásárolták meg. Az 
összes hozzájárulás hetven 
százalékát a harminc éven alu
liaknak juttatták.

— Az idén 8 millió forint
ból kell fedezni a helyi taná
csok részére folyósítandó, la
kásonkénti 30 ezer forintos ve
vőkiválasztási jog díját. A 
szombathelyi városi tanácsnak

lati kamatmentes kölcsönök a fenti összegből erre a célra
odaítélése jelenti. Ennek kere
tében támogatják a vasutasok 
cs a.1 ádi h áz-épí tkezés eit és a 
társas lakások vásárlását.

— Kamatmentes kölcsönö
ket 196ÍMŐ1 adnak — folytat
ja. — Tíz év alatt 1039 vas
utasnak összesen 56 m illió fo
rintot juttattunk. Az első év
ben csak másfél millió forin
tot fizethettünk 22 dolgozónk
nak. ö t  esztendeje 2 millió 100 
ezer forinttal 58 vasutas lakás
gondját enyhítettük. Tavaly 
232 MÁV-alkalmazottnak több

1,9 millió forintot kell átutal
nunk. Növeli gondjainkat, 
hogy NyugaUDunántúl több 
helységét kapcsolták be a kö
zelmúltban a munkáslakás-ak- 
cióba. Több lett az igénylő.

A  családi házak és szövet
kezeti lakások építéseinél kö
zös Összefogással, szocialista 
brigádok segítségével lényege
sen csökkenteni léhet a beru
házások költségeit. Á  szom
bathelyi területen is van erre 
több példa.

Sz. Jakab István

Segítettek a brigádok
A  budapesti vasú tigazgató-' 

ság munkaügyi- és szociális e l- . 
látási osztálya két évvel ez
előtt levelét kapott özvegy 
Tuka Jánosnétól, akinek moz
donyvezető volt a férje. Az 
Idős néni már jóval túl a 
nyolcvanon, egyedül él Pest
újhelyen, és segítséget kért 
lakása felújításához.

A  hír eljutott a menetked
vezményi csoport 16 tagú Bé
ke szocialista brigádjához is. 
A  brigád tagjai gyakran meg
látogatták az idős asszonyt, 
pénzt gyűjtöttek néki.

Kapcsolatot teremtett a for
galmi osztályon dolgozó, 
ugyancsak Béke nevet viselő 
szocialista brigáddal, és mint
egy húszán nekilátták a vas
utas özvegy lakásának felújí
tásához. A  nők takarítottak, a 
férfiak festették. Három nap 
sem telt él, s újjávarázsolták 
Tuka néni lakását. (s)

2S É V  UTÁN

A  Keleti vontatási főnökségen a villany mozdony okát egyenirányító diagnosztikai készü
lékkel vizsgálják. Segítségével több szerelőcsoport is dolgozhat egyidőben a gépen, mert 
azt nem kell feszültség alá helyezni. A  berendezést Czlppán László vezetőnjérnök tervei 
alapján Czeglédi Márton csoportvezető készítette. Képünkön egy villanymozdonyt vizsgál 

a hasznos műszer segítségével (övári Árpád felvétele)

találkozója
A  MÁV Tisztképző Inté

zet 1952/54. oktatási évben 
végzett hallgatói 1979. ok
tóber 20-ánT szombaton 11 
órakor az intézet (Buda
pest, VIII., Luther utca 3. 
sz.) nagytermében tartják a 
25. évi találkozójukat.

A  szervező bizottság a 
találkozóra meghívja a volt 
tanárokat, nevelőtiszteket 
és hallgatókat. A  meghívó
kat az igazgatósági felelő
sök juttatják el a tanfo
lyamtársaknak.

A találkozóra minden 
évfolyamtársat szeretettel 
vár a szervező bizottság.
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SZAKSZERVEZETI O K TA TÁ SK ÉP Z ÉS

Ahogy a mindennapi gyakorlat kívánja...
*í'v '

A z elnökség útmutatásával folytatódik a koordináló munka

az Újítások idei mérlege:

Négyezer javaslat, 
45 milliós megtakarítás

Még nem elég szoros az újító- és a
Nem kis felelősség hárul napjainkban se azokra, akik a 

szakszervezeti nevelőmunka, az agitáció és a propaganda te. 
rftletén tevékenykednek. A  szakszervezeti tömegpolitikai ok
tatás és a tisztségviselők képzése a nevelő munka egyik fő 
része. Több ezren végzik ezt a fontos és sokszor áldozatokkal 
is iáró munkát. Az ő tevékenységükről és az azt koordináló
apparátus munkájáról tárgyalt 
péksége. ..

Ja vultak a
Á  testűdet többek között 

megállapította, hogy a tömeg
politikai oktatásban és a 
tisztségviselői képzésben jó l 
érzékelhető fejlődés ment 
végbe. Javultak az oktatás tár
gyi és személyi feltételei. A  
tagság és a tisztségviselők is
meretei bővültek, elméleti és 
gyakorlati segítséget kaptak a 
mozgalmi teendők elvégzésé
hez.

A  tömegpolitikai oktatásban 
közel 43 ezer vasutas vesz 
részt. A  foglalkozásokon a 
megjelenés 80—65 százalékos. 
A  szemináriumokat általában 
munkaidő után tartják, ahol 
lehet váltási időben, a szak
mai oktatás napján, a helyi 
sajátosságokhoz alkalmazkod
va.

A  foglalkozásokra általában 
a véleményeket bátran megfo
galmazó politikai légkör a jel
lemző. Ebben jelentős szerepük 
van a propagandistáknak, akik 
— a növekvő követelmények
hez igazodva — egyre tartal
masabban, jobb felkészültség
gel végzik munkájukat.

A  korábbi négy tanfolyam- 
típus helyett tavaly kettő in
dult, és> az idén már csak a 
„Társadalmunk kérdései” tan
folyam I. és 11. évfolyamán 
folyik majd oktatás. A  most 
Induló oktatási évben minden 
hallgatót az 1. évfolyamra kell 
beosztani. Kivételek azok, akik 
ennek az anyagát már tanul
ták. Pontosan megbatározott 

-tematika alapján állami, tár
sadalmi, gazdaságpolitikai és 
ideológiai alapismereteket ok
tatnak.

Erre épül a II. évfolyam, 
ahol a témák szakszervezeti 
vetületének, kapcsolatrendsze
rének megismerérése, megvita
tására kerül sor. A  felkészülést, 
a témák feldolgozását a hall
gatók és a propagandisták ré
szére készített azonos tartalmú 
tananyag segíti. A  tapasztala-

leg utóbb szakszervezetünk el-

feltételek
tok szerint eddig, sajnos, csak 
a hallgatók kisebb részével si
került megértetni, hogy a fog
lalkozásokra a tankönyv alap
ján készüljenek. Sokan bírál
ták a tankönyvek tartalmát is, 
amelyek (a vélemények sze
rint) nem olvasmányosak.

* Káderek képzése
A  káderek és tisztségviselők 

képzése több fórumon zajlik. A  
különböző felsőfokú oktatási 
intézményekben több mint 40 
hallgató készül arra, hogy 
alaposabb elméleti ismereteket 
szerezzen. Sok hallgatót kül
dünk az SZMT-k által rende
zett tanfolyamokra is.

Az alapszervezetekben to
vábbra is a bizalmiak és bi
zalmi-helyettesek, a testületi 
tagok és a szocialista brigád
vezetők részére szervezünk 
tanfolyamokat. A  foglalkozá
sokon az üzemi demokrácia té
máin kívül egyre inkább a 
termeléssel, a gazdálkodással 
összefüggő kérdések kerülnek 
előtérbe.

Szakszervezetünk balaton
kenesei oktatási központja be
váltotta a hozzá fűzött remé
nyeket. Ott kitűnőek a tisztség- 
viselők képzésének a feltété-, 
le t A  vasút jól ismert munka
erőgondjai azonban nehezítet
ték a szervezést. A  beiskolá
zott 1730 hallgatóból 1579 (91 
százalék) jelent meg a tanfo
lyamokon.

A tanfolyamokon jó képes
ségű, kiválóan képzett előadók 
működnek közre. Népszerűek 
a kiscsoportos foglalkozások is. 
Azokon lehetőség nyílik a té
mák sokoldalú megbeszélésére, 
elemzésére. Nemcsak a hallga
tók, hanem az előadók, a téma 
szakemberei is gyarapíthat
ják itt a gyakorlati tapasztala
tokat. A  jövőben több előadó 
segíti majd az oktatást. Be
vonjuk a tb-k munkabizottsá
gainak vezetőit, és tovább mé-

brigádmozgalom közötti kapcsolatlyitjük a Veszprém megyei 
SZMT-vel kialakított eddigi 
kapcsolatot.

Alapszerveze ti 
tennivalók

A  tervek szerint a jövőben 
a 3—4 hetes alapképző tanfo
lyamok kerülnek előtérbe. Ez
által ritkábban kell a dolgozó
kat a termelésből kivonni, és 
alaposabb, igényesebb képzés
ben részesülhetnek.

A  rövidesen megkezdődő ok
tatási évben arra törekszünk, 
hogy a tananyagok témáinak 
feldolgozáséval még jobban 
érvényesítsük a szakszervezet 
tömegbefolyását, elősegítsük 
az előttünk álló népgazdasági, 
vasúti feladatok eredménye
sebb végrehajtását. E célkitű
zések megvalósítása hatéko
nyabb munkát követel az ok
tatás irányítóitól, szervezőitől, 
a propagandistáktól és a hall
gatóktól egyaránt.

A  propagandisták kiválasz
tása, felkészítése, munkájuk 
folyamatos segítése az alap
szerveztek kötelessége. Arról 
sem szabad megfeledkezni, 
hogy a propagandisták felelős
ségteljes munkájukért na
gyobb erdkölcsi és anyagi meg
becsülésben részesüljenek.

A  tömegpolitikai oktatás

Június elején új lap jelent 
meg az újságárusok standján, 
a Heti Világgazdaság. Szüle
tését nem kísérte reklámhad
járat, színeket mellőző cím
lapja nem harsogta túl a ma
gazinok' sokaságát. Mégis, rö
vid idő alatt keresett újsággá 
vált: a csütörtöki megjelené
sét követően gyorsan elfogy.

Hasznos az új Heti Világ-  
gazdaság a szakszervezetek 
felelős tisztségviselőinek szem
pontjából is, akiknek vállalati, 
üzemi környezetükben kell 
fontos kérdésekben dönteni, 
állást foglalni, mindig jó l tá
jékozotton és felkészülten. A 
Heti Világgazdaság 32 oldalán

tanfolyamait október 15. és 
május 15. között havonta egy 
alkalommal rendezik. Alkal
mat kell .teremteni arra, hogy 
a tanfolyamokon részt tudja
nak venni az utazó szolgálat 
tagjai, a bejárók és a munkás- 
szállásokon, lakókocsikban la
kó dolgozók is.

A  tanulócsoportok szervezé
sekor törekedni kell arra, hogy 
a fiatalok, a nők, a szocialista 
brigádtagok, a munkások és a 
műszakiak önálló tanfolyaihi 
csoportokat alkothassanak.

Lehet-e levelezőn ?
A  tisztségviselők részére az 

idén több lesz a továbbképző 
tanfolyam. Záhonyban, Celldö- 
mölkön és Budapesten kísérle
ti jelleggel levelező oktatást is 
rendezünk olyan hallgatók ré
szére, akiknek nehéz lenne a 
bentlakásos tanfolyamokon 
való részvétel.

A  balatonkenesei oktatási 
központ idei programját már 
a kongresszusi előkészületek 
jegyében határoztuk meg. A  
tanfolyamokon természetesen 
nemcsak az ismeretek egysze
rű közvetítésére törekszünk, 
hanem arra is, hogy az okta
tásban résztvevők a minden
napi munkában hasznosítható 
ismereteket szerezzenek.

Dr. Balázs Ákos

a magyar és a nemzetközi 
gazdaság fókuszába állított 
elvi szempontok mellett a vi
lágpolitika gazdasági rezdülé
sei és a magyar gazdaság idő
szerű problémái tükröződnek.

A nemzetközi sajtóból hét
ről hétre bőséges tallózást 
közöl, amely nemcsak sokféle 
hímek, de sokféle nézetnek, 
álláspontnak is teret biztosít.

Szerencsés szerkesztési el
képzelés, hogy a lapban he
lyet kapnak azok a nyilatko
zatok, amelyekben a világ és 
a hazai gazdaság számottevő 
személyiségei vallanak aktuá
lis témákról, a gazdaság mai 
gondjairól, jövőbeli perspektí' 
váiróL

A  vasutas újítók eddigi 
munkájukkal hatékonyan se
gítették a vasút műszaki fej
lesztését, a gazdaságosabb szál
lítást és a szolgáltatást, a for
galombiztonságot. Kedvezd 
feltételeket teremtettek a vas
úti pályák, járműveik és be
rendezések fej lesz léséhez, a 
korszerűbb karbantartási és 
javítási technológiák kialakí
tásához, valamint a biztonsá
gosabb munkához.

Az üzemek és főnökségek 
nagy része az elmúlt félévben 
is rendezett újítási ötletpályá
zati hónapokat. Ezek sikerére 
jellemző, hogy az elbírálható 
ötletek száma meghaladta a 
kétszázat. Ebből’ 92-t díjaztak 
100-tól 500 forintig terjedő
összeggel.

Az első félévben a MÁV- 
nál négyezer újítási ja

vaslat született.

2870 újításit hasznosítottak, 
138-cal többet, mint az elmúlt 
év hasonló időszakában. Az 
újításokból és találmányokból 
származó megtakarítás majd
nem 45 millió forint. Az újí
tóknak és feltalálóknak há
rommillió 600 ezer forintot /i- 
zettek ki.

Az újítómozgalom fejlődését 
eredményesen segítették a Ve
zérigazgatóság és a Vasutasok 
Szakszervezete által közösen 
meghirdetett újítási versenyek, 
illetve újítási hónapok. Tavaly 
a  KPM területén indított újí
tási versenyben a MÁV har
madik helyezést ért el.

A  statisztikai adatok is bi
zonyítják, hogy az elmúlt fél
évben

növekedett az elfogadott, 
illetve a hasznosított újí

tások száma.

A jó eredmény többek között 
annak köszönhető, hogy a fő
nökségek (együttműködve a 
szakszervezettel) rendszere
sebbé tették az újítási tanács
kozásokat, amelyeken főnöksé- 
gi, szakszolgálati és területi 
szinteken vitatták meg a ten
nivalókat. Több vasúti csomó
ponton újitóklubot hoztak lét
re. Az érdeklődők ott mégis-, 
merhetik az újítási rendelete

ket, műszaki és jogi tanácsó- 
kát kapnak.

Az elmúlt évben a Központi 
Népi Ellenőrzési Bizottság is 
vizsgálta a vasút újítómozgal
mának helyzetét, fejlesztésé
nek lehetőségeit. A  vizsgálat 
megállapítása szerint

a vasúti újítási szabály
zatot a dolgozók húsz
harminc százaléka nem is

meri.

Az újítási feladattervek tartal
ma, az abban megfogalmazott 
műszaki-gazdasági célkitűzé
sek 30 százaléka nem volt 
közérthető, sőt az is előfor-. 
dúlt, hogy az újítási feladat- 
terveket nem ismertették az 
újítókkal. A  rossz propaganda 
következménye, hogy 1977-ben 
a feladiaittervnek csak a 19 szá
zaléka valósult meg. Jó pél
daként lehet viszont említeni 
a szombathelyi járműjavítót és 
a vontatási főnökséget. Ezeken 
a szolgálati helyeken minden 
évben megtervezik az újítás
sal elérhető normaóra-megta
karítást is. Sajnos, keveset 
fejlődött a „Dóigöze hibátla
nul” munkamódszer, az újítók 
és a szocialista brigádmozga
lom közötti kapcsolat. Gyako
riak még az újítási javaslatok 
körülményes elbírálása^ miatti 
panaszok is.

Az újítások 20 százalékát, 
eredményszámítás alapján 

díjazták.

Ez azt bizonyítja, hogy a 
pénzügyi-gazdasági szemlélet 
háttérbe szorul a műszakival 
szemben.

Sok szolgálati helyen ‘ még 
mindig csak annyit tesznek a 
mozgalomért, mint amennyit a 
rendelet, illetve a szabályzat 
előír. Van ugyan újítási 
ügyekkel megbízott személy, 
aki formailag intézi az újítási 
ügyeket, betartja az ügyrendi 
előírásokat, elvégzi az admi
nisztrációt. Ez azonban nem 
elég az újítási mozgalom fej
lesztéséhez. Többet kellene 
törődni a mozgalom propagá
lásával. Kevés az önálló mun
kakörben foglalkoztatott újí
tási ügyintéző is.

Dr. Gyónl Béla

SEGÍT TÁJÉKOZÓDNI

a Heti Világgazdaság

Útkeresés —  buktatókkal
Őszintén a pécsi területi művelődési bizottság munkájáról

A  tizenhárom tagú területi 
művelődési bizottság az elmúlt 
év márciusában alakult Pé
csett. A  két társelnök: Hal-  
may Árpád tb-titkár és dr. 
Szabó Tibor vasútigazgatő lett. 
A  TMB alapvető feladatának 
a pécsi vasútigazgatóság 12 
csomóponti üzemi művelődési 
bizottságának megalakítását, s 
a komplex művelődési célok 
kidolgozását, gyakorlati meg-, 
valósítását tekinti. A  TMB 
megalakulása óta eltelt idő
szak eredményeiről beszélget
tünk Halmay Árpáddal, a pé
csi területi bizottság titkárá
val.

• •  .  y .  ,

Ötezer inyu&ó
— A M ÁV Vezérigazgatóság 

és a Vasutasok Szakszervezete 
közösen kidolgoz,ott irányelvei 
alapján láttunk munkához — 
kezdi a beszélgetést Halmay 
Árpád. — Több mint 14 ezer 
vasutas dolgozó kulturális éle
tének irányításáról van szó. 
Koordinatív tevékenységünk 
hatékonyságának javítására a 
TMB tagjai közül hatot patro- 
nálási feladatokkal bíztunk 
meg, s számba vettük a bizott
ság munkáját befolyásoló sze
mélyi és tárgyi feltételeket is. 
Az üzemi művelődési bizottsá
gok terveikben álkalmazkod- 
tak a közművelődés, közokta
tás, szakoktatás és továbbkép
zés helyi igényeihez és lehe
tőségeihez. A 12 csomóponti 
művelődési bizottság területén 
mintegy ötezer vasutas napon
ta ingázik munkahelyére. A  
vasútigazgatóság területén dol
gozók közül 3 ezer 600 mun
kás nem rendelkezik általános 
iskolai végzettséggel.

— Mi a véleménye az eddig 
végzett munkáról?

— Csomóponti üzemi műve

lődési bizottságainknak még 
nincs elég tapasztalata, s mun
kájukra az útkeresés jellemző. 
Az is igaz, hogy ebben sok 
még a buktató.

— A vasútigazgatóság terü
letén hol a legeredményesebb 
a kulturális élet?

— Első helyen a nagykani
zsai és dunaújvárosi csomó
ponti művelődési bizottságot 
kell említenem. Szerencsésen 
ötvöződött Nagykanizsán a 
vezetőség, amely szellemi moz
gatója a helyi kulturális élet
nek. Ebben fontos szerepe van 
a MÁV Kodály Zoltán Műve
lődési Házzal kialakított tar
talmas kapcsolatainknak; 
Nagykanizsán az amatőrszob
rászok, festők, fafaragók kiál
lítását a vasutasok kedvezően 
fogadták. Jó az együttműkö
désük a városi művelődési in 
tézményekkel is. A  pécsi cso
móponton a vasutas klub- 
könyvtár . és szakköreinek te
vékenységét emelném ki. Kez
deményezésükre rendeztük 
meg a vasutas szülők gyerme
keinek rajzpályázatát. Ugyan
csak a gyermekév tiszteletére 
rendezik ősszel az amatőr 
fotósok kiállítását.

E lőkerü lt
film vetítők

— Jó úton halad a helyi ze
nekedvelők klubja is — foly
tatja — akik kapcsolatban 
vannak a pécsi Tanárképző 
Főiskola közművelődési tago

zatával. Sikeres volt Oláh Er
zsébet cigány származású,
komlói amatőr vasutasfestő
pécsi tárlata. A  pécsi csomó
pont művelődési bizottsága 
kezdeményezésére egyre több 
helyen kerülnek elő a koráb
ban használaton kívüli film
vetítők, diavetítők, s egy-egy 
úti beszámolóhoz adnak hasz
nos technikai segítséget. A  
barcsi, bátaszéki, fonyódi, sió
foki művelődési bizottságok is 
előreléptek munkájukban. Sió
fokon például a Fodor András 
költő által patronált Kék Ba
laton szocialista brigád szava
lóversenyre hívta a testvér
brigádokat. E verseny győztese 
Katona Zoltán, a sárbogárdi 
csomópont dolgozója lett. És 
említhetjük a kaposvári va
sutasbált, amelynek célja az 
volt, hogy a szórakoztató ren
dezvények révén is közelebb 
kerüljünk a közönséghez. Az 
említett csomópontokon a leg
fontosabb művelődési felada
tok kerültek előtérbe.

Vannak üzemi bizottságaink, 
ahol szegényesek az elképzelé
sek. Többet várunk a dombó
vári, kaposvári, szekszárdi, 
sárbogárdi művelődési bizott
ságoktól. Ezeken a helyeken 
különösen sok vasutast kellene 
bevonni az akciókba. Klubja
ink többségének színvonalát 
emelni kell. Nem a nagykani
zsai modellezőklubra gondolok 
itt elsősorban, hanem az ifjú
sági klubokra. Igaz, ezen a te
rületen minden apró előrelé
pést sikerként kell elismer
nünk, de ott van például a bá

taszéki ifjúsági klub, amely
nek munkája az elmúlt évihez 
képest is visszaesett. Területi 
művelődési bizottságunk a he
lyi könyvtárral kibővített kap
csolatai révén próbál a báta- 
székiek gondján enyhíteni, s a 
vezetői példamutatást erősíte
ni. Hasonló gondok vannak a 
szocialista brigádklubokkal is.

íg érgető  írók
— Melyek a legkedveltebb 

rendezvények a vasutasok kö
rében?

— Kedvező tapasztalatokat 
gyűjtöttünk a díszítőművészeti 
kertbarátköri és kézimunka ki
állításokon. Kedveltek a bar
csi háromtagú vasutas citera- 
zenekar programjai, és a báta-

' széki kézimunkaszakkörről is 
ugyanezek mondhatók el. Pé
csett, Kaposvárott a színházi 
és zenei programok közműve- 

1 lő hatása jelentős, de a lehe- 
* tőségeket korántsem használ

ják ki dolgozóink. Több helyen 
eredményesek az iró-olvasó 
találkozók, de meg kell jegyez
ni, hogy alaptalan indokokra 
hivatkozva az írók — ígéretük 
ellenére —• nem mindig tesz
nek eleget, a meghívásnak. 
Legutóbb Kaposvárott maradt 
el hasonló x okokból a rendez
vény. Nagykanizsán sikeres 
volt az ukrán tárlat, dunaűj- 

I városban az MHSZ lóverseny, 
Pécsett pedig 21 névadót ren
deztek. Jól érvényesül koordi
natív szerepük a szakmai tan

folyamok szervezésében. A 
Közlekedési Tudományos 
Egyesület, a METESZ tovább
képző tanfolyamain részben a 
technikai kényszerűség miatt 
is nőtt a résztvevők száma. 
Pécsett, Fonyódon, Nagykani
zsán, M agyar sólyon, Murake- 
resztúron pedig sikeresek a 
szerb-horvát és német nyelv- 
tanfolyamok.

— Hogyan segítik a munkás- 
szállókon a lakókocsikban élők 
kulturális igényeinek felkelté
sét?

— Területünkön viszonylag 
kevés a lakókocsiban élők szá
ma, munkásszállónk pedig 
Dombóvárott van. Sok viszont 
a naponta ingázók száma, akik 
a legtöbbször passzív szemlélői 
rendezvényeinknek. Hiába a 
vonzó programok, amikor jön 
a vonat, vagy indul a busz, ne
héz őket maradásra bírni.

— Hogyan segítik az általá
nos iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők oktatását?

— Művelődési bizottságaink 
kezdetben az oktatáscentri- 
kusság hibájába estek. Több 
mint 3,5 ezer dolgozónknak hi
ányzik az általános iskolai 
végzettsége. Ennek érdekében 
több csomóponton eredményes 
akció indult az általános isko
la elvégzésére. Legutóbb a bá- 
taszékieknek volt sikeres ak
ciójuk^ az idén azonban sehol 
se tudtunk kihelyezett tagoza-. 
tót indítani. Jóllehet, az álta
lános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők közül mintegy 
kétezren koruk miatt nem ve

hetők figyelembe az oktatás
nál, de sok a 30 éven aluliak 
száma is. Gondot okoz az is, 
hogy sokan ném érzik Szüksé
gét az önművelődésnek. Az ok
tatás szervezettebbé tételét az 
ingázás, az építési és a pálya- 
fenntartási főnökségek objek
tív körülményei is akadályoz
zák. Sok helyen csak a terme
lési és a tervfeladatokat helye
zik előtérbe, a szocialista bri
gádok kulturális és oktatási 
vállalásai csak brossúra szöve
gek maradnak.

Szerény* de 
reá lis célok

— Sokan azt mondják, hogy 
a párt, a KISZ, a szakszerveze
ti bizottságok és a személyzeti 
osztályon kívül ugyanarról a 
munkáról a művelődési bi
zottságok is beszámolnak? Mi 
erről a véleménye?

— A  művelődési bizottságok 
funkciója nem az, hogy szer
vezzék a rendezvényeket, ha
nem a szervezetek és művelő
dési intézmények közti műve
lődési munkát koordinálják és 
segítsék*

— Az idei munkatervben a 
múlt évinél szerényebb célokat 
rögzítettek, kevesebb konkré
tummal. Nem v’oltak túl óva
tosak?

— Régi igazság, hogy min
den terv annyit ér, amennyit 
megvalósítanak belőle. Nem 
akarunk olyat vállalni, ami 
lehetőségünket, tehetségünket 
meghaladja, de amit leírtunk, 
azt minden formalitást mel
lőzve szeretnénk a gyakorlat
ban is megvalósítani.

Orosz Károly
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Megmozdulnak-e a hegyek l
T a k a r é k o s s á g i  t ö r e k v é s e k  g o n d o k k a l  

a  f e r e n c v á r o s i  v o n t a t á s i  f ő n ö k s é g n é l
— Itt, a ferencvárosi von ta

tásnál^ most olyan gárda van. 
amellyel hegyeket lehetne 
mozdítani. . .  ha minden felté
tel adott lenne.

Szepesi József mozdonyveze
tő, az utazó személyzet párttit
kára vélekedik így, s a körü
lötte ülő munkatársai — Pész
té ricz György, Laki József és 
Méhes Károly — egyetértőén 
bólogatnak. Arra is, hogy: le
hetne, s arra is, hogy: feltété-  
lek kellenének hozzá. De hát 
ott a feltételes mód, s a he
gyek elmozdítása helyett egye
lőre az is örvendetes, ha az 
áruk zökkenőmentes továbbí
tására képesek, ha javul a 
mozdonyok teljesítménye, ha 
csökken az üzemanyag-fo
gyasztás.

Ma még jobbára ki-kfi a ma
ga nézőpontjából ítél, s elsőd
legesen a mások okozta akadá
lyokat észleli, de egyre több az 
önkritikus hang is. Keresik a 
hatékonyabb, gazdaságosabb 
munka mikéntjét.

Kopogtat 

a mozdonyvezető

— Most már bekopog hoz
zám az a mozdonyvezető is, aki 
tizenkét éra alatt alig tíz
tizenöt kilométert utazott: fő
nök, höl itt a gazdaságosság?! 
— mondja Horváth Lajos, a 
ferencvárosi vontatási főnök
ség vezetője. (A  legfiatalabb 
főnökök egyike: 31 esztendős, 
az idén januárban nevezték ki 
posztjára). Rögvest hozzáteszi: 
nem szereti az egyedi példákat, 
mert azok — némi. rosszindu
lat esetén — alkalmasak az ál
talánosításra. A  Fradiban, ré
szint a körvasút sajátos adott
ságai miatt, tíz M62-es dízel 
végez átállítást és lát el kör
vasúd, szolgálatot; megesik, 
hogy Kelenföldről' áthoznak 
egy szerelvényt, majd átmen
nek Pestről Budára és eltelt a 
tizenkét óra.

— Havi átlagban azért így
is kijön a két-három ezer kilo
méter, de hol van e tíz moz
dony teljesítménye a tehervo- 
natokat vontatók tíz-tizenkét 
ezer, vagy a személyvonatok 
tizenöt-húsz ezer kilométeré
től? Ráadásul ezeken a moz
donyokon dolgoznak a legjobb 
vezetők, az ötven év körüliek, 
akik szükség esetén „bevethe
tők” bármelyik fővonalra.. .  
Végső fokon a fajlagos telje
sítményi mutatóink emiatt
alacsonyabbak, mint a vidéki 
vontatási főnökségeknél, jólle
het, 1972 óta folyamatos a ja
vulás.

Beszédes adatok
Jegyzem a számokat, ame

lyek önmagukért beszélnek. A 
főnökség évi teljesítménye
25—26 m illió százelegytonna- 
kilométer; 6,2—6,5 millió moz- 
donykilométer; 280—290 ezer 
tolatási óra. Ehhez felhasznál
nak 18 millió kilogramm gáz
olajat és 13 m illió kilowattóra 
villamosáramot (87 millió 700 
ezer forint a költsége ennek), 
s elfogy 285 ezer kiló motor
olaj is. Az évi üzemel tetésf 
költségük 172 millió forint. Ha 
csupán egyszázalékos megta
karítást érnek el — és ez vi
szonylag könnyen elérhető —, 
már 1 millió 720 ezer forinttal 
kevesebbet költöttek.

Sok kicsi sokra megy — tart
ja a mondás; halljuk hát is
mét a mozdonyvezetőket és a 
motorszerelőket:

Pesztericz György: — A for
galmi és a jelzési utasítások 
maradéktalan betartása az 
üzemanyag-megtakarítást is
segítené. Például, ha az elő
jelzőt indokolatlanul nem ke
zelik, előbb hirtelen fékezni 
kell, majd ha látjuk, hogy me
hetünk, ismét gyorsítunk. Egy- 
egy ■ fölös fékezéssel 60—80 
kiló üzemanyagot pazarlunk 
éL A  körvasúton és a kelebiai 
vonalon nem ritkaság ez.

Szepesi József: — Soroksári 
út, Soroksár, Dunaharaszti, de 
leginkább Taksony állomás 
jellemzője, hogy nem kezelik 
az előjelzőt.. .

Laki József: — Én már jár
tam úgy is, hogy az összes ál
lomás előtt le kellett lassítani, 
majd újra felgyorsítani a sze
relvényt. Aligha túlzás, hogy 
legalább ezer kiló üzemanya
got pocsékoltam el emiatt

Anyaghiány: pazarlás

Magyar András motorszere
lő: — A legnagyobb pazarlás 
az anyaghiány. Amikor két- 
három M63-as áll a „dögso
ron”, kényszerből egyikből a 
másikba szereljük át a még jó
— és a raktárban éppen hiány
zó — alkatrészeket Rengeteg 
munkaóra megy így veszendő
b e ... Aztán olyan mozdony- 
vezető is van, aki ha végez a 
szolgálattal, nem jelzi, hogy 
milyen hibát észlelt a mozdo
nyán: jöjjön rá a szerelő! Pe
dig ha papíron tájékoztatna, 
hogy mire számítsunk, odaké
szítenénk az anyagot meg a 
szerszámot, s rövidébb volna a 
javítási idő. Ráadásul a vezér
lési hiba csak menet közben 
bukik ki.

Kuti Mihály motorszerelő:
— Némelyik mozdonyvezetőt 
talán gyóntatni kellene! De azt 
se dicsérhetem, aki közvetle
nül az indulás előtt kéri szá
mon rajtunk: miért nem vet
tük észre ezt vagy azt a hi
bát ...

Mindez alátámasztja Hor
váth Lajos vontatási főnök, és 
legközvetlenebb munkatársai
— Csiba József és Turjánszky
László vezető mérnökök — vé
leményét : amíg két-három esz
tendeje csak a munkahelyi 
vezetők* hangoztatták a taka
rékosság fontosságát, most 
már a személyzet teszi szóvá 
a lazaságokat. És előrelépés az 
is: nemcsak a ferencvárosi
csomópont régi és új vezetői 
értenek szót egymással, ha
nem a különböző szakszolgá
lati ágakhoz tartozó brigádok 
is keresik a kapcsolatokat. 
Több kollektíva hozakodott elő 
az'zal, hogy komplex brigádot 
alakítanának, vagy szerződést 
kötnének egymás vállalásai 
végrehajtásának segítésére. 
Akik így gondolkodnak, nem 
mutogatnak egymásra többé 
(nem véletlen, hogy éppen a 
ferencvárosiak kezdeményez
ték a vasútnál a kongresszusi 
és a felszabadulási munkaver
senyt). "

Fordult a kocka

Bár takarékossági program 
az idén is készült, az első ne
gyedévben még nem bizonyult 
elég hatékonynak a végrehaj
tás, sőt: a tervezettnél több 
gázolajat fogyasztottak. A  má
sodik évnegyedben már for
dult a kocka: megtakarítást 
értek el, s a korábbi hiány, 
meg az azt követő többlet ki
egyenlítette egymást.

Ám lássuk tovább: hol, mit, 
miként lehet megtakarítani?

Együtt ünnepeltek
Mintegy húszezer dolgozó, köztük kétezer vasutas kö

szöntötte a csanikvölgyi Majális Parkban Alkotmányunk 30. 
évfordulóját augusztus 20-án. Az ünnepi nagygyűlés szónoka 
Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja volt.

Az ünnepség után a csomópont szocialista brigádjai és 
családtagjai együtt töltötték a napot a Majális Parkban. Dél
után a testvérmegyék kultúrcsoportjai szórakoztatták az ün
nepség részvevőit. Nagy sikere volt a neubrandenburgi, vala
mint a kelet-szlovákiai ének- és táncegyüttesnek.

— Ha a mozdonyt színültig 
fel töd tik üzemanyaggal, az olaj 
a pálya legelső ívénél kicsor
dul. Negyvem-ötven fkrlónyá is 
kárba vész így a „túlfolyón” — 
említi Horváth Lajos. — Im
már előírás, hogy a tartály 
meddig tölthető fel; ennek 
betartása egyaránt múlik a 
mozdony vezetőjén és a szer
tár kutasán. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a tolató mozdo
nyok másodnaponként, a vo
naliak pedig mindennap tan
kolnak, csupán ily módon na
ponta kétezerkilónyi gázolaj 
megmenthető. Persze, eddig 
sem volt törvényszerű a túl
folyás .. .  de hát embere válo
gatta. Akkor is fogy az üzem
anyag, ha a mozdony az állo
máson vagy a jelzőknél ácso- 
rog. Egy M62-es járó motorral, 
álló helyzetben óránként har- 
minckilónyi olajat használ el 
fölöslegesen. Félórányi időtar
tamra nem érdemes leállítani 
a motort, de mert a vezető 
nem tudja, hogy mikor kap 
szabad jelzést, megesik, hogy 
négy-öt órát is vesztegel, mi
közben akár százötven kilő 
olajat is elpocsékol.

Valaha — amikor még volt 
szénprémium — a jó moz
donyvezető nem indult útnak 
rossz fűtővel. De "volt olyan 
„fakezű"-nek nevezett masi
niszta is, aki mellől leszálltak 
a fűtők, mondván: nem győzik 
rakni a szenet, oly nagy a fo
gyasztás. Napjainkban, amikor 
csupán a vezető áll a vezéréin 
lásban, nincs ilyen visszajelzés 
(s mitagadás: a felenlegi gáz
olaj-, illetve villamosenergia- 
megtakarítási prémium nem 
ösztönöz eléggé). Előadódik, 
hogy a Budapest—Kelebia kö
zötti 162 kilométeres távon 
ugyanazt a vonatot az egyik 
vezető négyszáz kilogrammal 
több gázolajjal viszi el, minta 
másik. Akár a közutakon, a 
sínpályákon is vannak hívei a 
„sportos vezetés*'-nék, akik 
szinte kilőnek az állomásról. 
(Egyiküket társai repülő bom
bázó”-nők. nevezték, a forgal
misták többsége viszont sze
rette, mert hamar tolatott. Ad
dig „bombázott” , amíg olyan 
balesetet okozott, amiért el 
kellett bocsátani.)

Szepesi József: — A moz
donyvezető hosszú-hosszú évek 
alatt ismeri meg igazán szak
mája fortélyait. Ahhoz, hogy 
valaki takarékosan vigye a vo
natot, nemcsak a mozdonyát 
kell ismernie, hanem a vona
lat is. Jó tudnia, hogy mikor 
lelt a pálya, milyen a szerel
vény mozgási stílusa, vagyis 
ne akkor húzasson, amjkor 
futtatni kell.

Ki mit tehet?
Aligha örvendetes: a kerék

eszterga és az emelőcsoport 
egy hónapja éjjel-nappal dol
gozik — oly sok a sérült ab
roncs. A  szakember tudja en
nek okát: hanyagul végezték 
el a fékpróbát, és emiatt szo
rul a féktuskó. A  kár három
szoros : kopik-tönkremegy az 
abroncs, a kocsit ki kell vonni 
a forgalomból, s természetesen 
üzemanyagból is több fogy az 
indokoltnál. (Nem utolsó szem
pont: a féktuskó szorulása
akár tüzet is okozhat!) Ám a 
vezető mérnökök utalnak az 
ad agol óberendezés megfelelő 
beállítására Is. A  beállítást 
rendszeresen ellenőrzik... d'e 
ha nem tudják kicserélni a 
használt dugattyúgyűrűt, a ke
nőolaj-fogyasztás az előírt két- 
szeresére-négyszeresére is meg
ugorhat .. .

Nyilvánvaló: mindenki csak 
annyit tehet, amennyire képes. 
A  pazarlás országos mérvű — 
vannak „objektív” és „szub
jektív” okai is —, de csak ak
kor száműzhető országosan, ha 
ki-ki a maga területén vet szá
mot a lehetőségekkel és próbál 
rendet teremteni. A  ferencvá
rosi vontatásnál — és nemcsak 
ott — a dolgozók többsége át- 
érzi a takarékosság oszthatat
lan felelősségét. Eredmények
ről is beszámolhatnak. De 
fiaskókról is.

Nemcsak rajtuk múlik, hogy 
mennyire jutnak. De a lényeg, 
hogy felismerték: ra jtuk 'is
múlik.. .

Földes Tamás

É v a . a  vona
Száva Éva vonat- 

vezető. Tíz éve Bé
késcsaba állomás a 
munkahelye. Kocsi
felíróként Sarkadon 
ismerte meg a vas
utat Előtte a tsz- 
ben dolgozott Méh
keréken.

— Családi okok 
miatt jöttem a vas
úthoz — mondja. — 
Nem bántam meg. 
Nagyon szeretem ezt 
a munkát.

Pedig nehéz szol
gálat, sokat van tá
vol otthonról. Méh
keréken lakik. Ez 
három és fél óra uta
zást jelenít naponta.

A  kezdet nem volt 
könnyű. Neki á nyel
vi nehézségeket is át 
kellett hidalnia.

— Az anyanyelvem 
román, otthon is ro
mán iskolába jár
tam. A  faluban úgy
szólván mindenki ro
mánul beszél. Alig 
tudtam magyarul, 
amikor az első tan
folyamra beosztot
tak. De még a máso
dikon is nehéz hely
zetben voltam. A  
szakmával együtt ta
nultam meg a ma
gyar nyelvet. Nagy 
szorgalom és akarat 
kellett hozzá.

Előbb jegyvizsgáló 
lett, majd hamaro
san vonatvezető. Ak
kor még sok kalauz 
volt. A  12 nőből már 
csak egyedül van.

— A nők általá
ban a családtól váló 
sok távoliét miatt 
hagyják el a vasutat. 
De aki megszerette 
ezt a hivatást, nem 
tud megválni tőle. 
Én az édesanyámmal 
élek együtt Szokták 
is mondani, ha meg
kérnek, hogy ugor
jak be más helyett: 
„téged úgysem vár a 
férjed és a gyerek” 
Mindig elvállalom,

pedig nekem1 is 
van elég otthoni 
tennivalóm. Nemrég 
építkeztünk. Ma jó
val nehezebb a szol
gálat, mint amikor 
kezdtem. Kevesebb a 
vonatok személyzete, 
s nekem szinte ál
landóan segítenem 
kell a jegyvizsgáló
nak. Egy-egy hosz- 
szabb úton eléggé ki
fáradunk. Nem me
gyünk már a Keleti
ből se moziba, vagy 
várost nézni, hanem 
pihenünk, ha van 
pár óránk...

Vass Márta

A XII. PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE

Készülődés a szolgálati helyeken
(Folytatás az 1. oldalról)

A  vasutas szocialistá brigá
dok, KISZ-aLapszervezetek, 
szolgálati helyek, csomópon
tok — akárcsak a tapolcai 
üzemfőnökségnél — egysége
sen csatlakoztak a központi 
felhíváshoz. A  dolgozók röp- 
gyüléseken, termelési tanács
kozásokon, munkásgyűléseken 
és műszaki konferenciákon 
mondták el véleményüket és 
tették meg felajánlásaikat. 
Mindebből arra is következ
tethetünk, hogy a szakszerve
zeti bizottságok Záhonytól 
Szombathelyig valamennyi 
vasúti szolgálati helyen jól 
irányították a figyelmet a leg
fontosabb feladatokra, közös 
gondjaink megoldásának fon
tosságára.

Miskolcon például a dolgo
zók a kocsiforduló idők, a me
netrendszerűség, a vontatójár
művek kihasználtságának ja
vításán túl nemcsak a számítá
si feladatok túlteljesítését, ha
nem a vágányzárak csökken
tését, a felújított vágánykilo- 
méterek növelését is vállalták.

A miskolci pályafenntartási 
főnökség dolgozói az egyik 
vállalásit már teljesítették is: 

6 vágánykitérőt a határ
idő előtt két héttel cse

réltek ki.
A miskolci forgalmi és vonta
tási szakszolgálat együttes 
versenyvállalást tett a tolatá
si szolgálat átszervezésére. 
Ily módon több vontató jár
művet tudnak vonattovábbí
tásra felhasználni.

A  debreceni igazgatóság és 
a szakszervezet területi bizott
sága hatékony együttműködé
se révén a vállalásokban jól 
tükröződnek a súlyponti fel
adatok. A  teherkocsik átlagos 
terhelésének 3 százalékos nö
velésével, a személyszállítás
ból eredő bevétel növelésével 
és a kocsitartózkodás 1 száza
lékos csökkentésével párhuza
mosan felajánlották, hogy 

az idegen teherkocsik ész- 
■ szerűbb felhasználásával 
másfél százalékos deviza

kímélést érnek éL 
Szeged körzeti üzemfőnök

ségének dolgozói az áruszállí
tási tervek 3,5 százalékos túl
teljesítését, a kulturált utazási 
igények kielégítését, a sze

mély- és tehervonatok menet
rendszerűségét vállalják. En
nek érdekében a fuvaroztatók
kal egyeztetik a vasúti szállí
tás paramétereit, illetve erősí
tik kapcsolataikat. A  szegedi 
területi bizottságokhoz tartozó 
szolgálati helyek közül Hód
mezővásárhely és Kiskunhalas 
pályafenntartási főnökségei 
terven felüli vágánybontáso
kat, betonalj-  és síncseréket 
végeznek. A  kecskeméti Há- 
mán Kató és Kossuth Lajos 
szocialista brigádok egy sza
badnapjukat ajánlották fel a 
helyi állami gazdaság tér-  
ménybetakaritási munkáinak 
segítésére. Az ezért járó bért 
a nemzetközi gyermeksegély
alapra fizetik be.

A  konkrétság jellemzi a 
szentesi vasutasok felajánlá
sait is. A  körzeti üzemiénök- 
ség dolgozói vállalták, hogy az 
elmúlt évi közel 1,6 millió fo
rint értékű megtakarított von
tatási energiát további 100 ezer 
forintos megtakarítás követi. 
Ezt nemcsak a vonattúlfűtések 
megakadályozásával, a rend- • 
szeres ellenőrzéssel és hiba
megszüntetéssel kívánják el
érni, hanem úgyis, hogy 

szabad utat biztosítanak 
az energiatakarékosságot 
célzó újítási javaslatoknak.

A fenntartási részleg a sok 
energiapazarlást okozó osztott 
szabad szombatok megszünte
tését is vállalta. Szerepel még 
a szentesiek felajánlásában az 
utazó személyzet túlórájának 
csökkentése, kommunista 
szombatok szervezése és az is, 
hogy az ünnepi forgalom ide
jén a KISZ-szervezetek és az 
ifjúsági szocialista brigádok 
díjazás nélküli készenléti szol
gálatot tartanak.

Figyelemre méltó a szentesi 
építési főnökség Makarenkó, 
Zalka Máté és Zó ja szocialis
ta brigádjainak vállalása: fe
gyelmezettebb, tervszerűbb 
munkával és a teljesítmény
arányos bérezés kiterjesztésé
vel a normaidő 10 százalékos 
megtakarítását kívánják el-

A  székesfehérvári körzeti 
üzemfőnökség brigádjai az 
eredeti brigádszerződésen túl a 
termelési feladatok teljesítése 
érdekében 4 ezer társadalmi 
munkaórát vállaltak. . Békés
csabai kollégáik 

a mozdonyok fajlagos ter
helésének növelésére, az 
elegyrendezés gyorsításá
ra, a vágányok közötti ko
csijavítás kiterjesztésére 

tettek felajánlást.
A  ferencvárosi vontatási fő

nökség Lenin szocialista bri
gádja az export- és tranzit- 
szállítások segítésére vállalta, 
hogy a TEEM és a romlandó 
áruval rakott vonatok kocsi
jainak soron kívüli 'javításé
val, a vontató járművek for
duló idejének csökkentésével, 
szervezettebb munkával já
rulnak hozzá a kongresszusi 
verseny sikeréhez.

Határállomásaink ' közül 
Curtici közös határállomás 
magyar vasutasai az egy vo
nattal továbbított elegy meny- 
nyiségét átlagosan 100 tonná
val növelik, s 5 százalékkal 
mérséklik a mozdonyok tar
tózkodását a bázishoz képest. 
A M Á V  Budapesti Igazgatóság 
és a CSD Bratislavai Keleti 
Vasútigazgatóság, illetve Ko
márom állomás közös megál
lapodása is hasznosan segíti a 
központi versenyfelhívás cél
jainak teljesítését.

A  forgalmi és a vontatási 
szakszolgálatok versenyfel
ajánlásainak teljesítéséhez 

jól kapcsolódnak a jármű
javítók és ipari üzemek 
dolgozó kollektíváinak 

vállalásai,
figyelembe véve a kiváló 
üzem cím elnyerésére kiírt 
pályázatot is. A  2—3 százalé
kos termelékenységnövelés 
mellett 5 százalékkal csökken
tik a vontató és vontatott jár
művek javítási és átfutási ide
jét. Ezen túlmenően

a szombathelyi járműjaví
tó dolgozói 2 millió forint 
értékű importfa-megtaka- 

rítását tűzték ki céluL

A  vállalásokról érkező tudósítások adatait még hosszan 
sorolhatnánk, bizonyságául annak, hogy a vállalásokban egy
re kevesebb a közhely, s annál több a konkrét, mérhető mun
kára irányuló cselekvési készség. A  szocialista embert jellem
ző közös felelősségvállalás jut kifejezésre a felajánlásokban.

. K. J.

» A  vezérállás volt az én világom...”
O

Szemerkélő esőben meneszt! a pécsi for
galmista az 1903-as gyorsvonatot. Tóth La
jos, a dombóvári üzemfőnökség műszaki fel
vigyázója, fütőházi vízházkezelő is felszáll. 
Három aprósággal*a szomszéd ülésen telep
szik le. A  gyerekek az ablakhoz húzódnak, 
és a tájat figyelik. A  nagypapa műanyag
dossziét vesz elő, felteszi fémkeretes szemü
vegét. A  borítólap díszes feliratát nézegeti.

— Most kaptam meg a pécsi igazgatósá
gon a 30 évi vasúti szolgálatért járó jubile
umi elismerést — mondja. — Nehéz szívvel 
búcsúzom a vasúttól, sok emlék *!köt ide. 
Pályamunkásként kezdtem, majd később fű
tő lettem egy 424-es gőzmozdonyon. Nagyon 
szerettem azt a gépet. Bejártam rajta az 
egész Dunántúlt, sőt az Alföld vasútvona
lait is. Közben felneveltem két gyerekemet 
is. Tünde a dombóvári vontatási főnökség 
dolgozója, a fiam pedig Dunaújvárosban 
köhómémök. Most az unokáimmal utazom...

Tóth Lajos örömmel beszél arról, hogy 
milyen jó kollektívában dolgozhatott. 1954- 
ben a gőzmozdonyok országos tisztasági ver

senyén elsők lettek. A díjat a miniszter ad 
ta át. Tóth Lajos később balesetet szenve
dett, ezért könnyebb munkahelyre került. 
Fűtőházi szolgálatra osztották be.

Vasutas sapkáját feljebb tolja a homlo
kán, s miközben elhaladunk a bükkösdi ál
lomás vágányain dolgozó „Buda” aláverő 
gépek mellett, mosolyogva megjegyzi:

— Negyvennyolcban, amikor először ha
ladtam át itt gőzmozdonnyal, még gödrök 
tarkították a pályát. Bombatölcsérek voltak. 
Sok munkáskéz kellett akkor az újjáépítés
hez. Most ez az egy gép többet csinál, mint 
akkor ötven ember. Sokat változott azóta a 
világ. Én a vezérálláson éreztem igazán jól 
magam.. .

— Mi lett a sorsa egykori mozdonyának?
— A jó öreg masinát Dunaújvárosba vit

ték. Néha találkozom vele, mikor a fiamék- 
hoz megyek látogatóba.

Sásd állomás bejáratánál „megállj !” -t pa
rancsol a jelző. A  nyugdíjas vasutas lelke
sen magyaráz a gyerekeknek. Emese. Orso
lya, Áron figyelmesen hallgatják. O. K.
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A z  átépítés ellenére

Gondtalan napok 
Vony arcvashegy en

A z üdülők kedves lemlékként 'őrzilk a gondtalanul töltött 
két hét pillanatait, eseményeit. Alábbi képriportunk augusz
tus végén készült a vonyarcvashegyi vasutas üdülőben, ahol 
turnusonként 112-en üdülhetnek. Az üdülő 24 milüió forintba 
kerülő felújítása a nyáron sem szünetelt. Új konyha és ebédlő 
épül, ezenkívül kényelmesebbé varázsolják a szobáikat is.

^ A  gyerekek jól szórakoztak a játszótéren

- v  - . .V

Papák és fiúk labdarúgó-mérkőzése

NÉVADÓJUK: GÁBOR ÁRO N

Egy brigád hétköznapjai

Fürdés után jólesik a napozás. Pétcrvári István és családja 
a Balaton partján

A  Keleti' Műszaki Kocsi
szolgálat lakatos müh elyének
9 tagú Gábor Áron szocialista 
brigádja 1982-ben alakult. A 
32 éves Burján György laka
tos 5 éve vette át a brigád 
irányítását, s a többiekkel 
együtt úgy tartja, hogy náluk 
elsősorban a végzett munka 
az irányadó.

Burján György már hajó
építő szakmával rendelkezett, 
amikor — a katonaidő letölté
se után — a vasúthoz, került. 
Hogy így választott, abban 
nem kis szerepet játszott 
apásának a biztatása, aki a 
MÁV-nál teljesített szolgála
tot Nem bánta meg, hogy 
hallgatott rá. Kiváló dolgozó.

A  brigád segíti a nagycsa
ládosokat. Javaslatukra pél
dául Bertján János, ötgyere
kes családapa Balatonkenesé
re kapott beutalót, s hozzá 600 
forint jutalmat.

— Kellemes meglepetésként 
ért a beutaló, annál is inkább, 
mert a munkám alapján kap
tam. A  családommal igen 
örültünk — mondja Bertján 
János. — 1972-ben baleset ért, 
akkor kerültem a műhely
be ...

A  felesége a BKV-nál ta
karító, állandó éjszakai mű
szakban dolgozik. György fia 
a háj tóműgyárban az idén 
szabadult fel, mint gépszere
lő. Nincs kizárva, hogy az ap
jára fog hallgatni, és ó is a 
vasúthoz jön.

— Én vidékről járok be — 
kapcsolódik a beszélgetésbe 
Zsemlye Pál. —> Naponta, reg
gel fél ötkor kelek, és este 6 
órakor érek ismét haza. T i
zenhét éve dolgozom a mű

szaki kocsiszolgálatnál kovács
ként, de lakatos munkákkal is 
foglalkozom. Már a nagyapám 
is ezt a mesterséget űzte. Va
laha lópatkókat készítettem, 
de ez a múlté. Jelenleg az el
fogadott újítások prototípu
sain dolgozom. A  kocsialkatré
szek megmunkálása, az élet
mentő- és a lépcsőtámok 
egyengetéso tetszik leginkább.

Id. Balázs József csoportve
zető, a műhelybizottság titkára 
1949-ben kezdett a vasútnál, 
és az újítások kivitelezésénél 
úgyszintén pótolhatatlan a 
szaktudása. Az újítómozgalom
ban oklevelet és négy jelvényt 
szerzett. Háromszor részesült 
kiváló dolgozó kitüntetésben. 
Politizáló, embernek tartják.

*— Akkor beszélhetünk a 
jogainkról, ha már a munka
helyi kötelességeinket a kí
vánt színvonalon elvégeztük — 
vallja. — Kollektívánk telje
sítménye kielégítő, ám szeret
nénk még előbbre lépni, hi
szen a jelenlegi gárda, szerin
tem, az eddigieknél többre ké
pes. Kongresszusi vállalásaink 
is ezt tükrözik.,.

A  kollektíva ereje a társa
dalmi munkákban régóta meg
mutatkozik. Amikor Veres 
Gábor, a brigád legfiatalabb 
ta?ia, építkezni kezdett, elké
szítették a ház alapozását és 
a drótkerítést. Részt vesznek 
az évenként meghirdetett 
tisztasági versenyben. Ami ér
tékes fémanyagot találnak, át
adják a szertárnak, hogy új
ra felhasználhassák. A  Ben
czúr utcai és az igazgatósáéi 
óvodát nátronéivá, Játékokat 
javítanak, újítanak f>e>L

Kovács László

Ú tk ö z b e n

Már állnak az ebédlő és a konyha főfalai

(Óvári Árpád képriportja)

Su  algótarján—Budapest fel
iratú tábla lógott a 
vasúti kocsi «¡¿dalán. A 

fülkében egy fé r fi. ült velem 
szemben. Fáradtan nézett ld 
az ablakon. Szürke zakót, ol
csó cipót viselt. Ősz haja itt- 
ott már megritkult. Csak né
ha villant meg távolba .mere
dő, nagy barna szeme. Egy- 
egy mellettünk elrobogó vonat 
számát dünnyögte. Az őrhá
zaknál tányérnyi zsebórájára 
pillantott, mintha azt kémlel
né, sikerült e behozni valamit 
a késésből. Később elővette 
kagylócsontnyelű bicskáját, 
szalvétába csomagolt ebédjét: 
szalonnát, kenyeret, uborkát. 
Apró failatokkal evett.

— Ilyenkor soha nem tudok 
vacsorázni. Haragszik is érte 
az asszony, de hiába. Amikor 
viszem le a vonatot, nem 
eszem, és most már délután 
16 óra 30 perc van. Nem jó a 
gyomornak ez a cigányélet. 
Így volt 37 évig, és így lesz, 
amíg csinálom. Sok mindent 
megértem. Baleset, vizsgálat, 
átvirrasztott éjszakák, vasúti 
laktanyák, tengelytörés, hó
torlasz, fékhiba — meséli ne
kem, az idegennek. A  vonaton 
közlékenyebb az ember.

— Hat-hét éve történt — 
folytatja. — Kedvenc vonala
mon, Pécsről hoztam a tizen
kilenc-tizenkilencest hazafelé, 
22 óra 40 percet mutatott az 
óra. Aludt Baranya és Tolna. 
Egyedül az én öreg dízelem 
morgott egyenletesen. Tudja, 
sok arra a kanyar, de én már 
ismerem a pályát. Ahogy ka
nyarog a vonat a dombok kö
zött, egyszeresük, mi fene. . .  
jön egy teher-kocsisor velem 
szemben. A  vagonok a lejtős 
pályán tolatással kerültek a 
nyílt vonalra. Fékeztem, majd 
amikor láttam, hogy hiába, le
ugrottam a gépről, ötven-hat- 
van méterre szóródtak szét a 
vasrudak és a ' tárcsák. Az 
ijedtségen kívül nem történt 
bajom. Csak a szürke kiska- 
bátom szakadt szét. Kilátszott 
a lehorzsolt vállam. Nagy hi
vatali cirkusz lett belőle. Pár 
nap múlva újból erre a vo
nalra kerültem. Indulás előtt 
géppróbá, jelentkezés a for
galmi irodán. AmikoY beindí
tottam a motort, az asszonyra 
meg a gyerekre gondoltam.

—  Mióta vasutas?
— ötvenkettő óta. Tizenegy 

kilométert gyalogoltam tíz 
éven át hóban, fagyban. Pá
lyamunkás voltam Lajosmi-

zsén. 1959-ben kerültem gő
zösre. Azután jött a dízel. Ké
sőbb megválasztottak a* szak- 
szervezeti bizottság titkárá
nak. Olyan tisztség ez, amely
re rámegy vagy három sza
badnap havonta. Hányszor 
mondta az asszony: „Hagyd a 
vasutat meg a sok külön 
munkát. Moziba, ■ színházba 
még nem jutottam el.** Egy
szer voltunk az Állatkertben. 
Gyakran felmegy bennem a 
pumpa, ha azt tapasztalom, 
hogy hiába koptatom a tor
kom. Hányszor viszek egy-két 
kocsit nagyteljesítményű gép
pel. A fele lóerő is sok lenne. 
Fogy az energia, kopik a drá
ga mozdony.

mj em szólok közbe, beszél 
tovább...

— Tíz évvel ezelőtt 
vettem egy olcsó telket Lőrin- 
cen. Hány meg nem ivott 
fröccs, ledolgozott túlóra volt 
ebben a ■ kis darab földben. 
Kezdődött az építkezés. Fizet
tem az OTP-t, a kőművest, a 
napszámost. Bizony, nem él
tünk fényesen. Ha kellett, 
hívtam a haverokat. Bedob
tam egy-két liter kadarkát, és 
nekiveselkedtünk. Egy év alatt 
álltak a falak. Beköltöztünk, 

xaztán minden nyáron csinál
tunk valamit. Hol parkettáz
tunk, hol festettünk, hol lép
cső, ,hol gerenda, hol ez, hol 
az kellett. . .  *

Még soha nem nyaralt. Kül
földön nem volt, csak Sturo- 
vóba vitte egyszer az 1272-est. 
Az országot Záhonytól He
gyeshalomig ismeri, akár a te
nyerét. Járt minden vonalon.

— Valamit még szeretnék. 
Elkértem a szomszédtól az 
elektrotechnika tankönyvet.
, Már bele-belenéztem. Tele 
van képlettel, rajzokkal, jelek
kel. Tudja, szeretnék villa
mosmozdonyt is vinni. Ele
gáns, gyors, tiszta. Aztán, ha 
meglenne a „szilire** az enge
délyem, nem lenne olyan 
mozdony, amit ne vezethet
nék. Akkor talán végre meg
nyugodnék. Az asszony se so
pánkodna, mert elmennénk 
egy beutalóval Szoboszlóra, 
vagy a Balatonhoz...

Szinte észre sem vettem, 
hogy a Keletiben va
gyunk. Ismerősként 

búcsúztunk el, de a nevét — 
most is bánt — nem jegyez
tem meg.

Gém Zoltán

Munkaverseny 
mai mércével

Ha valaki fellapozza a Közgazdasági Kislexikont, 
annak 223. oldalán — „munkaverseny, szocialista 
munkaverseny”  címszó alatt —• megtudhatja: a 

dolgozók önkéntes alkotó kezdeményezéséről van szó, 
amelynek célja az üzemeik előtt álló feladatok jobb vég
rehajtása, a gazdasági eredmények növelése érdekében. 
Kitűnik még: „a versenyfeladatoknak összhangban kell 
lenniük a népgazdaság legfőbb célkitűzéseivel'’.

Miért idéztük a lexikon szavait? Mindenekelőtt 
azért, mert a munkaverseny helyéről és szerepéről meg
annyi vita volt. Alighanem egynémely korábbi, a lénye
get torzító, tess ék-láss ék vetélkedés, kétes értékű ered
mény hatására, sokan megkérdőjelezték gazdasági — 
még pontosabban: közgazdasági mivoltát. Tény:a klasz- 
szikus közgazdaságtan nem ismerte a munkaversenyt 
(akárcsak az újítómozgalmat, vagy a szocialista brigá
dokat), ám az idők változnak. A  dolgozók felajánlásait 
napjainkban nem lehet figyelmen kívül hagyni a válla
lati, vasúti, népgazdasági tervek végrehajtásakor. A  bri
gádoknak természetesen figyelembe kell venniük az 
idézett mondatot: „összhangban a népgazdaság legfőbb 
célkitűzéseivel’*.

A z összhangot okkal hangsúlyozzuk. Korábban so
kan úgy vélték —, s ebben nem ők voltak a ludasak —, 
hogy akkor szolgálják legjobban munkahelyük érdekeit, 
ha többet termelnek. Függetlenül attól, hogy a. vállalat
nak és a megrendelőknek — a népgazdaságnak! — szük
ségük van-e többre e termékekből, mint amennyit a 
terv előír. Így aztán a jó szándék, a dolgozók őszinte 
akarása-erőfeszítése nem járt igazi haszonnal, sőt: olykor 
indokolatlanul gyarapította a raktárakban heverő kész
leteket. Az utóbbi években szerencsére ritkulnak az 
ilyen felajánlások. A népgazdasági célkitűzések széles 
körben ismertek; a szocialista brigádok tagjai, vezetői és 
az üzemi versenyt emlősök jól tudják: a mennyiségnél 
elsődlegesebb a minőség, a pontosság; a pazarlás pedig 
kétszeres vétek, amikor a népgazdaság egyensúlyi hely
zete mindenütt fokozott takarékosságot követel.

Jelentős társadalmi események előtt állunk: a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt fél esztendő múlva, 
1980. márciusában megtartja X II. kongresszusát, 

néhány héttel később — április 4-én — pedig hazánk 
felszabadulásának 35. évfordulóját ünnepeljük. A szocia
lista Magyarország érett férfikorba lépett, ennek meg
felelő higgadtsággal ildomos megfogalmazni a soros te
endőket. A  mostani munkaversényt a pártkongresszus 
és a felszabadulás ünnepe alkalmából szervezik; a bu
dapesti vasutasok kezdeményezését elsőként a ferencvá
rosi csomópont szocialista brigádjai fogalmazták meg. A 
MÁV Vezérigazgatósága és a Vasutasok Szakszervezeté
nek Elnöksége üdvözölte és nagyra értékeli a vasutas 
dolgozók kezdeményezését, s a további kibontakoztatás
hoz, a még eredményesebb munka érdekében ajánláso
kat juttatott el a főnökségeknek, az igazgatóságoknak, 
az üzemeknek, a szakosztályoknak, a mozgalmi és a tár
sadalmi szervezeteknek.

Nem célunk most, hogy az ajánlás teljes szövegét 
ismertessük, de az első mondatok — mintegy összegezés
ként — ide kívánkoznak. Eszerint fő célkitűzés, a nép
gazdaság szállítási igényeinek maradéktalan kielégítése 
érdekében, a szolgálati helyekre háruló sokirányú fel
adatok eddiginél hatékonyabb elvégzése. (Vagyis a sokat 
emlegetett hatékonyság érvényre juttatása minden szin
ten.) Továbbá: alapvető törekvés legyen minden terüle
ten az önköltség célszerű csökkentése, az anyag-, az 
energia- és a vontatási üzemanyag takarékos felhaszná
lása. (Ehhez aligha kell egyetlen szót is hozzáírni.) Har
madszor: miután a vasút áruszállítási feladatait az esz
közök jobb kihasználásával képes elvégezni, ezért csök
kenteni kell a kocsiforduló időt; növelni a korszerű, 
nagyteljesítményű mozdonyok produktumát; a munka
idő teljes kihasználásával fokozni kell a rendező pá
lyaudvarok és a nagyobb forgalmat lebonyolító állomá
sok elegy feldolgozó képességét; javítani a tehervona
tok menettartamát, csökkentve a vonatácsorgások ide
jét; minden munkahelyen fokozni a munka termelé
kenységét. a munkavégzés minőségének növelését, az 
előirányzott tervek, célkitűzések maradéktalan teljesíté
sét. ..

K üszöbön — hellyel-közzel már meg is kezdődött — 
az őszi csúcsforgalom. Miként annyiszor, most 
is rajtunk, vasutasokon múlik; milyen gyorsan 
— és mennyire sértetlenül — jut el a mezőgazda- 

sági dolgozók terménye, s az Ipariak terméke a fogyasz
tókhoz, a felhasználókhoz. Nem egészen négy hónap 
múlva egy nehéz esztendő zárszámadására kerül sor, s 
hogy milyen lesz a népgazdasági mérleg, ahhoz mj is 
hozzájárulunk. Egyebek mellett éppen az okosan fogal
mazott munkaverseny-vállalások tettrekész végrehajtá
sával.

— földes —

ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS 

Nemzetközi érdeklődéssel kísért 

magyar vándorkiállítás
A világot izgalomban tartó Múzeum most felfrissíti a ld- 

energiaválság közepette mél- állítás apyagát. Szerb, illetve 
tán nagy az érdeklődés a horvát nyelvű feliratokkal lát— 
Közlekedési Múzeum „Energia ja el a tablókat, és a belgrá- 
és közlekedés** című kiállítása di Vasúti Múzeumban szep- 
iránt, amely budapesti bemu- tember 7-én nyitja meg az 
tatója után sikeresen járta be „Energia és közlekedés”  kiáI-‘ 
cseh, illetve német nyelvű fel- lítását, amely szeptember 
iratokkal Brnót, Prágát és 30-ig áll a jugoszláv főváros 
Drezdát. közönségének rendelkezésére.

A  kiállításra igényt jelen- A  zágrábi kiállítás a horvát 
tett be a belgrádi vasúti mű- Technikai Múzeumban oktő- 
zeum és a zágrábi Technikai bér 10-én nyílik, és november 
Múzeum is. A  Közlekedési 4-én zár.
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Tísztképző után

Vörös sapkában
Zsiték Józsefet, Szombathely 

állomás szolgálattevőjét a vas
utas napon avatták tisztté.

— 1965. szeptember 13-án 
kerültem a vasúthoz. Szom
bathely állomáson dolgoztam 
raktári munkásként, havi 1800 
forint volt akkor a keresetem 
— mondja. — Közben fékező 
és vonatkísérő lettem, majd 
huszonhét hónapot a határőr
ségnél szolgáltam. Á  leszere
lés után ismét visszajöttem a 
vasi megyeszékhelyre. Először 
kocsifelíróként, később vonat
vezetőként dolgoztam.

1969-ben Sárvárra került a 
vonatkísérethez, ö t  évvel ké
sőbb Győrben segédtiszti ké
pesítést szerez, Porpácon és 
környékén állomási tartalékos 
lett. Ebben a térségben min
den vasúti munkakört betöl
tött, ami a forgalomnál léte
zik.

Tavaly októberben került a 
tisztképzőre. Ezt három hóna
pos üzemi gyakorlat előzte 
meg Ferencvárosban.

— Azok a hónapok voltak 
számomra a legemlékezete
sebbek — mondja. — Enge
délykérő távírászként megis
mertem ennek a lüktető, ha
talmas csomópontnak az éle
tét,

-Zsilek József intéző ismer
kedik új munkahelyével. Járt 
már Szombathelyen a tor
nyokban, dolgozott a rendező 
pályaudvaron és most a sze
mélyforgalmat tanulmányozza. 
A közelmúltban dr. Kövér 
István, az igazgatóság III. osz
tályának a vezetője a vasút- 
igazgatóság többi újdonsült 
forgalmi tisztjével együtt fo
gadta és elbeszélgetett velük 
terveikről.

A  szolgálatok után felesége 
és ötéves kislánya várják. A 
lakást munkáslakás akció ke- | 
rétében vásárolták. Három 
esztendeje Szombathely egyik! 
lakótelepén levő otthonuk vá
sárlásához a MÁV-tói ötven
ezer forintot kaptak.

A fiatal vasúti tiszt tizen
négy éve tagja a szakszerve
zetnek és nyolc esztendeje 
párttag. A  tisztképzőn párt
csoport bizalmi volt.

— Mik a tervei?
— Felvételiztem a marxis

ta—leninista egyetemen. Még 
nem tudom, hogy felvettek-e? 
Mindenesetre szeretném, ha 
az ősszel megkezdhetném a 
tanulást.

Sz. J. I.

TAKARÉKOSABB ÜZEMVITELT!

Debrecenben megtették 
n kezdő lépéseket

Csak így lehet versenyben maradni a „kiváló” címért
gálták a tartalékalkatrész
készletet. A  náluk szükségte
lenné vált, használható anya
gokat felajánlották a szertár
nak, hogy átirányíthassák azo
kat olyan vontatási főnökség
hez, ahol még több gőzmoz
donyt üzmeltetnek.

— Hogyan érvényesül a ta
karékosság a műhelyek mun
kájában?

— A műhelyi dolgozók je l
szava, hogy a legjobb takaré
kosság a kifogástalan minősé
gű munka — mondotta erről 
a vezető mérnök. — Ennek 
megvalósítása érdekében per
sze, még vannak teendőink, 
mert műhelyünknek öt eset-

üzemkész dízelmozdonyok a debreceni vontatási főnökség ben volt visszatérő javítása az 
javítóműhelye előtt (A  szerző felvétele) első félévben. Műszaki intéz

kedésekkel és az ellenőrzés
Az első félévben' is a fejlő- zalékkal kedvezőbben alakult, fokozásával igyekszünk el őse- 

dés jellemezte a debreceni Az elért üzemanyag-megtáka- gíteni a jobb minőségű mun- 
vontatási főnökség munkáját, ritásunk értéke 1 millió 930 kát: A  dízelmozdony-javító
bár 100 etkm-tervüket csak ezer forint volt. műhelyben két függetlenített

i l l f c  S S
azonban a múlt év azonos nálásban7 akik két műszakban dolgoz-
időszakához viszonyítva^ 103,3 _  A ' villamos vontatási és feladatuk, hogy foko-

” ?*?• AszfU'  energiafelhasználás 1,4 száza- kottán ellenőrizzék a javítá- 
totkozó k is é r t é k ű ’TeraSal | | j § “v íZ lV -  * *  sz£nvonalasabb elvégzé-,8* -  amely még bőven be- §M _  T a ^ r ^ s á ^ r e d -  -.JgÍl§S# 
hozható , az okozta, hogy ményről azonhan m  nuem he. tok szükségessé teszik a kü-
a nyár kezdete óta a fonok- félhetünk, hiszen ez annak a lönböző segédműhelyek, így a
.* *ÍZ következménye volt, hogyvil- porlasztós, a levegős- és a

í % l I ^ ^ ktLIégbenltE z I^  a [arr̂ smozdonyainkkal csak szerszámműhely kialakítását. poKiaaanyi xersegoen. a 979 ^ ¿ zaiékra tudtuk teljesi-  . - „  _  ,
teljesitmenyek, bár az utazó teni a 1Q0 etkm-tervünket. Ehhez a munkánkhoz 1S sok
személyzet többet dolgozott, Elmondta a vezetőmémök, segítséget várunk más igaz-
hiszen a fel használ t ̂ túlórák hogy a villamosenergia taka- gatóságok vontatási főnöksé-
száma is tobb mint 4000 órá- rékos felhasználásához ennek geitől így a szombathelyiektől val emelkedett, kedvezőtlenül ell€nére igyekeztek hozzáiá- így a szomoameiyieKtoi
hatottak a 100 etkm-teljesíté- ruIni TöbbLközött azSü is, ef  a dombóváriaktól átvehető 
sek alakulására. hogy a vontatási telepen fe- tapasztalatoktól.. •

A  főnökség dolgozói kiváló lülvizsgálták az áramfogyasz- 
csomóponti pályázatukban egy- tó berendezéseket; a vízmelé- 
százalékos energiamegtakarí- gítöket, a rezsókat. S amelyek 
tást vállaltak, a teljesítmé- használata nem feltétlenül

«foltéi a  géplánc!
Rákos állomá

son az idén kezd
ték meg a fővá
gányok felépít
ménycseréjét. Eb
ben az évben a 
III. és a IV., jö
vőre pedig a Il.és 
az V. vágányokat 
korszerűsítik. A  
munkálatokat a 
budapesti ' építési 
főnökség dolgozói 
végzik. Részt 
vesznek ebben a 
néphadsereg építő 
alakulatai is.

Jobb oldalon: 
mielőtt a felépít

mény-karban
tartó géplánc 
megkezdi a mun
kát, az egyik ka
tona szintező mű
szerrel ellenőrzi a 
pályáit

Lenti képün
kön : Kiss BmŐ
művezető a III. 
vágány tengelyét 
méri be. (Óvári Árpád felvételei)

nyék növelése mellett.

Kevesebb
üzemanyaggal

— Hogyan sikerült megva
lósítani ezt a célkitűzést az el
ső félévben? — kérdeztük Lé
dé czi Lászlótól, a főnökség 
vezető mérnökétől.

— A dízelvontatás részará
nya a tervezett 14,6-ról 15,6 
százalékra növekedett, a faj
lagos fogyasztás pedig 1,17 szá-

EgyűfiS
a forgalommal

— Miben látja a főnökség

nem
szükséges, azokat „kivonták a 
forgalomból”. Fokozott figyel
met tanúsítanak a szénszerelő az anyag- és energiatakaré- 
alatt elcsurgatott szén össze- kosság további feladatait, le
szedésére és további hasznos!- hetőségéit? 
tására. A motorműhelyben . .. .. . _
gondosan összegyűjtik a fá- , 4  z. . . elértünk, 
InMninin* e ** Y  fsak kezdett eredménynek te

kinthető — felelte Lédeczi 
László. — Még többet kell tö
rődnünk az energiahordozók

radtolajat. Ezt a szertárnak 
adják le, hogy regenerálás 
után az olaj újra hasznosít 
ható legyen.

A fahulladék 
nem szemét

Rakodás Záhonyban

A záhonyi átrakókörzetben egyre több gép segíti a vasutasok 
munkáját. A  speciális daru könnyedén emeli- a magasba a 

nehéz rönkfákat (MTI-fotó)

ésszerűbb, takarékosabb fel 
használásával. Igyekszünk 
minden, fórumot felhasználni 
arra, hogy a fokozott takaré
kosságra irányítsuk az itt dol
gozók figyelmét, s ehhez kér- 

Még a kocsimosón össze- jük a társadalmi szervek se
gyűlt fahulladékot se dobják gitségét is. A  takarékosság 
a szemétbe. Bár ez a fahulla- további eredményeihez, a ha
dék nem sok, arra elég, hogy tékonyabb mozdonyfelhaszná- 
begyújtsák vele a .még üze- láshoz, a felesleges ácsorgások 
meló gőzmozdonyaikat. Így megszüntetéséhez a forgalmi 
erre a célra nem kell külön szakszolgálattól is támogatást 
fát vételezniük a szertártól. várunk, mert* meggyőződé 

Anyagtakarékosságban szá- síink, hogy a takarékosabb 
motteyő intézkedés volt — közlekedés megvalósítása kö- 
miután csökkent a gőzmoz- zös feladatunk, 
donyállag —, hogy felülvizs-  L. J.

...é s  akkor betoppantak 
a társadalmi ellenőrök

Ne irigyeljék az éveket!
A  nyugdíjasok foglalkoztatása társadalmi érdek. A  vas

úthoz is hívni kell, hívni érdemes a nyugdíjasokat, hiszen’ 
a létszámhiány itt is égető. Ha munkát vállalnak régi szol
gálati helyükön, akkor könnyebb kiadni a ténylegesek sza
badságát, illetve a pihenőnapokat...

Kérdés ezek után, hogy sok nyugdíjasunk miért megy 
szívesebben más vállalathoz dolgozni. Talán azért, mert ott 
a nyugdíjas munkavállalókra ugyanúgy vonatkozik az évi 
bérfejlesztés, mint a tényleges dolgozókra. Ezzel szemben a 
MÁV-nál' az öt-hat évvel ezelőtt megállapított nyugdíjas óra
bérek máig se változtak, amit tapasztalataim birtokában ál
líthatok.

Még ennél is kedvezőtlenebb helyzetet teremt nálunk a 
nyugdíjasok számára sok fiatalabb kolléga csípős megjegy
zése, élcelődése. Legtöbbször az öltözőben vagy a személyzeti 
tartózkodóban hangzik el: — M it akar még, öreg?! Nem 
szolgált eleget? Meg akar gazdagodni a nyugdija mellé ka
pott fizetésből? Vén zsugori. . .  stb.

Igaz, látva, hogy ki mondja, figyelmen kívül kellene 
hagyni az efféle megjegyzéseket, mégis ide kívánkozik, hogy 
jó  lenne mindenütt olyan légkört kialakítani, amelyben nem 
fordulhatnak elő a sértegetések. Nyugdíjasként én se azért 
vállaltam munkát, mert nem tudok megélríi a nyugdíjamból. 
S természetesen a „külön kereset”-re se azért számítok, mert 
abból akarok meggazdagodni. Feltételezem, hogy a sértegetők 
is nyugdíjba mennek valamikor, s rájönnek majd, hogy az 
rithonülés unalmassá válik azok számára, akik egész életük
ben dolgoztak. A  nyugdíjas azért vágyódik a munkára és kí
vánkozik az emberek közé, mert tudja, hogy ezzel meghosz- 
szabbítja az életét.

Földi József nyugdíjas, 
Szolnok

PlIIISSi' teHŐrök, és próbavásárlást vé- 
Ig 111||J geztek. Három féldeci rövid

italt kértek, majd hivatták az 
üzletvezetőt. Hosszas várako
zás után végre előkerült a rak
tárból, majd a pulthoz lépett, 
és szó nélkül felhörpintette az 
egyik pohár italt, mert szem
re is kevesebb volt fél decinél. 
Természetesen ez a cselekede
te nem nyerte meg a tetszé
sünket Az illetékes hatóság 
több mint tízezer forintra bűn-, 
tette a mohó vendéglőst.

Garázdák balgasága
S z i l é i  István, a nagykani- VOlt

zsai pályafenntartási főnökség ^  uavancsak bejelentésvonalgondozója tizenöt éve a . . .  uayancsafc oejetenies
kereskedelmi hálózat társadal- kereSt^ J ^  "
mi ellenőre. A  Szakszerveze- « g g  ^
tek Somogy megyei Tanácsa a b?Ü?á t  4 bolt T ,
fogyasztók érdekében végzett zarora utan T  éneklő> l?zr°-

**52  csoportot találtunk. Felszólító-  példamutató munkájáért már , . .  . ,
többször részesítette dicséret- *■ g g R
ben. Húsz éve vasutas. Napon- bólj .  f  okozódtak  g | g § S Íg  
ta — sokszor esőben hóban — tetőztek. Teljesen b.esotetedett, so^zOT e^DCT nooan befejeztük az adminiszt-
több mint tíz kilométeres vo- . ... ^ ^  __
nalszakfl«7t kell heiámia el- racl0 '̂ Amikor kiléptünk az naiszakaszt keli Dejarma, ei utcára láttuk, hogy az ittas
lenőrizme. A  szolgálat után, ZeYl.1^ “  Z, L ‘I ,  ju
amikor hazatér a családi kör- tarsasa9 még nem ment haza, amikor hazatér a csaiam kor r&nk várfak  ̂ Gyorsan beffl.
be, bizony jólesik a pihenés. a g^-kocsiba, de az nem

Próbavásárlás indult, mert mind a négy 
kerékből kiengedték a leve-

-  Mikor jut idő a társadal-
mi munkára a kereskedelmi Otakban jutottunk haza. A  
S l e ^ S r e ?  ^  boltos később méltó büntetés-

-  Általában az esti órák- b?n M í m M  me*  “
bán, szabadnapokon és a hét- S° TVL
végeken. Ilyenkor az ellenőr- T ^ o bb forgalmat
zó csoport tagjaival kocsiba bonyolított le szeszesitalból 
klünk, és járjuk a környék (k e d é ly  nélkül), mtnt a 
üzleteit, vendéglőit. sromszédos rcndéglé

-  Mit szél ehhez a család? . E lenoraési k o ^ t^ h o z  tar-
-  Nem panaszkodnak, a dél-tol=>tonl údülöterü-

Gyakran előfordul, hogy egy- 1 _ s- M(. 
egy családtagunkat is magunk- «ínyen
kai visszük, ha olyan üzletbe 
megyünk, ahol felismerhetnek 
bennünket. Ilyenkor a próba- 
vásárlást a családtagok vég- — Nagyon sok elárusító egy 
zik, m i csak utána toppanunk szezonban akar meggazdagod- 
az üzletbe, és rögzítjük az ni. Ezért a társadalmi ellen
eredményt. őrök a nyári hónapokban — a

-  A  tizenöt év alatt bízó- központ tervei szerint —
nyára sok érdekes esemény gyakrabban ellenőrzik a bála- 
történt? v toni kereskedelmi és vendég-

-  Valóban sok. Egy alka- látó egységeket. A  harácsolóifi 
lommal például bejelentés ér- nemcsak & vendégeket káro- 
kezett a központba, hogy az sítják, hanem rontják a ma
egyik vendéglőben megróvidí- gyár kereskedelem és vendég- 
tik a vendégeket, kevesebb látás hírét is. Szerencsére egy-  
italt szolgálnak ki, mint re ritkább a nagyarányú visz- 
amennyit fizettek. Hamarosan szaélés.. .
megjelentek a társadalmi el- Nagy Antal G én

tapasztalatokat 
szereztek eddig?

Kevesebb visszaélés
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Egy óra az irányítótoronyban
AMIKOR 17 óra tájban fel

megyek. Székesfehérvár állo
más három emeletnyi magas 
irányító tornyába, Rostást Sza
bó István, a rendelkező ' úgy 
nyújtja a kezét, hogy szinte 
rám se néz. Tekintete a kap
csolótáblákon repdes, majd az 
ablakon át a nagyforgalmú, 
nyüzsgő pályaudvarra néz.

Mintha szentélybe lépnék, 
ahol éppen rituális szertartás 
folyik, és szentségtörésnek 
tűnne, ha a toronyban szol
gálatot teljesítő többi vasutas
nak is bemutatkoznék. Csak 
később ismerkedem meg a 
Szolgálatot teljesítő vasutasok
kal. Lankl József például in
nen állítja a pályaudvar vál
tóit, Kumi Magdolna egy zárt 
fülkében kezeli a megafont, 
amely a hangszórókon keresz
tül tudatja a vonatok érkezé
sét , indulását. Egy másik 
hölgy: Berkest Judit, szintele 
sem veszi füléről a telefon- 
kagylót. Ő a távirász. A  szom
szédos állomásoknak ad en
gedélyt a rendelkező forgalmi 
szolgálattevő jóváhagyásával 
*— a Fehérvárra érkező vona
tok számára A z ötödik vas
utas Lőtt Lászlóné, egy kü
lönleges műszert figyel, a 
hőnfutás jelző berendezést.

Néhány másodpercenként ál
landóan csöng a telefon. Tő
mondatos utasítások, kérdések 
hangzanak, és számomra ért
hetetlen félszavak, amelyek 
hatására valahol' a vágányok 
egyikéről mozdul egy szerel
vény, elgurul alattunk egy dí
zelmozdony, majd csattogva 
érkezik Budapest-Déli pályar 
udvarról egy személyvonat

INNEN, felülről minden 
lenti mozgás olyannak tűnik 
nekem, mintha játékvasutat 
szemlélnék.

A  fiatal, fekete bajuszos 
Rostás! Szabó István homlo
kán vere j tékcseppék gyön
gyöznek. Többször is a háta 
mögött levő hűtőszekrényre 
pillant, de előbb helyet kell 
biztosítani egy Sárbogárd fe
lől érkező szerelvénynek, és 
engedélyezni kell két tartalék
mozdony mozgását is. Amikor 
nyitja a szekrényt, és szóda
vizet ereszt a pohárba, újra 
csörög a telefon. Fülén a kagy
ló, a kezében a pohár, s két 
rendelkezés közben kortyol az 
italból.

A z biztos, hogy ebben a fe
lelősségteljes szolgálátlan nem 
unatkozik az ember.

A z  üvegfalakon át csak én 
gyönyörködöm a kilátásban. 
Nyugat felől az állomásépület, 
mögötte a dinamikusan fejlő
dő patinás' város, magasba tö
rő, új házaival. Délre vágány- 
és teherkocsi-rengeteg, azon 
túl az Ikarus autóbuszgyár. 
Az iparvágányról épp most 
gurul be az állomásra egy ra
kott szerelvény. A  nyitott ko
csikon. sárga és piros színű 
autóbuszok tetején csillog a 
nap bágyadt fénye. A  moz
donyfordító mögött a Gabona 
Tröszt szürke betonsiló tornyai 
meredeznek. A  keleti bejárat
nál a Könnyűfémmű hatalmas 
épületei látszanak. Északra, a 
Videoton Gyár, s megint csak 
a város. Távolabb, mint óriá

si, zöld színű kardok, jegenye
fák villognak.

— Mit lát e szép panorá
mából az az öt ember, aki ti
zenkét órán át itt teljesít szol
gálatot a toronyban 7

NINCS IDEJÜK a kérdésre 
válaszolni. Gondolom, belátha
tatlan következménye lenne 
annak, ha csak néhány perc
re is kikapcsolódnának abból 
az áramkörből, amely megha
tározója e nagy pályaudvar 
'rendjének.

Huszonnégy óra alatt 340 
vonat érkezik, és ugyanennyi 
indul. Hallgatom a vasutasok 
intézkedéseit.

„A  Komáromból • érkező 
2813-as személy bejár a két- 
tőre”.

„A Fonyódig közlekedő 1226- 
os kihúz a pályaudvar végén!”  
Alattunk a 9363-as teher vé
geláthatatlan kocsisora kígyó
zik. Feltűnőek az egyforma 
alakú, zárt vagonok. De csak 
nekem. A  telefonbeszélgetés 
közben a távirász magyaráz
za, hogy a Péti Nitrogén Mű
vek különleges szállítmánya 
gurul alattunk.

Ez a szerelvény szinte még 
el sem tűnik, a Xl-es vágá
nyon mozdony dugja az or
rát, utána nyitott tehervago
nok: építési anyag, gépron
csok, szén, gömbvasaik, óriási 
dróthuzalkötegek, aztán me
gint szén. A  kupac tetején 
egy galamb ücsörög, olyan 
nyugalommal, mintha jegyet 
váltott volna erre a szerel
vényre»

Na, most talán lesz néhány 
percem — mondja a rendelke
ző tiszt, de mielőtt felém 
fordulna, bejáratot ad az 1113- 
asnak, sürgeti a hármas tar
talékmozdonyt, hogy menjen 
már kifelé, s közben valamit 
bejegyez az előtte levő két 
naplóba is.

— Jó lenne, ha itt négy ke
ze, s ugyanannyi füle lenne a 
szolgálattevőnek — mondom.

Rostás! Szabó István moso
lyog, majd megjegyzi:

— A  vasidegzetre nagyobb 
szükség lenne, mert a tizenkét 
órai szolgálat vége felé úgy 
érzi az ember, hogy már az 
agyán keresztül robognak a 
vonatok.

—  Mióta csinálja?
— A  kettes toronyban dol

gozók munkájának irányítását 
négy éve. T íz évvel ezelőtt 
végeztem el a tisztképzőt. Ne
héz ez a beosztás, de szere
tem. Különben másképp ezt 
nem is lehetne csinálni.

— Gondolom, nappal, ilyen 
szép időben, könnyebb a mun
ka, de vajon milyen éjszaka?

— Éjszaka nehezebb a szol
gálat. Ezernyi lámpa ég, de 
szerintem az lenne az igazi, 
ha úgy lenne kivilágítva a 
pályaudvar, mint esti mérkő
zéseken a Videoton futball- 
pályája.

Beszélgetésünk itt megsza
kad, mert sokasodik a mun
ka, indulnak a délutáni mun
kásjáratok, hely kellene két 
tehervonatnak is. A  befogadó 
harminc vágánypár is kibő
vülhetne most legalább öt- 
vesnre.

A Z  ÜJABB és újabb utasí

tások közben annyit még meg
tudok, hogy jól összeszokott ez 
az öt emberből álló gárda. Fél 
szavakból, szemvillanásból is 
értik egymást. Bármennyire 
felelősségteljes a szolgálat, 
olykor humor is csattah a ha
talmas üvegkalitkában, és ez 
legalább annyira frissít, mint 
a hűtőszekrényben levő üdí
tőital

Az engedélyezett időm le
járt. 18 óra 01 perc. A  kani
zsai expressz után engem is 
„meneszthét” a kettes torony 
rendelkezője, de persze nem 
teszi. Velem változatlanul 
nincs ideje törődni. És itt, a 
toronyban, ez így természe
tes.

Dávid József

NYUGDÍJASKÉNT, DE NEM TÉTLENÜL
■ -V  J

A t kell adni a m egszerzett tudást
Bihari Mihály a megbeszélt 

helyre percnyi pontossággal 
érkezik. Olyan energikus, 
friss, mintha nem is 63 esz
tendő nyomná a vállát. Nyug
díjas, de van tennivalója.

Jelvény
a kabát hajtókáján

— Ez válóban igaz, mert 
társadalmi munkavédelmi fel
ügyelő vagyok. A  MÁV-nál 
egyébként 37 évet szolgáltam.

— Fussuk végig a pályáját.
— Jó — egyezik bele, s pil

Sztrádahidak a vasút fölött
A  gödöllői járásban két nagy jelentőségű közlekedési be

ruházás valósul meg az ötödik ötéves tervben. Gyors ütem
ben épül az M3-as autópálya második szakasza Gödöllőitől 
Bag csomóponton át Hatvanig. Ugyanakkor folytatódik a Bu
dapest—Hatvan—Miskolc vasúti fővonal felújítása. Gödöllő 
és Aszód között már kicserélték a felépítményt.

A  negyvenhármas kilométerkő közelében elkészült az ország 
legnagyobb autópálya-hídja, a 256 méter hosszú és 30 méter 
széles kisbagi völgyhíd, amely a vasút, az Egres-patak és a 

30-as főút fölött vezeti át a sztráda forgalmát
1 m

A  közelmúltban kezdődött Aszód állomás vágányainak cse
réje. NéhánV száz méterrel odébb, a hévizgyörki megállóhely 

előtt épül a kisbagi völgyhíd rövidebb párja
(Balázs Gusztáv felvételei)

lanatnyit sem keresgél emlé
kezetében, hanem hozzáfog.

— Még a munkanélküli vi
lágban, 1940-ben jöttem át a 
MÁV-hoz a Diósgyőri Gép
gyárból. A  fémipari szakisko. 
lát elvégeztem, de pár hét után 
megköszönték a munkám. Ak
koriban könnyen szélnek
eresztették az embereket — 
borul el egy pillanatra a te
kintete, de máris földerül,
amint kas jelvényt mutat a 
kabátja hajtókáján. — A
DVSC-nél rúgtam a labdát, s
szerencsére éppen akkor, ami
kor a „Löki” két bajnokságot 
hyert, miáltal bekerült a nem
zeti liga B-csoportjába. A fut
ball a munkanélküli világban 
végül is biztos álláshoz jutta
tott. Tudja, mi volt az első cí
mem? A hivatali * titulus? 
Érettségizett segédtiszti segéd
díjas . . .  De nehogy azt higgye, 
hogy-a DVSC ajánlása simára 
gereblyézte előttem az utat. 
Nem! Sokat kellett küszködni 
és megalázkodni a véglegesí
tésig. A  kinevezés egyébként 
főnyeremény volt. Felismertem 
már azelőtt, hogy a vasút az 
az iskola, ahol örökké tanulni 
kell. „Segédtiszti segéddíjas” 
felvételem után 6 és fél hó
nappal megszereztem minden 
szakvizsgát. Három év múlva 
már tisztképző tanfolyamra 
mehettem.

— A háborús években átél
te a debreceni nagyállomás 
bombázását?

— Mint látja, megvagyok, 
de átéltem személyesen, és 
nem a bombázását, hanem a 
bombázásait. 1944. június 2-án 
9 óra 20 perckor hullatták le 
az első bombákat a kis, fehér 
acélgalambok odaföntről, ahol 
az első pillanatban csakugyan 
galamboknak látszottak. Kü
lönben ki hitte volna, hogy 
olyan magasságba repülőgép 
fölszáll? Nagyon értették a 
dolgukat az angol—amerikai 
pilóták. A  vágány hálózatot tö
kéletesen bemérték, s a deb
receni állomás — mint cso
mópont — már az első bom
bázás alkalmával elpusztult. 
Érthető. A németek fő felvo
nulási útvonalát rombolták le 
a keleti arcvonal hátában. A 
június 2-i támadást követően 
— szeptember 1-én — újabb 
nagy bombázást kapott az ál
lomás és környéke. Emlék
szem egy kráterre: összelán
colt öttonnás bomba ütötte. 
Egy gőzmozdony feküdt, egy 
pedig állt benne. Éppen sza- 
badságos katonák vártak csat
lakozásra. Hiába kértük, hogy 
menjenek be a városba, ma
radtak. Ott haltak meg a fősz- 
foros lángok közt, a pályaud
vari futóárkokban.

Új idők jelszava
— Az újjáépítés?
— Nem kell azt most el

mondanom, hogy a mozdony- 
parkot elvitték, a síneket fel
szántották, felszaggatták. 
Mindennek pótlása az egész 
nép érdeme. Aztán jött . 1968- 
ban a korszerű technika jel
szava. A  párt és a kormány

világosan felismerte, hogy ha
zánk földrajzi helyzeténél fog
va is összekötő kapocs a szo
cialista országok és a Nyugat 
közötti kereskedelemben. En
nek alapján úgy döntött, hogy 
az emberi munkára épülő vas
utat cserélje föl a technika 
vasútja. Hadd példázzam az 
azóta bekövetkezett fejlődést: 
Debrecen és Ebes két szomszé- ■ 
dós állomás. Évekkel ezelőtt 
közöttük — tehát ezen a kis 
szakaszon — harminc vasutas 
teljesített szolgálatot, ma vi
szont senki sem. Helyükre 
„álltak” az önműködő fény
sorompók, térközbiztosító be
rendezések.

—  S ez újabb tanulást ho
zott magával.

— Igen, de amióta a vasút
nál vagyok, 16 új utasítást I 
adtak ki, s nekem a javított 
utasítások is mind megvan
nak. Hiánytalanul.

—  ?? ,
—  Nézze, az F—1. és az 

F—2-es utasítás kitesz vagy 
600 oldalt. Minden sora fon
tos, mert ez a mi KRESZ-ünk.

— Talált-e benne olyan 
passzust, ami elavult, kivet
nivaló^?

— Erősen fogalmaz. A régi 
utasításokból kétségtelenül 
megmaradt néhány korrigál
ható, néhány felesleges. Egy, 
régi utasítás például kimond
ta, hogy a forgalmista írásban 
adja át a mozdonyvezetőnek, 
hogy vonata a legközelebbi 
állomáson előreláthatólag át. 
haladhat. De miért ne halad
hatna át írás nélkül, ha a for
galmista az áthaladás akadály- 
talanságáról meggyőződött, és 
a vonat részére szabad jelzést 
adhat?!

Szakszervezeti
tisztségben

Papírlapot vesz elő. Rajzol, 
Ezek a debreceni iparvágá
nyok. Mindegyikhez változá
si ás kulcs jár. A tolatásvezető
nek nyolc-tíz kilónyi kulcsot 
kell cipelnie, de ez a legkeve
sebb. Nagy baj származhat 
abból, ha véletlenül nyitva fe
lejti az egyik — még egyszer 
hangsúlyozom — külön kulcsra 
nyitódó váltózárat. Kigurul a 
fővágányra a vagon stb. Hát 
miért he legyen egy típusú 
kulcsa minden ipartelep vá
gányainak? Ha egy volna, 
akkor a következő ipartelepet 
sem kezelhetnék — míg a vál
tót be nem zárta a tolatásve
zető. A baleset, a tévedés te- 
háit ki van zárva, mert ugye 
a vasút 'veszélyes üzem.

Bihari Mihály társadalmi 
munkavédelmi felügyelő. A 
vasutasok szakszervezetének 
aktivistája. Volt forgalmista, 
vezénylő- és oktatótiszt, okta
tási csoportvezető, az állomás 
belső ellenőre, intézte a nagy 
vasúti építkezések (Záhony— 
Debrecen) üzembe helyezési 
ügyeit. Munkavédelmi fel
ügyelőként is e szakmai ta
pasztalatokat hasznosítja.

Szalai Csaba

%
oZ volt, hol nem volt, 
talán igaz se volt: az 

Öperenciás-tengeren 
túl, de a Balaton partján in
nen, volt egyszer egy nyár. 
Hogy milyen is a nyár? Szín
tévesztő.

Mert ugye, nyájas olvasó, 
ha most kitekintesz szobád 
ablakán, látsz még ugyan 
napfényt (ha szerencséd van, 
s éppen nem gyün borúra bo
rú), a falevelek sárgásbarná
ja között is ott még a zöld, de 
a hatalmas hátitáskák gyer
mekeket vonszolnak immár az 
Iskola felé, csendesebbek a 
játszóterek. Nem úgy ám nyá
ron! Akkor az ég — minő 
káprázat — kék, a fákágait- 
törzsét dús, zöld lombkorona 
ékesíti, s hasonlóképp zöldell 
a fű. K i gondol nyáron a 
Télapóra, meg a csillagszórós 
karácsonyfára? Tisztes család
apa boldog, ha a kéthetes 
nyaralás költségeit kifizette, 
nemhogy a puttonyba és a fa 
alá illő ajándékok árát ku- 
porgassa.

Egy szó mint száz: az idén 
is volt nyár. Fura nyár volt, 
szentigaz, még a tavaszelőn

kezdődött. Májust irt a nap
tár, amikor kánikulába vál
tott — aztán néhány tikkasztó 
hét után hirtelen abbamaradt. 
Minden előzetes bejelentés 
nélkül. Nem gondolván a ke
mény valutát hozó főszezon
ra. A szerencsés beutaltak né
pes seregeibe, akik — balgán 
ragaszkodván a hagyományok
hoz —, július derekát, au-, 
gusztus elejét választották a 
nyaralás időpontjául. Aztán az 
eget szemlélték napkeltétől 
napnyugtáig: merre bújócská- 
zik ama felkelt Nap, s abba
marad-e a fellegek zokogása?

De nem. Az időjárásfelelős 
addig-addig tanulmányozta a 
honi módszereket, amíg mind
azt elsajátította, amit mi szer
vezésről, kooperációról, anyag- 
ellátásról tudunk. Utóvégre 
mi sem természetesebb, mint 
hogy az a termelővállalati ve
zető, aki az Írásban rögzített 
határidőre nem szállította le 
a másik vállalatnak a várva 
várt gépet (alkatrészt, alap
anyagot), nem rakodtatta ki 
időben gyorsan az áruval teli 
vagonokat („ej, ráérünk arra

még”), haragosan hullámzó 
Balatont, szélvihart, zimankót, 
— horribile dictu! — maga
sabb hús- és fagylaltárakat 
kapjon, amikor nyaralni megy. 
Pereskedhet a kemping veze
tőjével, a Balatoni Intéző Bi
zottsággal, petíciót nyújthat 
be akár az ENSZ-hez is — 
kártérítést rpém kap didergé
séért, . legföljebb . őszinte 
együttérzésükről biztosítják a 
megkeresett illetékesek.

Más nyarakon másféle re
kordok születtek. Az emberek 
oly módon versengtek egy
mással, hogy melyikük a bar
nább, kinek sikeredett vasta
gabbá , erősítenie karizomköte- 
geit; az idén viszont a csiga 
versengett az 1500-as Ladák
kal. Vagyok olyan legény, 
mint te — bizonygatta az ős
kempingező csiga, s csaknem 
olyan gyorsan haladt, mintáz 
utánfutóval forgalmi dugóból 
forgalmi dugóba araszoló négy

kerekű négyütemű. De ver
sengett a benzin ára is a se
bességgel. Utazz drágábban — 
de legalább lassabban! Húsz 
százalékkal magasabb benzin
ár — húsz százalékkal alacso
nyabb országúti sebesség.

nyár eseményei közé 
soroltatnak a minden 
korábbi eligazodást és 

turisztikai képességet avulttá 
tevő útépítések. Az irodalom 
kedvelőinek soha nem hiány
zott olyannyira Petőfi, mint 
most a közlekedőknek. Falu 
végén kurta kocsma — kons
tatálták mindazok, akik a híd 
lezárása jóvoltából a. fél vá
rost megkerülték, hogy a Kör
térről a Soroksári útra eljus
sanak. A Nyugati pályaudvar 
szomszédságában bezzeg ivei 
át híd — igaz, csak fahíd — 
a körúton, azt viszont elősze
retettel nem veszik igénybe a 
gépkocsik között cikázó gya
logosok. Útépítés közben, a

Római-fürdő közelében még 
római kori falmaradványok is 
előkerültek (ezért most majd
hogynem híddá formálva, lá
bakra állítják az utat), csak 
arra a tiszta Duna-vizre nem 
sikerült rábukkanni, amelybe 
még egy évtizede is meg le
hetett mártózni Római-par
ton.

Budapest e nyáron a „lesz” 
városává vált. Mondogattuk 
vendégeinknek: — Rend lesz 
az Üllői meg a Váci úton, m i
helyt elkészül a metró. Rend 
lesz a Duna-parton, amint el
készül az új luxus-szálló. 
Rend lesz a Városligetben, 
mihelyt elbontották az egyko
ri vásárváros utolsó fölös pa
vilonját is . . .  rend lesz az ét- 
termekben-boltokban, mihelyt 
értékarányossá tettük az ára
kat (mert még ma sem azok), 
és rend lesz az egész városban 
(sőt: az egész országban), mi
helyt rendet teremtettünk * a 
fejekben. Mivelhogy rend a 
lelke mindennek.

— Hol van az a nyár? — 
kérdeztem elöljáróban. Me
lyik? — kérdezhet vissza az 
olvasó, hiszen legalább annyi

közöttünk az utópia iránt haj
lamot érző, mint a nosztal
giára hajlamos. Vagyis hol 
van az a n y á r ,  amelyik 
m a j d a n  ránk köszön? Azá 
nyár, amely kellemes tavasz
ból fokozatosan vált át káni
kulába; s melynek tartama 
alatt akkor esik az eső, ami
kor a termés kívánja; amikor 
liget lesz a liget, fürdőzésre 
alkalmas a Duna és feltúrá
soktól mentes sétányokon an- 
daloghat ki-ki kedvére kéz-a 
kézben. S amikor a hétvégi pi
acba nem gyűrűz be a világ
piac.

K álaszolnék örömest, ha 
— mint látható — 
nem. jutottam volna az 

oldal aljára. Különben is: 
engem most más foglalkoztát 
Az, hogy hol van az a tél, 
amikor december közeledvén 
a Télapóra fordított forintok 
kuporgatása helyett egy tá
vol-tengeri nyári utazásra te
hetem félre fölös forintjai
mat. Hogy hol? A kérdésben 
a válasz. Távol... Mint min
den, ami nemcsak tőlem függ.

F. T.
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HITELPOLITIKA A I  OTP-MÉL

A jobb lakáskörülményekért
M Ó D O SÍTO TTÁK  A  KÖLCSÖNNYÚJTÁS FELTÉTELEIT

A kormány által jóváha
gyott új, 18 éves Lakásfejlesz
tés! terv nagy figyelmet szen
tel a lakások folyamatos kar
bantartásának, tatarozásának, 
a lakóépületek gondos meg
óvásának. Elmondhatjuk, 
hogy ezek a teendők a lakás
gazdálkodás jelentős felada
tává váltak. Nem véletlen ez, 
hiszen nagy értékről, a mint- 
egy 220 milliárdot érő lakás-  
vagyonról van szó.

A  tapasztalatok szerint az 
utóbbi időben egyre nagyobb 
teret hódít az a felismerés, 
hogy érdemes időben elvégez
ni a szükséges felújítást, tata
rozást, mert ezzel lényegesen 
meghosszabbítható az épületek 
[élettartama. A  belső átalakí
tás, a korszerűsítés előnye, 
hogy a lakás szebbé, kényel
mesebbé, otthonosabbá válik, 
javulnak a lakáskörülmények.

Közismert, hogy ezekhez a 
munkálatokhoz sok pénzre van 
‘szükség. Az érdekeltek erre a 
célra kedvezményes kölcsönt 
kaphatnak az Országos Taka
rékpénztártól. A  hitel feltéte
lei 1-979. augusztus 1-től mó
dosultak: a kormányzati
intézkedéseknek megfelelően 
felemelték a kölcsönök felső 
határát. Erről az OTP-fi ókok
ban díjmentesen kapható tá
jékoztató füzetből is értesül
hetnek az érdeklődők.

Mindenekelőtt azt kell tud
ni, hogy .mire vehető fel ilyen 
hitel. Kölcsönt ad a takarék
pénztár a meglevő lakóházak-, 
kai, lakásokk aJ kaocsol atos 
valamennyi építési munkára. 
Ezek a következők: felújítás, 
tatarozás, korszerűsítés, köz
művesítés, bővítés, toldalék
építés, nagy lakások műszaki 
megosztása, lakásleválasztás, a 
nem lakás célját szolgáló he
lyiségek mint például szárító, 
mosókonyha, üzlethelyiség —

lakássá való átalakítása. Ezt a 
kölcsönt a lakás, illetve a la
kóház tulajdonosa, illetve a 
tulajdonos hozzájárulásával a 
bérlő, továbbá állami bérlakás 
esetén az IKV  hozzájárulása 
alapján a bérlő, a társbérlő és 
bérlőtárs veheti igénybe.

A felújítási kölcsön családi 
ház, társas- és szövetkezeti 
lakóház közös tulajdonú ré
szeinek, lakásainak, továbbá 
állami bérlakásoknak a felújí
tására használható fel>. A  hitel 
felhasználásával elvégezhető 
az épületek külső munkáival 
együtt belül a vakolat, a bur
kolat, a kád, a mosdó, a köz
ponti fűtés stb. javítása. 
Ezekre a célokra a felújítási 
költség 75 százaléka erejéig 
nyújtható kölcsön, s ez most 
30 ezer forinttal több, mint 
korábban volt. Budapesten, a 
városokban és a kiemelt tele
püléseken i 00 000, a többi he
lyen pedig 90 000 forint a ta
tarozás! kölcsön felső határa. 
A  kamat évi 2 százalék. Jelen
tős előny, hogy a visszafizetési 
idő elérheti a 15 évet.

A korszerűsítési hitelt a sze
mélyi tulajdonú lakóházak, 
lakások tulajdonosai és bérlői 
vehetik igénybe, viz, gáz, csa
torna, távfűtés bekapcsolására, 
bevezetésére vagy központi fű
tés létesítésére. Ezzel az állam 
segíti a régebbi lakások kom
fortosítását, közművesítését. A  
költségek 75 százalékát hitele
zi az OTP, s ez legföljebb 
70 000 forint lehet. A  kamat 
évi 6 százalék, a visszafizetési 
idő általában 5 év, de kivéte
les esetben (a család szociális 
helyzetétől és egyéb körülmé
nyeitől függően) 10 év is le
het. Az állami tulajdonú la
kások bérlői ugyanerre a cél
ra a felújítási hitel feltételei

alapján kaphatnak kölcsönt.
Meghatározott feltételek 

mellett bővítésre, toldalék
építésre is ad hitelt az OTP. 
A  feliújítási kölcsönhöz ha
sonlóan' ennek összege is leg
följebb 100 000, illetve 90 000 
forint. A  kamat 3 százalék, az 
állami tulajdonú lakások bér
lői esetében két százalék. A 
lejárat legföljebb 15 év.

Említést érdemel, hogy a 
személyi tulajdonú lakóház 
esetében a toldaléképítkezést 
a munkáltató is támogathatja 
kölcsönnel, ha a lakás legalább 
egy szobával bővül. További 
feltétel, hogy a dolgozónak 
rendelkeznie kell az építési 
költség legalább 15 százaléká
nak megfelelő saját megtaka
rítással.

A lakásfenntartó szövetke
zeti 'lakóházak felújítására 
ugyancsak ad kölcsönt az 
OTP. Ez az összeg a költségek 
75 százalékáig terjedhet, de 
nem haladhatja meg a laká
sonként számított, maximum 
100 000 forintot. A  2 százalé
kos kölcsön lejárata legföljebb 
Í5 év. A  társasházak közös 
tulajdonú épületrészeinek és 
szerelvényeinek felújítását 
ugyancsak jelentős összegű hi
tellel támogatja az állam.

A  lakások otthonosabbá té
telét szolgálja még az a köl
csön, amelyet a szolgáltató 
vállalattal vagy szövetkezettel 
végeztetett munkákra adnak, 
vagyis festés, mázolás, tapétá
zás, parkettlakkozás költsé
geinek részbeni fedezésére is 
nyújt hitelt a takarékpénztár. 
A  többi, ismertetett hitellehe
tőséggel együtt ez a kölcsön
támogat ás is hozzájárul ahhoz, 
hogy javuljanak a dolgozók 
lakáskörülményei.

Kutas József

Egészséges életmód, aktív pihenés

Kertészkedni szabad időben?!
Tudnivalók a nagyüzemileg nem hasznosítható állami földek 

tartós használatba vételéről

Az 1977. január hó 1. nap- náJatba csak olyan állampol- jegyzéséről a használatba adó 
ján hatályba lépett 6/1977. (I. gámak adható,- akinek a tu- — tehát a tanács — gondos- 
28.) MÉM—ÉVM—PM—IM. lajdonában, vagy használaté- kodik.
számú együttes miniszteri ren- bán lévő összes föld — a tar- A részletes szabályozás az 
delet lehetővé teszi, hogy a tós használatba adott földdel 1977. évi Magyar Közlöny 9. 
magyar állampolgárok mező- együtt — nem haladja meg a számában található. 
gazdasági termelés (kertészke- 6000 négyzetmétert. A  földet 
dés, szőlő-gyümölcstermesztés) legkevesebb 
céljára — kedvező feltételek 50 évre kell a magánsze

mély tartós használatába 
adni.

Az ország területén lévő me
zőgazdasági termelés céljára 
magánszemélyek részére tar
tós használatba adható fö l
dekről készült kimutatás a 
vasutas-szakszervezet területi 

. bizottságainál, illetve a válla- 
etÍ “ S f n A  lati szakszervezeti bizottságok-

a.K ez a földhasználatra kapott nál az érdek16d«k részére ren-
gazdasági £old™  “ Országos Építésügyi d6jkezésre a j. 
s b s Szabályzatban meghatározott 

épület (12 négyzetméter alap- 
területű szerszámkamra, illet
ve terménytároló) létesíthető.

A  tartós használatba adott

mellett — nagyüzemileg nem 
hasznosítható külterületi álla- 1
ml földet vegyenek tartós A  tart6s földhasználati jog 11 
használatba.

A termőföld nemzeti kin
csünk. Hasznosításának ez a 
lehetősége fontos 
.érdek, mert — főként önfo
gyasztásra, sőt árutermelésre 
is — az élelmiszer-termelés 
bővítését eredményezi. JElőse-
m  a dolgozók egészséges élet- földért T  töllmmn&ltoiak

NEMZETKÖZI KITEKIN TÉS

Tudomány, technika, jólét
Szakszervezeti állásfoglalás e fogalmak viszonyáról

A  nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom régen felismerte a 
tudomány és a technika békés 
célokra való felhasználásának 
társadalmi előnyeit. Ezért üd
vözölte előzetesen a Bécsben 
megtartott tudományos ENSZ- 
konferenciát.

A  konferencia értékelte töb
bek között, hogy milyen mér
tékben alkalmazható a tudo
mány és technika a jólét nö
velésére, főleg a fejlődő orszá
gokban. Ebben a tekintetben 
áz Egyesült Nemzetek nyilat
kozata az új világgazdasági 
rend létrehozásáról, ’ közvet
lenül kapcsolatba került a 
közelmúltban lezajlott konfe
rencia céljaival.

A  tudomány a természet, a 
társadalom és a gondolkodás 
objektív összefüggéseiről szer
zett, igazolható ismerétek 
rendszere. Mindig tükrözi a 
társadalom érdekéit és eszme- 
rendszerét. A tudomány önma
gában nem ad gyógyszert vagy 
időleges enyhülést a társada
lom, a gazdaság egyes bajaira.

Új szakasz előtt
A tudomány és a technika 

fejlődését meghatározó ténye
zők nem szigorúan csak tech
nikai, hanem főleg politikai és 
társadalmi jellegűek. A  ku
tatási és fejlesztési kapacitá
sok, valamint a helyi tudo
mány és technika létrehozá
sához vezető gazdasági és po
litikai feltételek megteremtése 
csökkentené az egyes, kevésbé 
fejlett országok függőségét, és 
a nemzetek között egy új, a 
kölcsönös tiszteleten alapuló 
szakasz jöhetne létre.

Technikai függetlenség nél
kül nem lehetséges társadal
mi, gazdasági vagy politikai 
függetlenség, mert ezek köl
csönösen feltételezik egymást. 
A fejlődő országok számára a 
legsürgősebb feladat az oktatás 
területén van. Ezen belül az 
analfabétizmus megszünteté
se és a gyors alapképzés meg
valósítása a legfontosabb. Több 
ország, például Angola, Kuba, 
Vietnam stb., rövid időn belül 
figyelemre méltó sikereket ért 
el az analfabétizmus felszá
molásában a kötelező és álta
lános oktatás bevezetésével, 
megalapozva ezzel a tudomány 
jövőbeni fejlődését. Ezzel 
szemben a harmadik világ 
egyes országaiban a „nevelési 
elitizmus” következménye
ként a társadalmi osztályok
nak csak egy szűk’¡rétege vesz 
részt az oktatásban.

Az élmúlt harminc év fo
lyamán a nemzetközi techno
lógiacsere eddig soha nem lá
tott mértékű növekedése volt 
tapasztalható. A  technológia
kereskedelem évi értéke 1976- 
ban már több mint 11 milliárd 
dollárt ért el. Becslések sze
rint 1985-ben a technológia- 
kéreskedelem teljes értéke 
mintegy 40 milliárd dollár lesz

módját, aktív pihenését is.
A tapasztalatok szerint azon

ban
az állampolgárok nagy ré
sze ezt a lehetőséget nem 

ismeri.

egyszeri használatbavételi 
dijat kell fizetnie.

Ez azonban nem haladhatja 
meg a föld helyben kialakult 
forgalmi értékének a felét. 
Adott esetben lehetőség van

Az elmúlt években ugyanis a egészen minimális használat- 
helyi tanácsok mindössze 690 baveteli díj megállapítására is.
hektár földet adtak tartós szociális körülményei
használatba, 590 hektár terület a:]aPian rászorul 6 föl db aszná- 
tartós használatba adása pe- lónak a használatba vételi díj 
dig folyamatban van. megfizetésére

A  nagyüzemileg nem hasz- 10 J:er ê^9 res*íf*i? "
nos í tható külterületi állami zetesi kedvezmény adható,
föld tartós használatba vétele ^  huzamosabb ideje nem mű- 
iránti kérelmet a föld fekvése (parlag) föld használatba 
szerinti városi, községi tanács vételi díjának megfizetésére 
végrehajtó bizottsága szak- psdig 5 évi halasztás Róható, 
igazgatási szervéhez kell írás- használatba yételi díj 50
bán benyújtani. |__

Az egy-egy személy ré
szére tartós használatba 
adható földterület 1500 
négyzetméternél (417
négyszögölnél) kisebb nem 

lehet.
A tartós földhasználatra vo
natkozó szerződést a magán- 
személyekkel a tanács végre
hajtó bizottságának szakigaz
gatási szerve. köti meg.

százalékának a megfizetésére 
a három- és ennél több gyer
mekes családok, a fizikai dol
gozók, valamint a fiatal há
zaspárok esetében — kérelem
re — 3 évre kamatmentes
részletfizetés engedélyezhető.

A  tartós használatba .adott 
földön

a földhasználó mezőgaz
dasági termelést köteles 

folytam.
A földhasználati ionnak az in-

Az állami föld tartós hasz- gatlannyilvántartásba való be-

Ihász-Kovács Éva :

Köszöntő
a Göcsej-expressz ablakából

Köszőntlek, szivem dajkája, Dunántúl,
városok zúgó szépsége,
falvak szénaboglya — nyugalma!
Futó táj,
úgy lobogsz, mint valami óriás 
pasztellszoknya, 
a búzaföldek matyóhimzéses,

sárga térítők,
melyeken a fény villogó tűje 
szüntelen zizeg.
A  virágok piros kokárdák, 

t pirinyó mécsesek,
álomban is nyugtalan lobogók.
S én magam is 
csak egy bokor vagyok, 
lángolok különös tűzben 
az elfeledhetetlen domboldalon 
és suttogom szelíden, de elszántan} 
el ne hagyja e földet soha a Béke!

évente. A technológiacsere te
hát az országos és nemzetközi 
törekvések középpontjába ke
rült.

Diszkrimináció
kizárva

Az 1975-ös foglalkoztatási 
világkonferencia akcióprog
ramjában kiemelte, hogy új 
technológiák bevezetésekor 
megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani a munkakörnye
zetre és a dolgozók biztonsá
gára. A  Szakszervezeti Világ- 
szövetség aktívan részt vett a 
technológiacsere nemzetközi 
szabályzatának előkészítésé
ben, hangsúlyozva azt, hogy 
ezeknek a cseréknek az egyen
lőség, a kölcsönös előnyök, a 
nemzeti függetlenség elveinek 
tiszteletben tartásán kell ala
pulniuk. Kiemelte továbbá, 
hogy ki kell zárni a politikai, 
a gazdasági és az egyéb 
diszkriminációt, főleg azok
nál, akik a gyakorlatban al
kalmazzák az átvett technoló
giát.
. A z egyik módszer, amellyel 
a kapitalista rendszer a krízis 
növekedésével igyekszik szem
beszállni : a transznacionális 
vállalatok fejlesztése. A  tudo
mányos és technikai ismere
teknek a transznacionális vál
lalatok minél szűkebb körének 
koncentrálása a legnagyobb 
tőkés hatalmak segítségével és 
cinkos közreműködésével tör
ténik. A  realizált profitok leg
nagyobb részét ezek a vállala
tok az iparilag fejlett tőkés or
szágban levő székhelyüknek 
utalják át. s a profitnak csupán 
egy kis töredéke jut a helyi 
partnernak.

Amikor a transznacionális 
vállalatok letelepednek egy 
fejlődő országban, akkor mar
ketingszerződést kötnek vele a 
vezetés, a technológia és a tu
dományos szakértők tekinteté
ben. Az ipari termékek előál
lításához szükséges tudomá
nyos kutatásokat és technikai 
újítások kidolgozását a fejlett 
tőkés országok laboratóriumai
ban végzik. Ezek a laborató
riumok az anyaország tudó
sait és technikusait alkal
mazzák, de csak a vállalat és 
nem feltétlenül a fejlődő or
szágok népeinek érdekében.

Tudósvásár
A  transznacionális vállalatok 

tevékenységével szemben a 
szakszervezeteknek sürgős és 
fontos feladatuk nemzetközi te
vékenységük összehangolása. 
Ennek a tevékenységnek a je
lentőségét mutatja, hogy a 
transznacionális vállalatok az 
osztályharcos szakszervezete
ket és az aktivistákat igyekez
nek megakadályozni minden 
közös nemzetközi akcióban.

A  tudomány és technika fej
lődését a politikai és a gazda
sági kibontakozás útját járó 
országokban a szakképzett 
munkaerő külföldre vándorlá
sának jelensége kíséri. Az 
utóbbi években ázsiai, afrikai 
és latin-amerikai tudósok, 
mérnökök, orvosok, sebészek 
és egyéb szakemberek hagyták 
el nagy számban hazájukat, és 
telepedtek le az USA-bán, Ka
nadában, Nyugat-Európában. 
A  fejlődő országok számára, 
emberi és technológiai kapaci
tás tekintetében ez nagy vesz
teség. A z USA haszna viszont 
a fejlődő országokból bevándo
roltak tevékenysége révén 
1970-ben körülbelül 3,7 mil
liárd dollár volt.

,,A tudomány és technoló
gia szerepe a fejlődés szolgála
tában” címmel megtartott 
ENSZ-konferencia főleg a fej
lődő országok problémáival 
foglalkozott. Ezek az országok 
az elkövetkező évtizedben sú
lyos társadalmi és gazdasági 
problémákkal kerülnek szem
be, főleg a népesség gyors nö
vekedésével összefüggő hiá
nyos foglalkoztatás miatt.

A  fejlődő országokban több 
mint" 40 millió munkahelyet

kell létrehozni minden évben 
2000-ig, hogy a harmadik vi
lágban a munkaerő fógládkoz- 
tatása biztosítva Jegyen. Te
kintetted arra, hogy modem 
technológiák esetében egyetlen 
munkahely létrehozásához je
lenleg átlagosan 20 000 dollár
nyi tőke szükséges, könnyen 
kiszámítható, hogy milyen ne
héz lesz ilyen áron közel 1 
milliárd munkahelyet kialakí
tani, nem is említve még az 
energia- és a nyersanyag-szük
ségletet

Fegyverkezésre
milliárdok

A  fejlődő országokban alkal
mazandó tudományos és tech
nikai fejlesztésnek magába kell 
foglalnia az említett probléma 
legjobb megoldására vonatkozó 
kutatást is. Egyik megoldás le
hetne: megfelelő nagyságú
pénzügyi alap létrehozása, 
mégpedig a katonai kiadások 
csökkentésével, majd — vég
ső célként — a teljes leszere
lés megvalósításával. Az ENSZ 
főtitkárának az e témában ké
szült jelentése szerint a kato
nai költségek gyakorlatilag ak
korák, mint a szegény országok 
bruttó nemzeti termékének 
kétharmada. Ezen országok 
népessége a világ népességének 
a felét teszi ki. A  katonai ki
adások huszonötször nagyob
bak, mint a fejlődő országok 
megsegítésére fordított össze
gek.

A z ENSZ közgyűlése és a le
szereléssel foglalkozó tanács
kozás is hangsúlyozta, hogy a 
tartós béke és a valódi nem
zetközi együttműködés megva
lósításának a feltétele a fegy
verkezési verseny megszünte
tése és a teljes leszerelés vég
rehajtása. Ezzel szemben a 
fegyverkezési verseny hang
adói azt állítják, hogy a fegy
vergyártás korlátozása lefé
kezné a gazdasági életet, nö
velné a munkanélküliséget, és 
erre hivatkozva érvelnek a fej
lődő országokba irányuló fegy
verszállítások mellett Szerin
tük a fegyverek importálása 
meggyorsítja a fejlődő orszá
gok technikai és tudományos 
potenciálja kiépítésének folya
matát.

A  hadi- és fegyverzettechno
lógia importálása nem adhat 
reális alapot a fejlődő országok
ban a tudományos és technikai 
haladás elmélyítéséhez, ered
ményednek alkalmazásához. A  
fegyverek importjának semmi 
köze a polgári lakosság szük
ségleteihez és az országok fej
lődésének távlataihoz. Ellenke
zőleg, a fegyverkereskedelem, 
valamint a fegyverek importá
lása a fejlődő országokba: 
csökkenti gazdasági és 'társa
dalmi fejlődésük lehetőségeit. 
Ugyanakkor egyes fejlődő or
szágok, főleg amelyek a fejlő
dés nem kapitalista útját vá
lasztották, kénytelenek szabad
ságukat és függetlenségüket 
fegyveres erővel megvédeni az 
imperialista erők fondorlatai
val és összeesküvéseivel szem
ben.

Enyhüljön a légkör!
A  különböző gazdasági és 

társadalmi berendezkedésű or
szágok békés egymás mellett 
élése elvének gyakorlata fon
tos szerepet játszhat a nemzet
közi gazdasági együttműködés 
fejlesztésében, a gyarmati kor-, 
szakból örökölt rendszerek 
gazdasági és társadalmi meg- 

. változtatásában. E célok eléré
se érdekében gyorsítani kell az 
enyhülés folyamatát. A z eny
hülés ellenző: szeretnék a vi
lágot a hidegháború körülmé
nyei közé visszavinni, amely
ben lehetetlen lenne a gazda
sági kibontakozással járó prob
lémák megoldása, beleértve a 
tudomány és technika fejlesz
tését is.'

A  konferenciának fontos sze
repe az volt, hogy felhívta a 
figyelmet a nemzetközi politi
kai légkör javításának szüksé
gességére, amely szilárd ala
pot teremthet a gazdasági és 
társadalmi problémák megol
dásához.

Baranyai Zoltán
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LEZÁRUL AZ ELSŐ ÜTEM

Vasuias-sfacfíon 
*  épül Győrben

Csaknem négy esztendeje, 
hogy Győrben — a megyei ta
nács beruházásaként — elkez
dődött a vasutasok új sport
telepének építése. A  régi sta
dion helyén kórház épül. Az 
előzőnél kétszer nagyobb 
alapterületen két ütemben 
történik á kivitelezés. A  me
gyeszékhely Kun Béla lakó
telepén egy belga-rendszerű 
füves labdarúgópályát építe
nek. Lelátóin tízezren szurkol
hatnak, és a befogadóképes
ség bővítésének *ls meg van
nak a lehetőségei. Felépül az 
első ütemben egy salakos ed
zőpálya a labdarúgóknak, és 
hegyet kap a komplexumban 
három teniszpálya is. Termé
szetesen szociális helyiségek, 
öltözők is kapcsolódnak a já
tékterekhez. Az első ütem be

ruházási értéke 30 millió fo
rint.

Ebben az évben a beruházás 
befejezését átvette a sportkör. 
A  MÁV-DAC közel egymillió 
forintot takarít meg. A  MÁV- 
szervek ugyanis több lényeges 
munka elvégzését jutányos 
összegekért vállalták, és az 
egyesület többletszervezési 
munkát vállalt. A fásítást, 
parkosítást és több más ten
nivalót a vasutasok és a cso
mópont szocialista brigádjai 
társadalmi munkában végzik.

A  MÁV-DAC új pályájának 
építése az első ütemben vár
hatóan ' az év végére fejező
dik be. Ezzel 1200 vasutas és 
egy húszezer lakosú városrész 
tömegsportolására nyílik lehe
tőség.

Sz. Jakab István

Vérbeli szurkoló
— Ebben az idényben is 

szeretnék meccsekre járni 
— mondja a hetven év kö
rüli férfi a villamosmegálló
ban. — De félő, hogy nem 
sikerül. Sajnos az utóbbi 
időben sokat betegesked
tem. Pedig nagyon érdekel
nek a vasutas csapatok, fő
ként az NB I-be feljutott 
DMVSC és a Pécsi VSK. 
Vajon az új idényben mi

lyen játékerőt képvisel a 
M ÁV Előre, a Nyíregyháza 
és a BVSC? Felkerül-e az 
NB II-be a Törekvés?

Az idős vasutas szellemi 
frisseség2 irigylésre méltó. 
Amikor erre célzok, elmoso
lyodik:

— Tudja, mikor halok én 
meg? Ha már a foci sem 
érdekel...

(Üjházy)

Véradónap Záhonyban
Véradó napot rendeztek au

gusztus 30-án a záhonyi gé
pesített rakodási főnökségnél. 
„A vér életet ment!** jelszó
val szervezett akció nyomán 
a főnökség 166 dolgozója tett 
eleget az önként vállalt em
berbaráti kötelezettségnek. 
Tőlük 48 liter vért vettek a

kisvárdai véradóállomás
egészségügyi szakemberei.

Az átrakási munkákban 
közreműködő katonák — 
szám szerint 104-en —- szin
tén jelentkeztek véradásra, s 
35 liter vérrel járultak hoz
zá a rászorulók életének 
megmentéséhez, illetve mi
előbbi gyógyulásukhoz.

Kiváló vasutas

a pécsi takarítónő
Grósz Ernőné, a pécsi állo

másfőnökség kocsitakarítója 
kiemelkedő munkájáért, szak- 
szervezeti aktivitásáért a kö
zelmúltban vehette át a K i
váló vasutas kitüntetést, a ve
le járó 10 ezer forinttal.

Szolgálati helyén találkoz
tam a kitüntetett asszonnyal. 
Kezében az elmaradhatatlan 
felmosóvödör, a rövid nyelű 
söprű. Éppen az egyik sze
mélykocsi mosdóját ‘tisztította. 
Kollégái egy ideig nem is tud
tak arról, hogy milyen magas 
elismerésben részesült Giziké, 
Sokan csak a Magyar Rádió 
pécsi körzeti stúdiójában el
hangzott ripbrt alapján ismer
tek rá a takarító brigád dol
gozójára.

— A  rádióriport után többen 
megállították és gratuláltak. 
1963 óta takarítom a szerel
vényeket, hogy az utasok tisz
ta kocsiban utazhassanak Bu
dapest, Kaposvár, Bátaszék és 
Dombóvár felé. Hogy nem si
kerül mindig olyan tisztára 
varázsolni a vonatokat, mint 
szeretnénk? Épnek az az oka,

hogy kevés már ebben a 
szakmában a munkaerő. Én 
annak idején protekcióval ke
rültem az állomásra, s mind
járt a legnehezebbiket, a mel
lékhelyiségek takarítását bíz
ták rám.

— Sok utas nem gondol ar
ra, hogy munkánkat meg
könnyítse, sőt vannak, akik 
szándékosan hagynaky maguk 
után rendetlenséget. ,Sokan 
csak legyintenek, amikor meg
mondom mivel foglalkozom, 
mert mitagadás, nagyon ke
vés becsülete van ennek a 
foglalkozásnak. A  gépesítés 
ezen a területen nehezen ha
lad.

Grósz Ernőné már tíz éve 
szakszervezeti bizalmi. Igaz az 
átlagosnál is szerényebb, szót- 
ianabb ember, de amikor az 
üzemi demokrácia adta jogok
kal kell élnie dolgozótársai 
érdekében, nem marad adósa 
a közösségnek. Azok közé a 
bizalmiak közé tartozik, akik 
nemcsak aláírják, hanem vé
leményezik is a javaslatokat.

vhí i' Orosz K.

VITORLÁZ OREPU LÓK

Randevú a levegőben
A  MÁV Repülőklub versenyzőinek sikere a Gemenc Kupa-bajnokságon

— Figyeld a 4377-es Pirátot. 
Gittinger Peti gépe. O az a 
fekete, összenőtt szemöldökű, 
villogó kék szemű srác. Igye
kezz utána menni, mert sze
rintem idén is dobogós lesz.

A  dunaújvárosi versenyzők 
taktikai megbeszélésének vol
tam fültanúja. Valóban, a 
MÁV pilótáinak repülési, ver
senyzési stüusát az első nap
tól kezdve igyekezték kifür
készni a V ll. Gemenc Kupa 
Vitorlázórepülő bajnokságon. 
Nem véletlenül. A  szabad ka
tegóriában Simó Willy, K il- 
lián István és Sinka Lajos in
dult, a standart kategóriában 
pedig Gittinger Péter, Horá- 
nyi Ervin és Terpó1 György.

Simó Wülynek tökéletes a 
helyismerete, hiszen hat éven 
át ő vezette az öcsényi ver
senyeket, amelyet az ország 
legsportszerűbb bajnokságá
nak neveztek az elmúlt évek 
során. Simó Willy idén már a 
M ÁV klub színeit képviselte 
és mint versenyző látogatta 
meg az őcsényieket. A  kedves 
vendégnek kijáró tisztelettel

fogadták Killián Istvánt is, 
aki nélkül még nem zajlott le 
Gemenc bajnokság. Vagy mint 
motoros pilóta vontatta a ver
senyzőket, vagy ő maga is in
dult a bajnokságon. Akkor 
haza is hozott egy győzelmi 
kupát. Mint a MÉM RSZ gaz
dasági igazgatója, támogatja 
az őcsényi mezőgazdasági re
pülőket, de sosem felejti el, 
hogy „vérbeli vasutas**.
*— Farkashegy az én igazi 

repülőterem. Itt ültem először 
vitorlázógépbe, 1950 áprilisá
ban. Jövőre ünnepli a MÁV 
klub fennállásának ötvenedik, 
én pedig klubtagságomnak 
harmincadik évfordiilóját.

Amikor végignéztük a Ge
menc bajnokságon induló sza
bad kategória versenyzőinek 
névsorát, úgy tűnt, hogy Ma
gyarország legtehetségesebb 
pilótái adtak itt randevút. 
Szinte kivétel nélkül váloga
tott keret tagok voltak, vagy 
jelenleg is azok. Néhányan 
közülök nemzetköri világver
senyeken is dobogón álltak.

— Ilyen erős mezőnyben mi

nem rúgunk labdába. Ellen
felünk a világhír — szólt tár
sainak a megnyitó napján
Sinka Lajos, aki maga is hat 
éven át volt válogatott. Nyolc 
versenyszám után mégis ne
gyedig lett és Gittinger Pé
terrel megnyerte a csapatbaj
nokságot.

A  kemény repülési stílust 
a fiatalabb standart verseny
zőknél lehetett tapasztalni.
Eddig ismeretlen nevek váltak 
egyszerre közismertté. Volt 
aki „eldobta, magát a tere
pen”, nem ért vissza a repü
lőtérre, a következő két ver
senyszámot viszont megnyer
te. Egyre idegesebben figyelte 
egymást a huszonnyolc pilóta 
és már-már irigykedve vették 
körül a MÁV-osokat. Horányi 
Ervin biztosította a jókedvet. 
Terpó György a megfontoltsá
got, Gittinger Péter a küzdő
képességet. Kétség kívül, a 
Krampusz becenevet viselő 
Horányi volt a bajnokság leg
népszerűbb pilótájá. Derűs, 
kiegyensúlyozott egyéhisége 
miatt kedvelik növendékei is, 
akiket oktat. Terpó György a

A  rajthoz készülődnek kecses gépeikkel a pilóták (Bárándy István felvétele)

Felhők fölött, szelek szárnyán
(Daróezy János felvétele)

csapat edzője volt. Télen 
Krampuszék lakásán gyűltek 
össze és sokszor hajnalig ele
mezték a különböző meteoro
lógiai helyzeteket, kidolgozták 
a verseny taktikát.

— Érdemes volt hajtani — 
mondja a bajnok Gittinger 
Péter. — Párhuzamosai* ké
szültem a versenyre és a dip
lomamunkámra. Estin végez
tem a Bánki Donát Műszaki 
Főiskolát. Nyárra viszont vá
laszút elé kerültem: ha nem 
indulok a bajnokságon, akkor 
most már mint gépészmérnök 
muta tkozhatom be. Helyette 
inkább a versenyre készültem 
és csak decemberben védem 
meg a diplomát.

Gittinger Péter a tavalyi 
Gemenc Bajnokságon ifjúsági- 
első helyezett lett. Idén a 
standart kategória bajnoka és 
az év legeredményesebb piló
tája. A  díj átadásakor Farkas 
László, a MÉM RSZ főigazga
tója háromszáz ember előtt 
ünnepélyesen kijelentette: mi
vel sikeresen befejezte a fő
iskolát és kiemelkedő teljesít
ményt nyújtott, mint vitorlá
zórepülő, a MÉM RSZ nyí
regyházi bázisán soron kívül 
motoros kiképzést kap.

így Gittinger Pétert (aki 
jelenleg repülőtérig hálózati 
felügyelő), a továbbiakban a 
MÉM RSZ, mint hivatásos 
mezőgazdasági repülőgépveze
tőt kívánja alkalmazni.

A  bajnok hazavitte a kupát 
megmutatni a MÁV repülő
klub tagjainak, köztük fele- 
•ségénék, az ugyancsak vitor- 
íázórepülő Babucs Évának, 
akit másnap bekísért a kór
házba és megszületett a legif
jabb repülőpalánta: Gittinger 
Dávid.

Erdős Ágnes

Ajtók  —  kilincs nélkül
Július 29-én a Budapestről Somoskőújfalura közlekedő 

302 számú gyorsvonat első osztályán utaztam. Hatvan állo
más után bementem a kocsi mellékhelyiségébe, de W sajnos 
már nem tudtam jönni, mert az ajtót nem lehetett belülről 
kinyitni. Hiányzott a zárszerkezet kilincse. Csak Pásztón, az 
egyik helyi vasutas segítségével szabadultam a rabságból, 
mert a kocsiban csak néhány utas utazott, és azok nem hal
lották SOS-jeleimet.

Ennek a rossz emléknek köszönhetem, hogy augusztus 
20-án, amikor Miskolcról utaztam a 401/a számú vonat ugyan
csak első osztályú kocsijában, már nem lettem a mellékhelyi
ség foglya. Mielőtt ugyanis becsuktam volna az ajtót, ellen
őriztem a belső zárat. Természetesen hiányzott a kilincs.

A  kocsi vizsgáló lakatosoknak indulás előtt lelkiismerete
sebben kellene ellen őrizni a mellékhelyiségek zárjait is!

Szöllősi Ilona

— Pullai Árpád látogatása. 
Augusztus 30-án Pullai. Árpád 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter a Landler Járműjaví
tó Üzembe látogatott. A  ven
déget az üzem társadalmi és 
gazdasági vezetői fogadták. 
Kövér Imre, az üzem igazga
tója beszámolt a járműjavító 
elmúlt félévi eredményeiről, az 
idei tervekről, majd Pullai Ár
pád megtekintette az üzemet.

— Elismerés. A  Szolnok me
gyei tanács kitüntető jelvény
nyel ismerte el a jászboldog- 
házi V. főpályamesteri sza
kasz Petőfi és Béke szocialista 
brigádjainak a községben, vég
zett társadalmi munkáját A 
kulturális és a politikai élet 
fejlesztésében, a gyermekin
tézmények patronálásában ki
tűnt Petőfi brigád a jelvény 
arany-, a Béke brigád pedig' 
annak ezüst fokozatát kapta.

IDEALISTA MUNKÁSMŰVÉSZ

— Megyek, festek magamnak egy jobb munkahelyet.::
(Kesztyűs Ferenc rajza)

— Választás. Szegeden a 
körzeti üzemfőnökség megala
kulását augusztus 28-án szak- 
szervezeti választás követte. 
Huszonkét szolgálati hely 1750 
dolgozóját 79 küldött képvisel
te az új szakszervezeti bizott
ság, a számvizsgáló bizottság 
és a társadalombiztosítási ta
nács tagjainak megválasztá
sakor. A  15 tagú szb elnöke 
Romhányi Ernő, titkára pedig 
Bodor Ferenc lett.

— Energiatakarékosság. A 
miskolci járműjavító gazdasági 
szakemberei szeptember 1-én 
megvitatták az energiával va
ló takarékosság lehetőségeit, és 
intézkedéseket tettek a fűtést 
szabályozó berendezések fel
szerelésére. Ezenkívül energia- 
őr-hálózat létrehozását hatá
rozták el.

— Tanszervásárlás! segély. 
A  tapolcai körzeti üzemfőnök- 
ség szakszervezeti bizottsága a 
sokgyermekes családoknak 
összesen 12 ezer forint értéjpű j 
tanszervásárlási segélyt adott.

HERMÁN JÁNOS:
• •

Üzenet
Fénylik a csönd, 
az éjszaka sínpárjai 

_ ragyognak az égre, 
a távoli városok 
üzenetével 
néznek

a messziségre.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 

Szerkesztőség: •
1063 Bpest VI.. Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872. 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII., Rákóczi út 64.

Telefon: 224—818.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter, 
a Népszava « Lapkiadó Vállalat 

igazgatója.
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 — 11 859 
79—3787 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Kirándulás. A  tapolcai 
távközlő- és biztosító beren
dezési szakasz Batsányi János 
szocialista brigádja autóski
rándulást szervezett a közeli 
Feszenkó-parkerdőbe. Tizen
kilenc gyermeket szállítottak 
személygépkocsikkal a kelle
mes környezetbe, és egy napot 
töltöttek ott.

— Levél a nyugdíjasoknak. 
Kisterenye állomás vezetősége 
levélben kérte fel a környéken 
lakó nyugdíjas vasutasokat, 
hogy — az előző évekhez ha
sonlóan — vállaljanak mun
kát a cukorrépaszezon vasúti 
forgalmának lebonyolításában. 
Az értesítés kedvező fogadta
tását azóta mind több jelent
kezés bizonyítja.

L a k á s c s e r e
Elcserélném Rákospalotán levő, 

MAv-lakótelepl egy-, plusz két 
félszobás összkomfortos lakásomat 
hasonlóra zöldövezetben. Érdek
lődni lehet telefonon: 839—058,
Sándor István.

Elcserélném Dunakeszi-gyárte
lepen levő 59 négyzetméteres, két 
szoba, összkomfortos, gázfűtéses, 
napfényes, kis kertes lakásomat 
vasutas dolgozóval, budapesti, ta
nácsi, másfél szoba összkomfortos
ra. Budapest, IV., XIV., XV. ke
rületi is lehet. Ajánlatot levélben 
kérek. Cím: Balázs Ferenc, 2120 
Dunakeszi-gyártelep, Állomás sé
tány 15. I. 4.

Elcserélném 50 négyzetméteres, 
egy szoba, összkomfortos, budai 
MÁV lakásomat és egy másfél 
szoba, összkomfortos házrészt 2—3 
szobás tanácsira. A  MÁV-lakást is 
(házrósz nélkül) nagyobbra cserél
ném. Érdeklődni a 202—420 telefon
számon lehet.

H A L Á L O Z Á S

Járai Alfréd, a vasutas
szakszervezet szántódi 
üdülőjének egykori gond
noka, augusztus 26-án, 52 
éves korában elhunyt. Az 
üdülőnek 13 évig volt ve
zetője. Azt megelőzően, 
tizenkét évig a MÁV kü
lönböző szolgálati he
lyein dolgozott. Temeté
se szeptember 1-én volt a 
Rákoskeresztúri közteme
tőben.
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KÉSŐN ÉBREDTEK A FUVAROZTATÓK

Minden eddiginél nagyobb forgalmat
Tekfonkonferendán tájékoztatták a közvéleményt a M Á V  és a

Az őszi áruszállítás ismét

Az elnökség megtárgyalta

Ösztönzőbb és igazságosabb 
a vonatkísérők új bérezése

Bevezetése óta megszűntek a korábbi panaszok
mefc szerinti megíkülönbőzte-

üagy erőpróbája lesz a vasút 
és a Volán dolgozóinak. A 
gondokról és a legsürgősebb 
teendőkről kaptak tájékozta
tást az újságírók azon a te
lefonkonferencián, amelyet a 
MÁV és a Volán vezetői ren
deztek szeptember 10-én a 
Vasúti Főosztályon. Budapes-

A vasút augusztusban 26 
tnillió utast szállított. Ez az# 
eredmény a bázishoz képest 
96,4, a  tervhez viszonyítva pe
dig 99,2 százalékos teljesítés
nek felel meg. Az utaskilomé
ter mindkét viszonyítási alap
hoz mérten kedvezőbben ala
kult. A személyszállító vona
tok menetrendszerűsége 0,6 
százalékkal javult, de a fajla
gos késési, idő 36,7 percről 41,2 
percre érnélkedétt 

Augusztusban 
a tehervonatok, 11 millió 
183 ezer tonna árut szállí

tottak.
Az előző év azonos időszaká
hoz viszonyítva ez 97,8, a  terv
hez képest pedig 96,8 százalé
kos teljesítménynek felel meg.

Az export küldemények bá
zishoz viszonyított mennyisége 
mintegy 10 százalékkal, a tran
zit forgalom 3,7 százalékkal 
nőtt A belföldi és az import- 
küldemények mennyisége 1,4, 
illetve 3,6 százalékkal csök
kent.

A tervezettnél 4,4 száza-

Már gazdag hagyományai 
Vannak a Somoskőújfalu és 
Fülek határállomások dolgo
zói közötti munkaversenynek. 
A kollektívák 1952-től verse
nyeznek. Legutóbb, szeptem
ber 7-én értékelték Somoskő
újfalun az elmúlt fél év mun
kaversenyének eredményeit 
Az ebből az alkalomból ren
dezett ünnepségen megjelent 
Oravecz Vladimír, a zólyomi 
aligazgatóság vezetője, Bokor

A MÁV központi helyelosztó 
i 1970-ben 300 ezer helyjegy el
adásáról gondoskodott. Tavaly 

: 7,5 milliót kellett szétosztani. 
Az iroda technikai berendezé
seit korszerűsítették, több száz 
„forró drótot” szereltek be, 

* amelyek révén szinte az Összes 
i európai vasúttal, utazási iro
dával kapcsolatot tartanak.

A legmodernebb számító
géppel rögzítik a kontinen- 

j síinkről érkező helyjegymeg
rendeléseket, ezenkívül az iro
da foglalkozik, a hálókocsi-,

tan, Miskolcon, Szegeden, Deb
recenben, Pécsett és Szombat
helyen vonalban voltak az 
igazgatóságok és a Volán-vál
lalatok vezetői, és azonnal vá
laszoltak a kérdésekre. Szabó 
Béla és dr. Zahumenszky Jó
zsef, a MÁV, illetve a Volán 
vezérigazgató-helyettesei ve
zették a tanácskozást.

lékkai több exportkülde
mény került elszállításra.
A kocsiigényes áruszállítás 

összesen 4,2 százalékkal volt 
kevesebb a bázisidőszakénál.

Mészből 39,4, kőből 11,1 tűzi
fából pedig 20,2 százalékkal 
fuvaroztak többet, mint a bá
zisidőszakban. Nagy a lemara
dás a tégla- és cserépfélék,, il
letve a cementgyártmányok 
fuvarozásában.

A teherkocsik átlagos for
duló ideje 3,4 százalékkal 

nőtt,
a teherkocsik átlagos statikus 
terhelése viszont 5 százalék
kal emelkedett.

A bázishoz viszonyítva a vo
natfeloszlatások száma 25,9, a 
késetten beállított teherkocsik 
mennyisége 39,1, a késetten ki
rakott teherkocsik mennyisége 
pedig 29,8 százalékkal csök
kent.

A tehervonati gőzmozdo
nyok fajlagos kihasználása 3,3 
százalékkal javult, a villamos- 
és dízelmozdonyoknál viszont 
1,1, illetve 0,5 százalékkal rom
lott, a bázishoz viszonyítva.

László, a  budapesti igazgatóság 
kereskedelmi osztályának he
lyettes vezetője, valamint a 
két állomás társadalmi és gaz
dasági vezetői, dolgozói.

Az első félévi eredmények 
alapján Somoskőújfalu állo
más nyerte a vándorzászlót. A 
munkában élenjáró dolgozók
nak Bokor László és Mocsári 
Ferenc állomásfőnők jutalmat 
adott át.

valamint a couchette-jegyek 
elosztásával, koordinálásával 
is. Ez év augusztusában 46 066 
hálókocsijegyet adtak el.

Az iroda 35 dolgozója ez év 
márciusában három szocialis
ta brigádot alakított, , Nők a 
szocializmusért, Kállai Éva és 
Szamuely Tibor néven. Mun
kahelyüket is az idén moder- 
.rtizálták. Több -mint száz di- 
agramtároló-szekrényt építet
tek, a helyiségeket és a telex
gépeket hangelnyelő elemek
kel látták el* S. E.

Szabó Béla, a MÁV vezér
igazgató-helyettese köszöntöt
te a telefonkonferencia részt-' 
vevőit, köztük Koszorús Fe
rencety szakszervezetünk fő
titkárát, majd tájékoztatást 
adott az eddigi szállítási ered
ményekről, a várható felada
tokról, a MÁV és a Volán 
együttműködésének lehetősé
geiről.

A vasúton
a legnagyobb gondot a 
szállítási igények indoko
latlan ingadozása okozza. 

Természetes, Vhogy ¿őssiel, a 
mezőgazdasági termények be
takarítása miatt a 'termelő- 
szövetkezetek főbb kocsit kér
nek, dé az már nem, hogy 
minden intézkedés, kedvez
mény ellenére az első nyolc 
hónapban a fuvaroztatók alig 
több, mint 87 millió tonna 
árut adtak fel. Ezért négy 
hónap alatt 48 millió tonnáit 
kell még továbbítani. De 
nemcsak a hónapok, hanem a 
napok között is nagy az elté
rés. A vállalatok ugyanis a 
hét elejére három-négyezer 
üres kocsival többet követel
nek, mint amennyire Valója-, 
bán szükség van. Így nehéz 
reális képet alkotni. Minden 
Vidéki igazgatóságon 

operatív bizottságok ala
kultak, amelyek eldöntik, 
hogy melyik vállalat hány 

kocsit kapjon.
Soronkívüliséget biztosítanak 
a szén, a fa, az olaj, a mező- 
gazdasági termékeik, az ex
portcikkek továbbításához, és 
figyelemmel (kísérik a folya
matos üzemeléshez szükséges 
nyersanyagok szállítását. A 
négynapos munkahetet nem 
tudja elviselni sem a vasút, 
sem a népgazdaság. Péntektől 
mégis visszaesik a forgalom, 
és szombaton, vasárnap alig 
akarnak rakodni. Pedig 

a vasút a hétvégi rako
dásokhoz garantálja az 

üres kocsit.
Záhonyban ’ sem sikerült a 

tervezett árumennyiséget el
szállítaná. Ennek több ' oka

ígér az ősz
Volán vezetői

van. A vezér igazgat ó-helyettes 
elmondotta, hogy a torlódások 
elkerülése érdekében a széles 
kocsikat átszerelik normál 
nyomtávúra. A legutóbb át
szerelt száz széles kócsi for
duló ideje azonban meghalad
ta a 78 órát. Záhonyban 12,5 
órát vártak továbbításra. Ez a 
lassúság sok pénzbe kerül a 
népgazdaságnak. Jelenleg több 
mint 90 óra telik el, amíg a 
feladott áru eljut rendeltetési 
helyére. Ebből hatvan órát a 
rendezőpályaudvarokon, a fel
adóhelyen. és a kirakodásnál 
vesztegelnek a vagonok.

Sok vállalat raktárnak 
használja a kocsikat. 

Egyre nagyobb szerepet kell 
kapnia a MÁV-nál is a nap
ra, órára kész szervezésnek. 
Egész Európában túlterheltek 
a vonalak. Olaszországtól Tö
rökországig naponta csak 
meghatározott számú vagont 
vesznek át. Nehezebb körül
mények között, de sokkal na
gyobb előrelátással kell dol
gozni.

A szállítási kapacitás ki
használását kedvezőtlenül be
folyásolják a létszámgondok, a 
rendezőpályaudvairok korláto
zott befogadóképessége, (tech
nikai színvonala, a halasztha
tatlan pályarekonstrukciók. A 
felsorolt okok is közrejátszot
tak abban, hogy 

négy hónap alatt kétmil
lió tonnával több árut 
kell szállítani, mint ta

valy.
A telefonkonferencián el

mondották, hogy o MÁV több 
intézkedést tett az áruszállí
tás gyorsítására. Többek kö
zött fordaszerelvényeket állí
tanak forgalomba, amelyeket 
mezőgazdasági termékek,
energiahordozók továbbítására 
is felhasználnak. Ezáltal csök
ken a  kocsiforduló idő, mert 
az 1500—2000 tonnás zárt sze
relvények a rendezőpályaud- 
varok elkerülésével közleked
n e k Módosítják az üzemi

itt

(Folytatás a 3. oldalon)

Szeptember 13-án ülést tar
tott szakszervezetünk elnök
sége, és megtárgyalta többek 
között az utazó személyzet

teljesítmény-bér rendszerre 
módosításának eddigi tapasz
talatait. A téma , előterjesztő
je, Mester Alajos vezérigaz
gató-helyettes szóbeli kiegé
szítőjében elemezte a telje- 
sítmény-bárrendszer korszerű
sítésének szükségességét, az 
intézkedés gyakorlati tapasz
talatait.

A vas utas-szakszervezet 
központi vezetősége Í978. de
cember 29-i ülésén fogadta el 
a teljesítménybér módosításá
nak gondolatát. A Vasút ve
zetői ennek alapján dolgozták 
kii a 102508/1979. számú utasí
tást, amely április 1-én lépett 
életbe. Miért volt szükség er
re az intézkedésre? Elsősor
ban azért, mert a korábbi tel
jesítménybéres elszámolás már 
áttekinthet etilen, bonyolult
volt, és nem hatott az ösz
tönzés erejével. Az utazó sze
mélyzet kifogásolta az elszá
molás kompi ikáltságát. Ezen
kívül cél volt az adminisztra-\ 
tív munka csökkentése is.

A korszerűsített teljesít
mény-bérrendszer lényege az, 
hogy megtartották a menet
rend szerinti menettartam-dí-\ 
jazas elvét, csökkentették az 
elszámolási egységárak szá
mát. Az új szabályzat a ko
rábbi nyolc vonatnem -tétel 
helyett ötöt alkalmazott, és

es a Volán 10-es számú válla
lata szeptember 5-én az’ őszi 
csúcsforgalom lebonyolításával 
kapcsolatban együttműködési 
megállapodást kötött. Az igaz
gatóság az év ébdig eltelt ré
szében áruszállítási feladatait 
99 százalékra teljesítette.» Az 
év hátralevő részében még 4 
millió tonna árut kell továbbí
taniuk.

A MÁV és a Volán felkérte 
a Szakszervezetek Csongrád 
tnegyei Tanácsát, hogy segítse 
a rakodást, az egyenletes áru- 
fogadást, az egységrakományok 
zavartalan továbbítását, az ex
port- és tranzitszállítások tel
jesítését.

A közös munkaprogram ke
retében az igazgatóság vállal
ta, hogy az SZMT rendelkezé
sére bocsátja a nagyobb áru

iést is. Lehetőség nyílt arra, 
hogy hetven helyett csak 27 
egységártételt alkalmazzanak. 
A felszabadult mintegy 40 
millió forintot differenciáltait 
lehetett elosztani.

Az új teljesítménybér-rend
szert a dolgozók rövid idő 
alatt megismerték, és egy-egy 
szolgálat után maguk is ki 
tudják számolni a többletke- 
resetet. A bérrendszer átalakí
tásának sikerét bizonyítja, 
hogy bevezetése óta egyetlen 
panasz sem fordult elő.

Az új teljesítménybérezés 
ösztönzően hatott az utazó-’ 
személyzet gazdaságosabb fog
lalkoztatására, a termeléke
nyebb munkára. A gazdasági 
vezetők és a társadalmi szer
vezetek eredményesen valósí
tották meg a teljesítmény
bér-rendszer módosításának 
azt az élvét, hogy az alap
béremelést és a teljesítmény
bér-korszerűsítést összehan
goltan érvényesítsék, szem 
előtt tartva a differenciálást, 
Mindez keresetveszteséget 
egyetlen dolgozónál sem okoz
hatott, sőt az intézkedés ha
tására az utazószemélyzet ke
resete lényegesen emelkedett

Az elnökség tagjai ezután 
megvitatták szakszervezetünk 
1980. évi költségvetésének 
irányelveit, és elfogadták a 
félszázalékos ÖTA első félévi 
gazdálkodásáról szóló jelen
tésit

feladást, illetve kirakásokat 
végző vállalatok névjegyzékét 
tíznaponként tájékoztatást ad 
a késedelmes rakodókról. Ha
sonló vállalást tett a Volán is.

Az SZMT vállalta, hogy a  
megyebizottságok útján felhív
ja az érdekelt vállalatok, szak- 
szervezeti bizottságok figyel
mét a rakodásokhoz szükséges 
létszám, a rendelkezésre álló 
gépi kapacitás jobb kihaszná
lására, a rakodásban résztve
vők ösztönzésére, a  túlórák 
engedélyezésére.

Az együttműködés koordiná
lását a két fuvarozó és az 
SZMT között a vasutasszak
szervezet szegedi területi bi
zottsága végzi.

A megállapodást Lovász tű -  
zár vasútigazgató, dr. Kardos 
János, a  Volán 10-es vállala- 
lat igazgatója és dr. Ágoston 
József, az SZMT vezető titká
ra írta alá. Az együttműködé
si szerződés aláírásánál ott 
volt Koszorús Ferenc, a  vasu
tasszakszervezet főtitkára is.

G. J.

Fiatalok vetélkedője

Szaktudás
mesterfokon

Celldömölkön rendezték 
augusztus 27-én Pápa. és Cell- 
dömölk állomás forgalmi dol
gozóinak Ki minek mestere 
versenyét.

Az első csoportba a kocsi- 
, rendezőkét, váltóőröket és a 
vonatkíséret tagjait, a másik
ba^ tisztképzővel nem rendel
kezőket, a harmadikba pedig a 
tisztképzőt végzetteket sorol* 
ták.

A harminc éven aluli fiata—̂ 
lóknak többek között szakmai, 
politikai, munkavédelmi, biz-1 
tósítőberendezés-technikai és 
ifjúságpolitikai felkészültsé
gükről kellett beszámolni.

Az első és a második csoport 
győztesei a celldömölkiek let
tek, név szerint: Csatári Lász
ló és Nagy Sándor. A harma
dik kategóriában Ligáth Lász
ló papai fiatal győzött,

KO NTÉ N E R-PÄLY AU D VAR

kA Józsefvárosi pályaudvarra érkező konténerek kezelését nagyban megkönnyíti az új, 
40 tonna teherbírású bakdaru — Képriport a 4. oldalon

{Óvári Árpád felvj

Csökkenő utasszám, 
több exportáru

Nem kielégítő a mozdonyok kihasználása

MEGŐRIZTÉK A ZÁSZLÓT

Somoskőújfalu nyerte 
az első félévi versenyt

Forró drótok

egyszerűsítette a vonitatási ne-

AZ ŐSZI FORGALOM SIKERÉÉRT

Együttm 
—  szegedi módra

Védnökséggel felérő szerepet vállalt a szakszervezet
A szegedi MÁV-igazgatóság
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Uzemszemle Ferencvárosban
Semmi sem indokolja a szolgálati helyek elhanyagoltságát

sítésére 30 millió forintot szán
tak a vasút vezetőd. Kivitele

Szabó Béla vezérigazgatóhe
lyettes vezetésével munkavé
delmi és üzemviteli szemlét 
tartottak szeptember 17-én a 
ferencvárosi csomóponton. A 
szemlén részt vett Kajcsa Jó
zsef, a vasutas szakszervezet 
titkára, dr. Szabó Miklós, a 
területi bizottság titkára, 
Szemök Béla, a vezérigazgató
ság munkaügyi és szociálpoli
tikai szakosztályának helyettes 
vezetője, valamint Kiss Károly 
a budapesti igazgatóság veze
tője.

A csomópont különböző 
szolgálati helyeire kiterjedt 
szemle értékelésén részt vett 
Gál György a csomóponti párt- 
bizottság titkára is.

— Az őszi csúcsforgalom 
kezdetén tartott szemle célja 
'az volt, hogy intézkedéseket 
tegyünk a munkavédelmi hiá
nyosságok megszüntetésére — 
mondotta az értékelés során 
Szemók Béla. — Megállapítot
tuk, hogy a személyi balesetek 
és a munkából kiesett napok 
szánva az idén lényegesen 
csökkent. Kevesebb volt a fe
gyelmi felelősségrevonás is. A 
tárgyi balesetek száma viszont 
szaporodott. Az augusztus vé
géig keletkezett anyagi kár 
több mint 100 ezer forinttal 
növekedett a bázishoz viszo
nyítva.

A továbbiakban hangsúlyoz
ta, hogy a munkaerőhiány és 
a helyenként korszerűtlen 
technika ellenére sincs helye 
a munkavédelmi engedékeny
ségnek. .Az üzemrészek, ren
dező pályaudvarok, műhelyek, 
irodák r'endje, tisztasága meg
határozója a biztonságos mun
kának. A rendezőpályaudva
rok vágányai kötött sajnos sok 
a szemét. Ez gyakran okoz 
balesetet. A térvilágítás sem 
éri el az ABEO által előírt a 
luxot: A térvilágítás korszerű -

zői kapacitás hiány miatt azon
ban nem várható gyors válto
zás.

A bizottság megállapította, 
hogy rossz a féksaru ellátás 
is. Az üzemi étkeztetés viszont 
— különösen az állomáson és 
a vontatási főnökségen — meg
felelő. Ha átadják a személy
pályaudvaron most épülő üze
mi konyhát és éttermet, az el
látás lényegesen kedvezőbb 
lesz.

Ferencváros korszerűsítésére 
az V. Ötéves tervben 234 millió 
forintot terveztek. Ebből ' 8Q 
milliót fordítanak a szociális 
létesítmények, öltözők, fürdők, 
fel vétel i • épületek korszerűsíté
sére. Addig azonban amíg a 
kivitelezés megkezdődik, a 
meglevő helyiségek tisztasá
gára, rendjére nagyobb gondot 
kell fordítani, némely elhanya
golt létesítményt sürgősen fel 
kell újítani.

Szemök Béla végezetül ja
vasolta a s zemlebi zottsá gnak, 
hogy minősítse a csomópont 
munkavédelmi helyzetét meg
felelőnek, a helyileg megold
hatatlan gondok megszünteté
sére pedig tegyenek intézke
dést.

Szabó Béla vezérigazgató
helyettes üzemviteli szempont
ból értékelte a szemle tapasz
talatán. Elmondotta többek 
között, hogy a vidékről bejáró 

• dolgozók kényelmesebb utazá
sa érdekében javasolni fogja 
külön motorvonatok beállítá
sát, esetleg autóbuszok közle
kedtetését is.

Megállapította, hogy a lét
számhiány különösen a forga
lomnál kritikus, azért a kiren
delések felülvizsgálatával igye
keznek ezt enyhíteni. Felhívta 
továbbá a  csomópont vezetői

nek fegyelmét arra. hogy szün- I 
tessék meg a kocsitemetőket,, 
a szakszolgálatok hatékonyabb1 
együttműködése érdekében te
remtsenek * jobb munkahelyi 
légkört. Felhívta Kiss Károly 
vasútigazgató figyelmét arra,, 
hogy a gyorsabb rakomány
igazítások érdekében vásárol-i 
járnák autódarut.

A tanácskozáson . felszólalt 
Kajcsa József titkár is. A he
lyi szakszervezeti bizottságok 
munkavédelmi felelőseit arra 
ösztönözte, hogy legyenek kö
vetkezetesebbek a balesetek 
megakadályozásában, szüntes
sek meg a baleseti gócokat.

Gál György, a pártbizottság 
titkára arra hívta fel a figyel- 
rhet, hogy a vágányfékek már 
elavultak, és balesetveszélye
sek. A biztonságos gurításra 
alkalmatlanok. Szóvá tette a 
rossz alkatrészellátást is. Né
ha egy-egy mozdonyt, alkat
részhiány miatt három hóna
pig sem lehet kijavítani. A 
munkahelyi légkörrel kapcso
latban megemlítette, hogy a 16 
órás munkanapokon, az ügye
leti szolgálatok alatt fáradt ve
zetők foglalkoznak ugyancsak 
fáradt dolgozókkal. Ennek oka 
az, hogy a munkaerőhiány mi
att sem a pihenőnapokat, sem 
az elmúlt évi szabadságot nem 
tudták kiadni.

A hozzászólók sorát. Kiss 
Károly vasútigazgató zárta. Ki-, 
fejtette többek között, hogy a 
technikai elmaradottság nem 
indokolja a munkahelyek el
hanyagoltságát, az utasításelle
nes szolgálatot. A korszerűsítés 
érdekében is hatékonyabb in
tézkedésekre van szükség.

A munkavédelmi és üzemvi
teli szemle eredményét Szabó 
Béla vezérigazgató-helyettes 
foglalta össze és zárta be a 
tanácskozást.

M. P.

A  tizedik munkahelyen
— Tessék! — hangzik bent- 

ről az alig hallható kopogásra 
a válasz. Magas, fekete bőrű, 
ápolt külsejű fiatalember lép 
be. Zavarában az ajtót sem 
tudja kilincsre zárni.

— Mit akar? - r  dörren a 
kérdés a fényes íróasztaltól.

— A személyzetist keresem 
— mondja gyámoltalanul, 
egyik lábáról a másikra állva.

— Én vagyok. Mi járatban?
— Felvételre jöttem.
— Sarus, kocsirendező, vál

tókezelő, vonatkísérő munka
körökbe van felvétel — sorolja 
lélegzetvétel nélkül. — Sze
mélyi igazolványa van?

— I . . .  igen.«.
Belelapoz, kettőt kell hajta

ni, hogy az utolsó munkahe
lyet megtalálja.

— Amolyan vándormadár 
ugyebár. . .

— Szeretnék vasutas len-
íj i . ..
-•. — Nekem ilyet ne mondjon! 
Kilenc munkahely, után jött 
rá?

— Nem kérem, de a . . .  —
folytatná, de a személyzetis 
ingerült, lenéző legyintése be- 
léfojtja a szót: ,

— Ha az orvosi vizsgán meg
felel, sarusnak fed tudom ven
ni.

★
Az oktatóterem előtt öten 

várakoznak. Egymás után 
gyújtanak cigarettára, élénk 
taglejtésekkel, gesztikulálva 
magyaráznak, s Időnként a ke
zükben levő utasításba lapoz
nak. Az oktatótiszt az ideges
kedő csoportra köszön.

— Jó reggelt! Nos, fiúk, re
mélem sikerül a vizsga?

— Jó reggelt! — mondják 
kórusban.

Az oktatótiszt a kérdés má
sodik részére választ sem vár
va bement az irodába. Kis idő 
múlva megjelent és már hívta 
is az elsőként jelentkező vizs
gázót. A kint maradtak közül 
Balog Géza mind türelmetle
nebbül várta, hogy vizsgázó 
társa az ajtón kilépjen.

— Mit kérdezett? Tudtad? 
— állt elő, amikor az végre 
kijött.

— Sikerült — Aztán a vizs
ga idegesítő nyomása alól fel
szabadulva töviről hegyire el
mondott mindent.

— Utolsónak vizsgázom — 
döntötte el magában, s még 
két társának részletes beszá
molóját hallgatta meg, egyre 

i  nagyobb izgalommal.
— Balogh ne izguljon, fog ez 

menni — hyugtatta az okta
tótiszt. Ettől megkönnyebbült, 
s azt is elfelejtette, hogy vizs
gázik.

— Elméleti felkészültségét 
négyesre értékelem, jelentkez
zen a vezénylőtisztnél. Jó mun
kát kívánok!

Az ajtón kilépve legszíveseb
ben cigánykereket vetett vol
na örömében.

★
A mai és a holnapi nap sza

bad vagyok, villant át a fiatal 
vasutas agyán. A vizsga örö
mére lehajtott egy kupica pá
linkát az állomás szomszédsá
gában levő italboltban, aztán 
hazament, hogy a telepen nap
ló pó barátainajc beszámoljon a 
sikeres vizsgáról.

— Fiúk, fiúk, sikerült! — 
kiáltotta messziről az egyik 
putri szélvédett oldalán kártyá- 
zók felé.

— Megérkezett Géza! —* 
kiabálták, és a kezükben levő 
lapokat ledobálva rohantak elé.

— Holnap éjszakára már 
megyek is dolgozni — mondta 
lelkendezve.

— Éjszaka is dolgozol? — 
így az egyik.

— Ünnepeken is? — érdek
lődött a másik.

— Csávó, te teljesen meghü
lyültél.

Nem ilyen fogadtatásra várt, 
s csak ténfergett a telepen, 
egyik putriból ki, a másikba 
be. A bandát nagy ívben elke
rülte. Ügy érezte, valami nagy 
szakadék keletkezett ő és á 
többiek között

Az első szolgálat tiszteletére 
olyan zászlónyelet faragott,

amilyet még nem látott senki 
az állomáson. Váltás előtt egy 
órával ö már a pályaudvar 
közelében őgyelgett, s- próbál
ta az arcokból kitalálni, kik 
azok, akik éjszakára érkeznék. 
Az eligazítás névsorolvasással 
végződött. Mindenki gépiesen 
mondta az igen, vagy jelen vá
laszokat

— Balogh Géza?
— Igen.
— Újabb cigány — hangzott 

a megjegyzés úgy, hogy min
denki hallja.

Géza szájában keserűvé vált 
a nyál, .gyomrában enyhe re
megést érzett Elkeseredéséből 
egy csöndes hang zökkentette 
ki;

— Kövér Károly tolatásveze
tő vagyok. Az éjszaka csak 
mellettem legyen, és a többire 
ne hallgasson — mutatott a 
munkatársakra, és barátságo
san kezet szorított az újfelvé- i 
telessel.

Géza buldog módjára követ- j 
te felettesét, s figyelte mozdu
latait. próbálta kitalálni ágon. 
dolatát.

Egyre több lett a munka, s a 
tolatásvezető úgy tett, mintha 
ügyet sem vetne Gézára. Egy
szer csak hozzáfordult:

— Géza fiam, ott egy saru, 
tegye gyorsan a vagon elé, a 
sínszálra.

Egy villanás volt az egész, 
amint, a sarutartó ládához ért, 
majd a nehéz sarut gyors moz
dulattal a sínre tette.

— Gratulálok! — dicsérte 
meg a tolatásvezető.

— Gyakorolhatom a saru- 
zást? — kérdezte izgatottan.

— Gyakorolhat, csak vigyáz
zon a kezére! — hangzott a 
beleegyezés.

★
Másfél év telt el azóta. A Ids 

város művelődési központjának 
nagytermében vasutasnapot 
ünnepelnek. A kitüntetések át
vételéhez szólítják az állomás 
legjobb dolgozóit. Közöttük 
van Balogh Géza sarus is. Ki
váló dolgozó kitüntetést ka
pott. ••

- y -

Átadás egy év  múlva
t

Gyerm ekparadicsom  
1500 négyzetm éteren

Regi gond orvoslására ké
se ülnek a Kőbányai úton, az 
Északi Járműjavító Üzem te
rületén. A vasutasok művelő
dési házának szomszédságaba n 
épül a 130 apróság nappalit fog
lalkoztatására méretezett, új 
óvoda. A hangsúly az új szócs
kán van — hagyomány ugyan
is, hogy a járműjavító saját 
óvodát tart fenn. Ám a jelen
legi, 90 éves épületet a MÁV 
lakótelepen kinőtték. Túl azon, 
hogy ott hivatalosan 50 — és 
a Valóságban sem sokkal több 
— kicsinynek van helye, a la
kásból átalakított gyermekin
tézmény már korszerűtlen.

Félidőben vannak: tavaly 
novemberben kezdődött a két
szintes új épület kivitelezése, 
jövő nyáron — úgy tervezik — 
az utolsó simításokkal is vé
geznek a szakemberek, s 1980 
észén megnyílik a 11 millió fo
rintba kerülő gyermekparadi
csom. Mert az lesz — ígérik — 
remélik, összehasonlításul: a 
mai óvoda alapterülete 130 
négyzetméter, az épülőfélben 
[levőé 1500 négyzetméter.

Mindaz helyet kap benne, ami 
a kulturált foglalkozáshoz 
szükséges. A szerkezetet, UNI- 
VÁZ -elemekből, a Budapesti 
Lakásépítő Vállalat illesztette 
össze, ám a generálkivitelező 
maga a járműjavító. S ez érde
mi munkát is igényel.
• A karbantartó osztály szak

emberei eddig .több mint tíz-

AZ IÍJÍTÁSOK HASZNA

Ankét d budapesti igazgatóságon
A budapesti igazgatóság kul

túrtermében augusztus 29-én 
újítási ankétot tartottak, ame
lyen megjelentek az igazgató
ság társadalmi és gazdasági 
vezetői is. Ismertették többek 
között az újítási mozgalom el
múlt évi eredményeit, tovább
fejlesztésének lehetőségeit.

1976-ban az igazgatóság te
rületén 1349 újítási javaslat 
született. Ebből 695-öt fogad
tak el, és 643-at valósítottak 
meg. Az újításokból származó 
megtakarítás meghaladta a 17 
millió hatszázezer forintot. Ta- 
aly 34 dolgozót részesítettek 

Kiváló újító kitüntetésben.
Az újítási mozgalmat ötlet

pályázati hónapokkal, újítási 
versenyekkel népszerűsítették. 
|Az *ötlethónap során például 
266 újítás született. A legjobb 
eredményt elért szolgálati fő
nökségeket jutalomban része
sítették. A székesfehérvári 
üzem főnökség például tízezer, 
Józsefváros állomás pedig 
nyolcezer forint jutalmat ka
pott.

Az igazgatóság területén a 
legeredményesebb az újítómoz
galom a szolnoki pályafenntar
tási főnökségen és állomáson,

Józsefvárosban, Rákosrende
zőn, a székesfehérvári üzem- 
főnökségen, a győri és a Kele
ti vontatási főnökségen, vala
mint a jobbparti biztosítóbe
rendezési és fenntartási főnök
ségen.

Az ankéton adták át az újí
tási versenyben legjobb ered
ményeket elért szolgálati fő
nökségek jutalmát is.

ezer óra munkát fordítottak a 
válaszfalak építésére, vakolá
sára, az ajtók-ablakok helyük
re illesztésére, az üvegezésre... 
s a továbbiakban is ők szor
goskodnak a már álló épület 
falai között. Az óvónők, dadák 
toborzása is megkezdődött. Je
lenleg hat óvónő és két dada 
vigyáz a vasutas-szülők gyer
mekeire, jövő ősztől viszont 
tíz óvónő és nyolc dada segíti 
a vezető óvónő munkáját. Ad
digra a kert rendezése is befe
jeződik— másfél millió forin
tot szánnak rá: a játékokon,- 
mászókákon kívül pancsoló 
medencét !•§ terveznék, valósá
gos oázist varázsolva az iparte
lep szomszédságába.

A mai óvoda pedig ugyan
csak hasznos, új funkciót kap 
a későbbiekben: két összkom
fortos lakást alakítanak ki 05— 
65 négyzetméteren. Ugyancsak 
nagy szükség van rá: jelenleg 
nyolcvan lakásigénylőt tarta
nak nyilván az Északi Jármű
javítóban.

(ff)

Tanácskoztak 
a brigádvezetők

I
A békéscsabai körzeti üzem- 

főnökség mintegy hatvan szo
ciálist* brizádvezetője tanács*, 
kozást tartott a  vasutas kul- 
túrházban. A tanácskozást 
Vajda János, a szakszervezeti 
bizottság titkára nyitotta meg, 
majd Valkó Pál körzeti üzem
főnök ismertette a brigádok 
eddigi teljesítményét és a leg
fontosabb terveket, teendőket.

A hozzászólások után a bri
gádvezetők vállalták, hogy — 
a Xll. pártkongresszus tiszte
letére — társadalmi munkában 
részt vesznek Gyula, illetve 
Gyoma állomások magas pe
ronjának elkészítésében.

BRIGÁDOK
VETÉLKEDŐJE

Szocialista brigádok vetél
kedtek Vámosgyörkön és Kál- 
Kápolnán a XII. pártkongresz- 
szus és a felszabadulás 35. év
fordulójára való készülődés 
jegyében.

A vámosgyörki csomópont 
16 csapata közül első lett a 
Fodor Sándor vezette Rákóczi 
brigád, míg Kál-Kápolnán a 
körzeti üzemfőnökség 7 csapa
tának kétnapos „ki-mit-tud"- 
jából a Tyereskova nevét vise
lő női brigád került ki győz
tesen.

SZEPTEMBER 29:

A fegyveres erők napja
Szeptember 29-én fegyveres erőinket köszöntjük. Né

pünk szép hagyománya ez, s talán nincs is család, 
amelynek valamilyen ágon né volna, vagy ne lett volna 
már kapcsolata fegyveres erőinkkel. Társadalmunk ezer 
szállal kötődik a nép hadseregéhez, a rend őreihez, a 
határok védelmezőihez, a néphatalom szolgálatában álló 
munkásörökhöz. Ezért is olyan bensőséges ünnep min
dig ez a nap, amikor az 1848-as pákozd-sukorói csata 
emléknapján fegyveres erőit köszönti a dolgozó magyar 
nép.

Békében élünk. Szocializmust építő hazánkat nem 
fenyegeti' semmilyen látható, érzékelhető közvetlen ve
szély. Világszerte tért hódítanak a szocializmus erői, po
zíciói szilárdak és a haladás híveinek növekvő befolyá
sa érezhető a nemzetközi életben is.

A leszerelési és a fégyverzet-csökkentési tárgyaláso
kon szovjet kezdeményezésre elért eredmények a békés 
iövő távlatait ígérik. Ez nagyon biztató ugyan, de éber
ségünkre változatlanul szükség van, hiszen a világban 
még bőségesen vannak törekvések — és nem is lebecsü
lendő erők ——, amelyek a szocialista közösség ellen spe
kulálnak. S bár az egyoldalú előnyök nélküli, minden
kinek hasznos leszerelés mellett vagyunk, nem téveszt
hetjük szem elől a korszerű honvédelem bonyolult, 
szerteágazó feladatait Legelemibb nemzeti* érdekünk, 
hogy internacionalista szellemben nevelt, a testvéri szov
jet hadsereghez, a Varsói Szerződés tagországainak 
minden baráti fegyveres erejéhez szoros érzelmi szálak
kal kötődő, mély hazaszeretettől áthatott fegyveres 
erőink harckészültsége megfelelő maradjon.

A korszerű szocialista honvédelem nagy követelmé
nyeket támaszt a fegyveres erők minden tagjával szem
ben. Nagy terheket ró nemcsak azokra, akik a haza vé
delmét hivatásszerűen vállalják, hanem azokra is, akik 
sorkatonai szolgálatukat töltve teljesítik hazafias köte
lességüket. Fiataljaink becsülettel eleget tesznek ezeknek 
a ma már nem is elsősorban fizikai szempontból nehéz 
követelményeknek. Felkészültségüket látva biztonságban 
érezhetjük magunkat, szocialista társadalmunkat.

Külső biztonságunk ;5s belső rendünk szorosan össze
függ egymással. Belső rendünk szilárd.. Közbiztonsá
gunkról, rendőreink nagy hivatástudattal végzett mun- 
tájárói szólva is elmondhatjuk: semmi okunk az aggö- 
dalmaskodásra. Hazánk közrendje szilárd, még akkor is, 
ha egyes területeken a bűnözés elleni küzdelemben tár
sadalmi méretekben is akad tennivaló.

Munkásőreinket is köszöntjük, a fegyveres erők nap
ián. Megbecsülés, tisztelet övezi azokat a munkásőrö
ket, akik a nehéz vasúti szolgálat mellett fontos részt 
vállalnak a  néphatalom védelmében.

S szóljon a köszöntés azoknak a honvédeinknek is, 
akik sorkatonai kötelezettségeik, a kiképzési feladatok 
teljesítése mellett rendszeresen nehéz fizikai munkával 
vesznek részt a vasúti pályaépítési és fenntartási mun
kálatokban. Segítségük lehetővé teszi, hogy a munka
erő szorító hiánya ellenére se legyen fennakadás ha
zánk közlekedésének legfőbb ütőerén, a vasúton.

Államunk, népünk mindig is megkülönböztetett fi
gyelmet szentelt a néphatalom fegyveres védelmezőire, 
akiket tisztelettel köszöntünk ünnevük alkalmából. Kí
vánjuk, hogy esküjükhöz híven, hazánk és egész népünk 
javara töltsék be hivatásukat!
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Újabb csúcsot ígér az ősz
(Folytatás az 1. oldalról)

technológiát is oly módon, 
Hogy a zsúfolt rendezőpályá- 
udvarok mentesüljenek a. for
galom hullámzásától, és csök
kentik a vágányzárak idejét. 
Gyorsítják a kocsi beszerzése
ket, és azokat a szerelvénye
ket, amelyeken mezőgazdasági 
ihinkára utaznak a dolgozók 

megerősítik.
Az exportra gyártott Ika- 

líüszok Záhonyig saját keré
ken gördülnek, -csak ott rak
ják fel a széles kocsikra. .

Az idegen vagonokat min
denütt megkülönböztetett 
figyelemmel kell kezelni,

mert ez devizamegtakarítást 
is eredményez. A vasútvona
lak átbocsátóképességének 
jobb kihasználása érdekében 
növelik az éjszaka közlekedő 

' tehervonatok számát, és sor 
kerül a Vontató járművek há
lózati átcsoportosítására is. A 
selejtezésre ítélt, de még -fu
tóképes kocsikat is felhasz
nálják az őszi forgalomban. 
Ezekből zárt Szerelvényekét 
képeznek, és szigorított mű
szaki vizsgálat után közleked
hetnek.

A közlekedési Munkameg
osztás keretében

a tehergépjármű-forgalom 
sok feladatot átvállal a 

vasúttól.
'A 20—60 kilométeres távolsá
gokon — kevés kivétedtől el
tekintve — nem engedélyezik 
a vasúti fuvarozást, mert a 
közúti olcsóbb, gyorsabb, nincs 
szükség átrakodásokra.

A Volán is felkészült a na
gyobb évvégi forgalomra. 
Négy hónap alatt 350 ezer va
gont kell Jdraknia, ezért min
den rakodógépet igyekeznek 
maximálisan kihasználni. 
Mozgósítanak mintegy kétezer 
rakodómunkást ás. Dr. Zahu- 
menszky József vezérigazgató
helyettes beszámolt ezen kí-| 
vül a MÁV és a Volán 
együttműködésének további 
lehetőségeiről Elmondotta, 
¡hogy

a Volán kétszáz vasútál
lomáson vállalt oda- és 

elfuvarozást.
A MÁV igazgatóságokon áru
irányító szolgálatot, tartanak 
fenn, figyelemmel kísérik a 
vonatok érkezését.

A MÁV és a Volán a fu
varoztatók együttműködésére 
is szánéit. I Felhívták; a frigyei
met a jtíméletesebb .áyurako- 
dásra. A [ közelmúltban 3567 
kocsi sérült meg rakodás köz
ben, ami tovább növelte az 
amúgy is krónikus kocsi- 
hiányt.

A konferencia résztvevői 
kifejtették, hogy mindent 
megtesznek az őszi forgalom 
sikere érdekében. Ehhez azon
ban arra is szükség van, hogy 

a vállalatok reális tájé
koztatást adjanak tényle

ges igényeikről, 
s ne csak vagont, teherautót 
kérjenek, hanem biztosítsák a 
ki- és berakás feltételeit, mert 
ez a folyamatos termeléshez 
és áruellátáshoz is nélkülöz
hetetlen.

GYŐRBEN HELYESEN LATJAK:

„Jobban, pontosabban kell dolgozni, 
mint bármely korábbi időszakban...”

Az őszi és a téli forgalom 
mindig fokozott helytállást kö
vetel a  vasút dolgozóitól. Ah
hoz azonban, hogy * munkánk 
megfeleljen a nagyobb köve
telményeknek, • gondosan fel 
kell készülni a  többletfelada
tokra, a várható nehézségek
re. Hogyan teszik ezt most 
Győrött? — erről beszélget
tünk Tóth István áHomásfő-* 
nőkkel.

tíÖBvppontban 
a% ember

— Mi tehát az a többlet, 
amivel számolnak idei felké
szülésük során? — kérdeztük.

— Minden fórumot felhasz.- 
nálva igyekéznünk kell meg
értetni az emberekkel, hogy 
jobban kell dolgoznunk, Lét
számgondjaink is indokolják,

RECSEGES A TELEFONBAN

V iiltE n ym osíth pn y  
n e  o k o z z o n  z a v a r t !
N em ze tk ö z i tanácskozás a /a jszű résrő l f

Székesfehérváron a Techni
ka házában, szeptember 3-tól 
ötnapos nemzetközi tanácsko
zást tartottak a tirisztoros vil- 
lanymozrionyok által okozott 
elektromos zavarok kiszűrésé
ről. A szocialista országok 
vasútügyi szervezete által ren
dezett konferencián közös in
tézkedési tervet dolgoztak ki 
a kábelek leárnyékolására, il
letve a tirisztoros áramát
alakítók és feszültségszabály- 
zók kapcsolására.

Mint a tanácskozáson el
mondották, hazánkban is sza
porodnak a tirisztoros villany- 
mozdonyok. Ennek következ

tében egyre több a zavar a 
távközlésben. A legnagyobb 
gondot a villanymozdonyok 
által okozott áramköri rend
ellenességek okozzák, amelyek 
kihatnak az automatikus biz
tosító berendezésekre ás.

Az ötnapos konferencián a 
szovjet, a lengyel, az NDK- 
beli, a csehszlovák, a román 
és a magyar vontatási szak
emberek megvitatták a vil
lanymozdonyok által okózott 
zavarok megszüntetésének 
módjait, és egységes bizton
sági intézkedések kidolgozá
sát határozták el.

Dél-alföldi körkép

Zavartalan a zöldség- és gyümölcsszállítás
■ A szegedi vasútigaZgatóság 

•Vonalhálózata főként mezőgaz
dasági területeket érint, így 
érthető, hogy az itt termelt

;>áruk adják a szállítási fel- __  ______________
• adatok nagy részét. Csupán varozásra felkínált árukat el- 
Zöldségből és gyümölcsből idén »itlttan i jc mii von tAVáhhi 
mintegy 170—180 ezer tonnát

daságok. Ezekben a hetekben 
főként a zöldpaprika, a prita- 
min, az alma és a vöröshagy
ma szállítása a legjelentősebb. 

Hogy hogyan sikerült a  fu-

1 terveznek fe ladn i.!
A Dél-Alföldön termelt zöld- 

; »ég- és gyümölcsáruk egész*, 
évben munkát adnak a vas
utasoknak. Kezdődött tavasz- 

■•szal a  primőr áruk szállításá- 
■val, folytatódott a szabadföldi 
■ zöldség, később a cseresznye, 
őszibarack, majd ezekben a 
hetekben a zöldpaprika és a 
pritaminpaprika, az alma, s 
hem utolsósorban a burgonya 
és a vöröshagyma szállításá
val. A nagy mennyiségű zöld
séget és gyümölcsöt csakis 
szervezetten lehet időben, 

.'romlás nélkül elfuvarozni. 
Ezért tanácskozik minden év 
tavaszán az igazgatóság az 
érintett zöldértek és állami 
gazdaságok vezetőivel. Ezeken 
az értekezleteken egyeztetik a 
terveket, megbeszélik a szállí
tás mikénti végrehajtását, a 
kocsik kialakításával kapcso
latos problémákat.

A szállítások beindulásával 
a zöldértek hetente adnak tá
jékoztatást a várható igények
éről, az egy3s állomásodra ki
állítandó kocsik' mennyiségé
ről. Csak ezek ismeretében 
tud. az igazgatóság megfelelő 

'típusú, tiszta kocsit a feladók 
f! rendelkezésére bocsátani. A 
^kölcsönös, jó kapcsolat ered- 

í;. menye, hogy zavartalan a 
;< -zöid-ség- és gyümölcsáruk fu- 
í?varozás a'.. *,
k Az előzetes .felmérések alap
it ján az év utolsó négy hónap

jában belföldre 2500, exportra 
5200 vasúti kocsit igényelnek 
e zöldértek és az állami gaz-

szállítani, s milyen további 
igények várhatók —, erre ke
restünk választ az igazgatóság 
jelentősebb zöldség- és gyü
mölcsberakó állomásain.

Szentes:
Az elmúlt másfél hónapban 

zöldpaprikával és pritamin- 
paprikával megrakva közel 
100 vasúti kocsit indítottak 
útnak német és a lengyel pia
cokra, őszibarackból 29 vagon
nal raktak meg a szovjet és 
német megrendelőknek, almá
ból pedig több mint 30 kocsi
val küldtek a Szovjetunióba. 
Az előrejelzések szerint a kö
vetkező hetekben az NSZK- 
ba 70 vagon pritárni nt — és 
zöldpaprikát, a Szovjetunióba 
pedig 50 vagon almát »külde
nek.

Kiskundor ozsma: .

rika szállítása, mintegy 300 
vagont a nyugati piacokra ter
veznek elszállítani. Almából 
500 vagon feladására számíta
nak.

Jánoshalma:
A hónap elején beindult az 

alma szállítása: a Hosszúhegyi 
Állami Gazdaság napi tíz, a 
ZÖLDÉRT pedig 4—6 kocsit 
rak meg.

Makó:
Országszerte úgy ismerik, 

mint a  hagyma hazáját. Az 
Újvárosi állomásról július el
seje óta megszakítás * nélkül 
küldik a hagymával megrakott 
kocsikat, napi 8—10-et — fő
leg exportra, de jut belőle a 
hazai fogyasztóknak is.

A felsorolt állomások mel
lett más helyekről is rendsze
resen szállítják a Dél-Alföld 
ízes, zamatos gyümölcseit.

m  G. J.

hogy mindenkitől úgyszólván 
kötelességen felüli munkát,-' fő
kozott helytállást igényeljünk. 
Bízunk benne, hogy szocialis
ta, brigádjaink vállalják a 
többletfeladatokat is. A bri
gádvezetőkkel a következő na
pokban tartunk erről tanács
kozást.

Elmondotta Tóth István, 
hogy felkészülési programjuk
ban — amit részletesen ki
dolgoztak —■ első helyen sze
repel az emberről való gon
doskodás, a munkavédelem és 
a szociális ellátás. Bizottsági 
bejárást tartottak a csomópon
ton, és felülvizsgálták a mun
kahelyek, az épületek állapo
tát is. A feladatok sorában elő
írták például, hogy nagytaka
rítást kell tartani a rendező
ben, még mielőtt leesik, majd 
az első hó. Botlásmentessé 
csak így lehet tenni ezt a 
munkaterületet.

Hetyreh ózzák 
mások hibáját
— Még csak szeptember 

van, de máris nagyobb a Zá
hony—Ébenfurt tranzitforga
lom, mint tavaly ilyenkor 
volt — folytatta az állomásfő
nök. — Az őszi forgalom hó
napjaiban számolnunk kell a 
tranzit további növekedésével. 
Ez nem egyszerűen csak kocsi
továbbítást jelent. A múlt év

ben 12 ezer kocsinál kellett át
rakást, rakományigazítást vé
geznünk, hogy a szállítmányok 
mindenben megfeleljenek a 
RIV-szabályoknak. Nagyon
fontos volna, ha c helyzet 
etekintetben is javulna...

Előre nem látható, mennyi 
munkával jár majd, hogy Győr 
állomás rendben átadhassa a 
kocsikat a GYSEV-vonalra. A 
feladat nehézségét az okozza; 
hogy néhány vágánykapcso
laton, rakmintán és egy öt ton
nás darun kívül más eszköz 
nem áll rendelkezésükre eh
hez a munltához. A feladatok 
javát. kézi erővel kell elvé
gezni.

Bevált módszer
A helyi forgalmunk napi 

háromszáz kocsi. A közeli na
pokban a vállalatok képvise
lőivel tanácskozunk az őszi 
forgalom feladatairól. Állomá
sunk szakszervezeti bizottsá
gának kezdeményezésére a 
vállalati szakszervezeti szer
vek képviselőit is meghívjuk 
erre a munkaértekezletünkre. 
Ez a  módszerünk a  múlt év
ben is* bevált: elősegítette,
hogy megnyerjük a vállalato
kat a rakodások meggyorsítá
sával összefüggő közös fel
adatok ügyének — mondotta 
befejezésül a  győri állomásfő
nök.

L. J.

Híven a hagyományhoz

Vendégségben
Á csehszlovákiai' vasutasnap 

alkalmából Kassa állomás dől? 
gozói a hatvani, Fülek állomás 
dolgozói pedig a Somoskőújfa
lui magyar vasutasok, illetve 
szocialista brigádok képvise
lőit hívták meg, hogy vegye
nek részt ünnepségeiken.

A most viszonzott látogató• 
légköre megfelelt a hagyó- 
mánynak, hiszen az említett 
csomópontok dolgozói már 
hosszú évek óta folytatják egy
mással a szocialista munka
versenyt, ' mind szorosabbra 
fűzve a testvéri. kapcsolatokat.

A  Hivatalos Lapból
A H ivata los L ap b ó l a szak sze r

vezeti ■ b izo ttság o k  és o lv asó in k  f i
g y elm ébe  . a já n l ju k  a  következő
k e t:

32. szám b ó l: 11/1979. (VII. 17.)
NIM  eg y es h e ly iség ek  fű té s i h ő 
m érsék le té n ek  m eg h a tá ro z ásá ró l és 
ta k a ré k o s  fű tésérő l;
, Í09 604 'Í979. U ta s ítá s  a z  egyes h e 
ly iség e k  h ő m érsék le té n ek  m egha
tá ro zásá ró l • é s  ta k a ré k o s  fű tésé rő l 
szóló 11 1979. (VII. 17.) NIM  sz á 
m ú  re n d e le t  v é g reh a jtá sá ró l a  M a
g y a r  Á llam v a su tak  te rü le té n .

109 413/1979. H á z ta r tá s i  tü ze lő 
a n y a g -tá b lá z a t ú jb ó li k iad ása .

33. szám b ó l: 101 047/1979. A V SZT- 
k észp én zszo lg á lta táso k  e llenőrzése .

34. sz á m b ó l: 103 672/1979. A  V asú ti 
R u h áza ti U ta s ítá s  m ó d o sítá sa .

36. sz ám b ó l: li/1979. (V m . lfl.) 
MüM—OM—EüM  sz á m ú  eg y ü tte s  
re n d e le t az eg y es n ev e lés i-o k ta tá s i 
és egészségügyi In tézm én y ek b en  
fizetendő  té r íté s i  d íjak ró l.

110 412/1979. E g y es n ev e lés i-o k ta 
tá s i é s  egészségügyi in té z m é n y ek 
ben  f ize ten d ő  té ríté s i d íjak ró l.

AZ ŐSZI HÓNAPOKBAN

Több mint ötezer ragon élelmiszer 
továbbítása vár a kecskeméti vasutasokra

Az őszi betakarítással csak
nem egyádobén vette kezdetét 
az őszi forgalom Kecskemét 
állomáson és a  vele szorosan 
együttműködő Kecskemét-Al
só pályaudvaron.

Azon a napon, amikor Kecs
kemét állomásra látogattunk, 
az 1-es számú tartalék reggel 
óta már a negyedik kocsisort 
vitte a gurítóra. Különös gond
dal állították össze a  helyi 
elegyet, hogy a 3-as tartalék 
könnyen, beállíthassa a ko
csikat a rendes kezelési hely 
területére és ütemes legyén az 
iparvágányok kiszolgálása is.

Három helyett 
egy vágányon

— Nagy gondot jelent szá
munkra, hogy most, amikor 
már javában tart az őszi for
galom, a rendes kezelési he
lyen a korábbi három helyett 
csak egy vágányra tudjuk be
állítani a kocsikat. Ezért van 
fokozottün szükség arra, hogy 
már a gurítónál a beállítás 
figyelembe vételével 1 soroljuk 
be a kocsikat — mondja Ló
ri ncz Antal állomási önök.

Emiatt azonban nem pa
naszkodnak a kecskeméti?vas
utasok. Ellenkezőleg, örülnek 
annak, hogy a rendes kezelési 
helyen végre megkezdődött a 
mintegy 2000 négyzetméter 
alapterületű szilárd térpurko- 
lat kiépítése. A  szükséges zú
zottkő, folyamkavics és a be
tonkeverő gépek már a hely
színen vannak.

Az elmúlt hónapokban 
több mint 400 vasúti kocsiban J 
adtak fel friss zöldséget, gyü
mölcsöt és burgonyát.

Szatymaz:
Az idén hiába kerestük vol

na a megszokott, korábbi nagy 
őszi barack-szállítmányokat, 

ebből a gyümölcsből kevés 
volt a feladás, jelenleg a na
pi 2—4 kocsi paradicsom és a 
paprika feladása érdemel em
lítést. *

Kecskemét:
A ZÖLDÉRT-nél alig érez

hető‘a szezon, hiszen feladási 
igényük csak napi 5-^7 kocsi. 
De hamarosan beindul a pap-

Tejjel töltik a tartálykocsikat
(A szerző felvétele)

— Az őszi hónapokban mi
lyen nagyságrendű szállítási 
feladattal számolnak? — kér
deztük az állomásfőnökitől.

— A feladó vállalatok igény
bejelentési tervei alapjára meg
állapítottuk, hogy az év végéig 
mintegy 5300 vagon élelmi
szer elszállításáról kell gon
doskodnunk — válaszolta kér
désünkre. — A szállítmányok 
nagy részét exportra kell to
vábbítanunk. A  legnagyobb 
árumennyiséggel a konzerv
gyár jelentkezik: 1300 súly va
gon; árut küldenek szovjet ex
portra, 270 vagon lesz az egyéb 
szocialista és 130 vagon a tő
kés export. Belföldi ellátásra 
400 vagon árut küldenek. Je
lentős az exportja a ZÖLD*- 
ÉRTr-nek és a  baromfi-féidol- 
gozónak is.

A XII. kongresszus 
* tiszteletére

Elmondta Lörincz Antal, 
hogy az őszi forgalmi felada
tok eredményes teljesítését is 
szolgálják az állomási dolgo
zók többletvállalásai. Ezekkel 
váltottak belépőt" a kecske
méti vasutasok á XII. párt- 
kongresszus és a felszabadulás 
|S. évfordulója tiszteletére in
dított munkaversenybe. A  kol
lektívák elsősorban a kocsitar
tózkodási idő további csökken
tésével járulnak hozzá az 
elegytoyábbítós meggyorsítá
séhoz. A 7,9 órás normaidővel 
szemben 7,85 órás teljesítést 
vállaltak. Az 5,4 órás leadási 
résznormával szemben tartják, 
de ha egy mód van rá. akkor 
tovább is csökkentik a  már el
ért 5,3 órás leadást átlagidőt.' 
Fontos része vállalásunknak, 
hogy az idegen kocsik tartóz
kodási idejét . — soronkívüli 
kezeléssel, gondos elegyel ©ké
szítéssel és a kocsik feltétlen 
továbbításával — legalább 0,32 
órával tovább csökkentik az év 
végéig! Szerepel a felajánlás
ban az is. hogy < felszámolják* 
a Kecskemét-Alsó , pályaud
varra közlekedő állítós mene
tek menetrendszerű indításá
ban még. mindig tapasztalha
tó lemaradást.

Ez utóbbi, felajánlás hírét 
érthető örömmel üdvözölték 
Kecskemét-Alsó ' pályaudva
ron-.

—í Reméljük, nem marad 
puszta ígéret ez s vállald* —

mondotta Tóth Sándor, Kecs- 
kemét-Alsó állomásfőnöke. — 
Amikor ugyanis késett az át
állítás menet, az nekünk 
mindig nagyon megnehezítet
te az árukezelési helyek ki
szolgálását. Ha megszűnnek 
ezek a késések, biztosan to
vább javul az árukezelési ki
szolgálásban eddig elért 71,46 
százalékos teljesítmény.

Első félévi feladatait siker
rel teljesítette a pályaudvar 
kollektívája. A tervezett 91 
ezer tonnával szemben közel 
92 ezer tonna árut továbbítot
tak. Pedig nincs könnyű dol
guk. Naponta hét-háromszáz 
kocsi le- és feladásáról kell 
gondoskodniuk. S mivel a  leg
hosszabb vágányuk alig több 
300 méternél, körültekintő 
munkát kell végezni ahhoz, 
hogy n-e legyen „dugulás.” a 
pályaudvaron..

Uj iparvágány
Az eddigi 16 helyett most, 

az őszi forgalom időszakában, 
eggyel több iparvágánnyal 
dolgoznak. A napokban át
adott új iparvágány ugyanis a 
Mechanikai Mérőműszerek 
Gyárát és a  Gabonaforgalrrii 
Vállalat 2340 vagonos új tat- 
házát köti össze a pályaud
varral.

— Az idei őszi forgalomban 
jelentős többlettel számolunk 
— mondotta Tóth Sándor állo
másfőnök. — Csak a Hz leg
nagyobb szállító partnerünk
nek belföldre 2840, exportra 
847 kocsi igénye van szeptem
ber elejétől december végéig. 
Rajtuk kívül más vállalatok 
is felkerestek már bennünket 
azzal, hogy számítsunk rájuk, 
a korábbiaknál lényegesen 
több árut szándékoznak felad
ni az év hátralevő részében.

Elmondta Tóth Sándor azt 
is, hogy a 114 főnyi létszám
mal szemben 95—'100 emberrel 
oldják meg feladataikat. S bár 
érzékenyen, érinti őket, hogy 
kevés a rakodómunkás és a 
darab számláló raJctámok, bíz
nak abban, hogy az őszi fo rá
galom nem jelent túlzott le
terhelést a pályaudvar dolgo
zóinak. Az idén egyébként, a 
munkaidő jobb kihasználásá
val elérték, hogy május óta 
'inai- egyetlen pihenőnapi térí
tést sem kellett kifizetnáök, s 
a túlórák száma is csökkent.

L . !» *
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JÓZSEFVÁROS

Vizsgázik a bakdaru
A józsefvárosi pályaudvaron naponta 400—500 konténert 

mozgatnak mobil-darukkal. Néhány nap múlva azonban meg
változik a szállítótartályok emelésének technológiája, mert 
elkészült és hamarosan átadják a 40 tonna teherbírású bak
darut, amely óránként 15 nagyméretű konténert képes moz
gatni/Az óriási emelőgép 200 méter hosszú pályán mozog, há
rom. vágányt fog át 25 méter szélességben. A gépkolosszust a 
Magyar Hajó- és Darugyár szakemberei a legmodernebb be
rendezésekkel szerelték fel. Az emelő '„futómacskája” például 
automatikusan a vágány fölé állítható és megmérhető vele a 
rakomány súlya is. A mintegy 35 millió forintos költséggel 
épített daru üzembe helyezése», után egv újabb — 25 tonnás — 
bakdaru szerelését kezdik meg, amelyet a tervek szerint 1980 
első felében adnak át.

Terhelési próba előli összekapcsolják a konténereket 
ki 1 ' :

Feszülnek az acélsodronyok; kezdődik az emelés

Sikeres volt az első műszaki próba
(Óvári Árpád képriportja)

É L E N J Á R Ó  B R I G Á D
A budapesti igazgatóság forgalmi osztályának forgalom- 

ellenőrzési csoportja 1967 óta .szocialista brigádba tömörülve 
végzi munkáját. A harminckét tfigú MSZBT brigád gyakran 
végez balesetmegelőzési ellenőrzéseket. Ezen kívül élenjárnak 
a társadalmi munkában is. Jó kapcsolatuk van a BVSC-vel. 
Gyakran végeznek ott társadalmi munkát.

A kollektíva a közelmúltban a menetjegy kedvezményi 
csoport Béke brigádjával közösen kifestette egy vasutas öz
vegyének lakását.

6 5  0 0 0  tonna a lemaradás

Nehéz időszak előtt 
a szolnoki vasutasok

Az Érdért lazított — Szezonkezdés a cukorgyárban 

M ost jön a mészkő is — Csak a gyors rakodás segít
A „szóinold vasúti csomó

pont idei szállítási terve egy
millió 650 ezer tonna áru. Ed
dig 65 ezer tonna a lemaradás. 
Most kezdődik az őszi csúcs
forgalom. Az erre való felké
szülésről .beszélgettünk Lauer 
Istvánnal, az állomásfőnök 
kereskedelmi helyettesével

— A szállítási feladatok tel
jesítését több tényező befolyá
solta áz elmúlt nyolc hónap
ban. Többek között az, hogy 
sok külföldi nyersanyag nem 
érkezett meg. 800 ezer tonná
val kevesebb nyersanyag fu
tott be, mint amire számítot
tak az üzemek. A kocsihiány is 
gondot okozott. A csomópon
ton az első félévben 3476 ko
csit nem tudtunk kiállítani. 
Júliusban -795. augusztusban 
pedig 31 o kocsival adtunk ke
vesebbet. * mint amennyit a 
partnereink kértek.

— Milyen a kapcsolat a 
szállítta lókkal ?

— Sok gondunk van. Az ÉR
DÉRT például az elmúlt év 
februárjától áttért a három- 
műszakos rakodásról a két 
műszakra. Szombaton csak fél 
napot dolgoznak, és vasárnap 
csak egy műszakban végzik a 
ki- és berakást. Ezért termé
szetesen növekedett az átlagos 
rakodási idő. A kampányon 
kívüli időszakban a cukorgyár 
sem rakodott tervszerűen. Az 
első félévben 9 óra volt a ra
kodási . idő, júliusban és 
augusztusban 13—14 óra az 
előirt hét helyett.

— Felkészültek-e a répa fo
gadására?

— A gyárban szeptember 
közepén indult a szezon. A

kampányt 110—120 napra ter
vezik. A kábái gyár segítségé
vei csökkent ugyan az a répa
mennyiség. amelyet fel kell 
dolgozniuk, de az idei jó ter- 
viés miatt ugyanannyi répa 
érkezik a gyárba, mint tavaly. 
Gondot okoz a gyárnak, hogy 
a mészkőnek csak 60 százaléka 
érkezett eddig meg. A mész
követ Nagyharsányból kapják. 
A bánya kocsihiányra hivat
kozva nem szállított időben. 
Most naponta átlag 20 vagon 
mészkő érkezik. A , cukorgyá
rat a kampány idején napon
ta négyszer szolgálja ki a 
MÁV. A gyár abban segít, hogy 
a kirakott üres kocsikat — sa
já t  géppel — külön vágányra 
tolják. így az üres kocsikból 
álló szerelvényeket tolatás nél
kül lehet továbbítani.

— Felkészültek-e az őszi 
forgalomra a szállíttatok?

— Szeptemberben összehív
juk a nagyopb fuvaroztató vál
lalatok képviselőit és megvi
tatjuk velük a tennivalókat. 
Elsősorban a Kénsavgyár, a 
Betonele mgy ár, az Állami Épí
tőipari Vállalat, az ÉRDÉRT, 
a cukorgyár, a Fűrész- és 
Tiordóipari Vállalat, valamint 
a 7-es számú VOLÁN illetéke
seivel tárgyalnák. Tőlük első
sorban a rakodási idő csők-, 
kentését várjuk. Bízunk ab
ban, hogy megfelelő kocsi gaz
dálkodással, a rakodási idő 
csökkentésével, a kocsifordu
ló gyorsításával, az érkező ra
kományok gyors beállításával 

'az őszi szállítási feladatain
kat teljesíteni tudjuk.

Kőhidi László

•  •  ’

Ot vonatmentes óra...
A minap részese voltam Sárvár mellett, a régi bajti el

ágazásnál egy új vasúti pálya születésének. Itt. a  SzómbaIt 
hely—Celidömölk közötti fővonal rekonstrukciójának része
ként ugyanis két nagy ívet iktattak ki a pályából, s  100 mé
ter híján 3 kilométer hosszú új pályaszakaszt építettek.

A hegynyi magas partfal alján emberek és gépek tömege 
dolgozott, ö t vonatmentes órát kapott a  celldömölki építési 
főnökség szakemberei által irányított csapat, hogy bekösse 
az új pályaszakaszt. Heggel 7 órakor utoljára a Szombathely—* 
Keszthely között közlekedő gyorsvonat robogott el a régi sín
páron, s 13 óra néhány perckor már a Szombathely—Buda
pest között közlekedő gyorsvonat ment á t az új pályán. Ad
digra a régi síneket felszedték.

Bedi Zoltán, a  celldömölki építési főnökség főmérnöke és 
Kiss Jenó építésvezető vezényletével „hadműveleti” pontos
sággal halad a munka. Méltóságteljesen jött az uzsai követ 
szállító szerelvény, s az előre lefektetett vágányokat „kibélel
ték” kővel. Az aláverögépek is gyorsan, pontosan dolgoztak.

A veszélyes ívektől megszabadított pálya 210 méterrel rö
videk b a réginél. Ennyivel került közelebb egymáshoz Sárvár 
és Ostffyasszonyfa. A múlt év májusától 341 ezer köbméter 
föld megmozgatásával járó vasútkorrekció — egy nagyobb és 
két kisebb megépült híddal együtt — 33,5 millió forintba ke
rült. A vonatok 80 helyett 100 kilométeres sebességgel köz
lekedhetnek.

Sz. T.

A  M Á V  és a  ZÖ LD ÉRT  
m á r m egegyezett 

A termények húsz százalékát vasúton szállítják
A MAV-raak az idén több 

zöldség- és gyümölcsfélét kell 
elfuvaroznia, mint a tavalyi év 
hasonló időszakában.

László Imre, a ZÖLDÉRT 
szállítási osztályvezetője el
mondotta, hogy az idén eg y  
millió 310 ezer tonna termény 
re kötöttek szerződést a gaz
daságokkal. Ennek mintegy 20 
százalékát vasúton szállítják el. 
Burgonyából 5000, almából 
6000, káposztából 2000, hagy

mából 2000 súlyvagonnal szál
líttatnak az ősszel.

A ZÖLDÉRT abban Is meg
egyezett a MÁV-val, hogy a 
kritikus időben „forródrót” 
kapcsolatot tartanak egymás
sal, hogy időbén tudják tájé
koztatni a KTG-t a kocsi meg
rendelésekről. illetve a gaz
daságokat a berakodásokról. A 
fuvaroztatók arra is nagy gon
dot fordítanak, hogy» a vago
nok ki legyenek használva.

MAGYAR-SZOVJET BARÁTSÁGI NAGYGYŰLÉS
Több mint, 10 éve tart mar 

a közvetlen baráti kapcsolat a 
miskolci járműjavító és a 
moszkva—ljublinói vasúti te
herkocsi-javító üzem dolgozói, 
párt- és szakszervezeti testü
letéi között. A miskolciak ta- 
*valyi látogatását most, szep
tember első napjaiban viszo
nozták a moszkvaiak.

A szovjet delegáció tagja
ként érkezett Miskolcra Alek- 
szandr Taratorin, a moszkva- 
ku-rszki terület vasutas' szak-

szervezeti bizottságának el
nökhelyettese, Vladimír Koz- 
lovszkij, a területi vasútigaz- 
galóság helyettes vezetője, Pa
rféi Nyikolajev, a moszkvai ko
csiszolgálat igazgató-helyette
se, Vaszilij Kaptuzsin, a 
ljublinói üzem kocslvizsgáló- 
ja és Iván Averjanov, az ore- 
hovo-zugoi üzem művezetője.

A miskolci járműjavító dol
gozói szeptember 11-én ba
rátsági nagygyűlésen találkoz
tak a vendégekkel.

Fehér hollónak sz

A könnyűipari üzemek kivé
telével ritka hazánkban, a női 
munkaverseny-felelős, akár a 
fehér holló. A vasúton is kony- 
nyen meg lehet őket számolni. 
A szombathelyi járműjavító
ban Borsits Istvánné Szabóki 
Klára a versenymozgalom fe-* 
lélőse.

Végigjárta, 
a lépcsőt

Vasutas dinasztia tagja. A 
nagyapja és az apja mozdony
vezető volt. Huszonnégy évvel, 
ezelőtt gépipari (technikusi ok
levéllel a „tarsolyában” került 
a nagymúltú üzembe. Techni
kus -gyakornokként szinte vé
gigdolgozta az üzemet. Sok 
munkakört és munkást megis
mert akkor, a  lépcsőknek te
kinthető beosztásokban. A mű
helyvizsga után lakatos lett a 
karbantartó osztályon, majd 
villanyszerelőként dolgozott 
tovább. Volt művezető és mű
velettervező is. A 2000 dolgo
zót számláló üzem munkaver
seny felelősévé két évvel ezelőtt 
nevezték ki.

A határozott, energikus, az 
emberekkel bánni tudó asz- 
szony gyorsan magára talált az 
új poszton, s rövid Idő alatt át
vette az üzem m u n kaverseny- 
mozgalmának irányítását.

A 108 szocialista brigádban 
1400-an tevékenykednek. Nagy 
felelősséggel jár munkájuk ér
tékelése, elismerése. Tudta ezt. 
Klárika is, ezért a nőkre jel
lemző- lelkiismeretességgel, 
precizitással szervezte meg 
munkáját. Javaslatára olyan 
értékelési rendszert dolgoztak 
tri, amely könnyítette a  köz-

ámil a beosztása
ponti értékelést. Jól bevált az 
osztályokon az úgynevezett 
dekád tábla, amelyet ő hono
sított meg külföldi példára. A 
lényege az. Hogy a napi ter
melő munka három fontos 
mutatóját havonta más-más 
főművezető bevonásával érté
kelik. így nem érhet senkit az 
elfogultság vádja.

A feladatokhoz 
igazodva

Félevenkéntknérféí.-eíá lapot 
küld a szocialista brigádoknak, 
amelyeken önmagukról állíta
nak ki „bizonyítványt” a kol
lektívák. Számot adnak példá
ul minőségi munkájukról, újí
tási tevékenységükről, baleseti 
helyzetükről, a társadalmi 
munkáról. Leírják, kik tanul
nak a brigádtagok közül, mi
lyen a fegyelmi helyzet stb. Az 
értékelés gépi feldolgozás út
ján történik- Borsits Istvánné 
mór az év vége előtt ismeri. a 
jövő esztendei terveket, azt, 
hogy mit várnak a kollektí
váktól.

A munkaverseny ezért min
dig a tervteljesítést szolgálja, 
a legfontosabb gazdasági cé
lokhoz ígazodiki Már, az év vé
gén javaslatokat adnak a bri
gádoknak arra. hogy a követ
kező évben milyen társadalmi 
munkát végezhetnek.

A szombathelyi járműjavító
ban folyó eredményes munka- 
versenyt fémjelzi például a 
MÁV Vezérigazgatóság és a 
Vasutas Szakszervezet Elnök
ségének Vörös vándorzászlaja 
és több MÁV Kiváló brigád ki
tüntetés.

o  r r i  __ os? p —oo ev =  óö óra
A karbantartó osztály József 

Attila szocialista brigádja a 
kongresszusa munkaverseny 
kapósán felhívta az*üzemi kol
lektívákat, hogy „35 év =  35 
óra társadalmi munka” címmel 
induljon mozgalom. Minden 
szocialista brigád csatlakozott 
a felhíváshoz, sőt több közös
ség már túl is teljesítette a fel
ajánlásokat.

A munkaverseny-felelős tag
ja az üzemi pártbizottságnak 
is. Ezenkívül a Vöröskereszt 
országos, megyei és üzemi 
szervezeteiben tölt be felelős 
tisztségeket

. Sz. T.

A CSANÁD VECSÉSNEL

Zöldre váró aláverő
Este hét óra. Vecséeen 

a 06-os számú Csanád ki
térő aláverőgép két keze
lője: Papp József és Szi
lágyi Ferenc türelmetlenül 
nézi az alig pár méterre 
álló jelző vörös fényét. -

— Tudja, mióta várunk 
zöldre? Még nem volt ne
gyed egy, amikor befutot
tunk Vecsésre. Szolnokról 
jövünk, egész évben ott 
végzünk pályakarbantar
tást, bérmunkában. A me
netirány váltó-kapcsoló fo
gaskereke a nagy igénybe
vétel miatt már elkopott, 
ezért javítani visszük szol
gálati helyünkre, a MÁV 
Építési Géptelepre. De • hát 
a jelző nem enged tovább. 
Szóltunk a forgalmistá
nak. Ö a Ferihegyi re
pülőtér menti pályare
konstrukcióra és a fonto
sabb átmenő forgalomra 
hivatkozott. Többször be
széltünk a menetirányító
val is, de hiába. A nyá
ron ' ugyanezen a helyen 
hatszor is a jelző előtt 
töltöttük időnk nagy ré
szét — panaszkodik Szi
lágyi Ferenc, a  beosztott 
gépkezelő.

ö  egyébként a Hajdú- 
Bihar megyei ' Bárándról 
1953-ban került a vasútra, 
kollégája: **app József -pe
dig két évtizede Dévavá- 
nyáról ingázik szolgálati

helyére. Áprilistól október 
végéig hetente 48 órát, 
utána 40 órát dolgoznak.

Papp József megunja a 
várakozást és a lakókocsi; 
ba invitál. Vacsorát készít. 
Szila svi Ferenc is meg
mossa a kezét. Fürdésre 
sajnos nincs lehetőségük. 
De van ennél nagyobb 
gondjuk is.

— Nem ritka, hogy Szol
nokról a dunántúli Kisbér
re, vagy Oroszlányból Hér- 
nádnémetibe rendelnek 
bennünket — mondja Papp 
József. — A gyakori át
csoportosításnak az a hát
ránya, hogy sokszor még 
15—20 óra produktív, 
munkát sem végez a gé
pünk egy héten. Nemcsak 
az elfüstölt energiáról van 
itt szó. Látja, a jelzőnél mi 
azonnal leállítjuk a mo
tort. Ám kevés ez ahhoz 
képest, hogy óránként o 
gép 560 forintot kereshet
ne.

— Az F 2-es forgalmi 
utasítás szerint a  géplánc
cal szemben egy mozdony 
is előnyt élvez. Ezért ácsor- 
gunk annyit a jelzőknél — 
kesereg Szilágyi Ferenc.

Papp József bekapcsol
ja a táskarádiót. Ez az* 
egyetlen szórakozási lehe
tőségük.

Várunk, A jelző még 
mindig vörös.

(orosz)
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— Most se könnyű — veszt A hozzánk érkező áru: szén, 
vissza a szót a szakszervezeti vasérc, fa ;és ' más elegyek kés- 
tilkár —. de egyre kevesebb a nek, torlódnak. Nyilván ott is 
„hatelemis” dolgozó. Ezenkívül probléma *■ a vasúti vagonok 
minden évben van néhány, aki jobb kihasználása. De ezzel 
a középiskolának is nekivág, s kapcsolatban hadd említsem

— Nálunk egy kocsi tartóz
kodási ideje, ha úgy tetszik, 
normája 17 óra — mondja 
Tóth Béla, az eperje$kei ren
dező pályaudvar ál lomásfÖnö
ké. — A pártkongresszus tisz
teletére tett felajánlásban vál
laltuk, hogy ebből a, 17 órából 
egyet „lefaragunk ’. '

Hogyan ?'

Több milliós
§n vtjfí teli a r ító s

— Ügy, hogy a tehervonatok 
átlagos terhelését 30 százalék
kal, a kocsik statikus terhelé
sét egy, az átrakáson dolgozó 
munkások foglalkoztatását pe
dig ugyancsak egy százalék
kal növeljük. Közérthetőbben 
fogalmazva.: azt a súlymennyi
séget, amit eddig egy hatvan
öt kocsiból álló szerelvényre 
raktunk át, azt megpróbáljuk 
ötven kocsiban elhelyezni. így 
négy szerelvénynél nyerünk 
egy ötödiket. Ha sikerül a ter
vünk, több millió forintos 
megtakarítást érünk el.

— Származnak-e ebből he
lyi előnyök?

Erre a kérdésre a főnök iro
dájában tartózkodó Révész Bé

ta szakszervezeti titkár vála
szol :

•— Először is, az emberek 
többet keresnek. Ezenkívül, ha 
a többi kongresszusi; vállalá
sunkat is teljesítjük, az állo
másnak több lehetősége lesz a 
szociális létesítmények fejlesz
tésére.

— A többletmunka, a kocsik 
ésszerűbb kihasználása nem 
rejt-e balesetveszélyt?

— Reméljük, hogy nem. Eb
ben az évben az átrakó-ren
dező pályaudvaron még nem 
volt személyi baleset. És ez 
nagy szó! Még nagyobb anya
gi kár se keletkezett.

— Minek köszönhető ez?
— Elsősorban a dolgozók fe

gyelmezettségének és a jó* 
munkaszervezésnek-

E í & a d e m ó n y e s ó  
. légkörben

— Dolgozóink 98 százaléka 
szakszervezeti tag, és 65 szá
zalékuk szocialista brigádban 
dolgozik — szól közbe az ál
lomásfőnök.

— így könnyebb a szakszer
vezeti politikai oktatások szer
vezése is . ..  ?

evente mintegy hatvanam vesz
nek részt különböző szakszer
vezeti politikai oktatásban. 
Ezek nem nagy számok /uz 
Összlétszámhoz viszonyítva, de 
tudni kell, hogy kilencven szá
zalékuk a környező falvakból 
jár dolgozni. A messzebbről 
érkezőknek » szállást biztosí
tunk, és hadd dicsekedjek el 
azzal is, hogy kétezer szemé
lyes konyhánk van, ahol a 
dolgozók viszonylag olcsó téri» 
tésárt főtt ételt ehetnek.

— Mit jelent az őszi csúcs- 
forgalomban a szabolcsi alma- 
szüret?

Az almaszüret a kocsi- 
rendezők munkáját különös
képpen szaporítja, hiszen a 
Hungarofruct telepén megra
kott vagonokból szerelvénye
ket kell összeállítani — ma
gyarázza Tóth Béla állomásfő
nök. — A Szovjetunióból kés
ve érkező, illetve torlódó szál
lítmányokkal is van gondujtk.

meg a nyíregyházi papírgyár 
nagyszerű kezdeményezését: 
azokat a kocsikat, amelyek 
papírral vagy papíralapanyag
gal érkeznek a Szovjetunió
ból a nyíregyházi papírgyár
nak. gyorsan kiürítik, hogy al
mával . rakottan térhessenek 
vissza. A szállító esz közök ki
használása igy százszázalékos.

Rnssnosilhnló
lapasainlnt

— Az eperjeskei átrakó pá
lyaudvar dolgozói tudják-e tel
jesíteni az őszi forgalomban 
rájuk'háruló feladatokat? ’

— Eddig még minden év
ben sikerült — válaszolja az 
állomásfónök.—  1970 óta so
kat tapasztaltunk, tanultunk. A 
gépesítés szinte teljes. Bízva 
dolgozóink akaratában, remél
jük, hogy ezúttal is megbirkó
zunk a nehézségekkel./

, (dávid)

Az igazgató pezsgőt bontat
Az Északi Járműjavítóban hatékony intézkedésekkel 

szolgálják az őszi csúcsforgalom zavartalanságát
Az őszi csúcsforgalom nem 

Ősszel kezdődik. Legalábbis 
ami a felkészülést, a járműja
vító üzemek munkáját. Illeti, 
ök már akkor á terménnyel 
és egyéb áruval zsúfolt vago
nokra gondolnak, amikor az 
emberek többsége megkezdi a 
nyaralását.

Július elején történt, az 
Északi Járműjavítóban, egy 
komor hangulatú, napindító 
megbeszélésen. Soós Endre, a 
VI. gyárrészleg vezetője ekként 
nyugtatta Balogh Sándor 
üzemigazgatót:

— Meglátod főnök, egy-két 
hónapon belül ötvenháromra 
csökken az üzemben tartózko
dó mozdonyok számai

Az üzemigazgató ekkor elő
vette a  golyóstollát, s felírta 
az 53-as számot irodájának 
frissen festett falára, majd 
annyit mondott: — Ha így lesz, 
egy üveg pezsgő dukál neked.

Hibátlan fékezőszelepek
Szeptember 15-ét mutat a 

naptár, öten ülünk Balogh 
Sándor irodájában. Az igazga
tón és a gj/árrészleg-vezetón 
kívül itt van 'Horváth Viktor 
termelési főmérnök, valamint 
Varga Sándor, az alkatrésze
ket, műszereket, mechanikus 
segédgépeket gyártó-javító 
VIII. üzemrész vezetője is. 
Most dől el az üveg pezsgő 
sorsa. Reggel még 55 mozdony 
állt bent, majd közülük négy 
próbaútra indult. Miért fontos 
ez? 1978. második felében és 
az idén, az első félévben nem 
volt olyan nap, hogy legalább 
65 — de átlagosan 68 — javí
tásban lévő és Orvoslásra vá
ró jármű ne tartózkodott vol
na a Kőbányai úti üzemben.

— Sajnos több balesetes 
mozdonyunk volt. és az alkat
rész-ellátás a korábbiaknál is 
rosszabb volt — mondja Ba
logh Sándor. — S bár március 
óta javult a helyzet, nem any-

nyira, hogy esetenként ne hát
ráltatná a folyamatos munkát.

Varga Sándor friss példával 
illusztrálja ezt: nincs hűtőegy
ség az M61-es mozdonyokhoz. 
Svéd gyártmány, legalább egy 
garnitúra — tíz darab — elő
kelne belőle. Augusztusban^ 
kényszerből, a  rendkívül el
használódott hűtőket is hely
rehozták és 1—1 blokkot ösz- 
szeállítottak. Az eredmény: a 
próba után többször is ki kel
lett szerelni a hűtőket* mert 
folytak.. Utalhatnánk más 
gondra is, de nem tartunk 
panásznapot, inkább arról be
szélünk: akarásuk, igyekeze
tük miként gyümölcsözött az 
utóbbi hónapokban.

Az első félévben 1520 fékező 
szelepet készítettek, augusztus
ban 240-et. (Ebből 36-ot építet
tek be az Északiból kigördülő 
mozdonyokba, 51-el küldtek el 
a szolnoki, és a szombathelyi 
járműjavítónak, 153 pedig köz
vetlenül a vontatásiaknak ju
tott). Szeptember rekordot 
ígér: az első két hetében 164 
fékező szelep készült. Ehhez 
nagyobb munkaintenzitásra és 
jobb szervezésre volt szükség. 
(A szervezés lényege: több
szakaszra bontották a mun
kát). A teljességhez tartozik: 
mind a vontatási főnökségek, 
mind a társ-jármű javítók ~  
kiváltképp a szombathelyiek 
— gyakran keveseitek a szele
peket. Okkal, s ez a programo
zás fogyatékosságából adódott. 
Az viszont, hogy tavasz óta 
mindinkább képesek az üteme
zést tartani, a jobb munkának» 
a minőség javulásának köszön
hető. E kijelentés könnyen iga
zolható, mérhető: a kijavított 
fékező szelepek hozzávetőleg 
25 százaléka, a korábbi egy 
esztendővel szemben, két évig 
üzemképes.

— Ésszerűnek bizonyult az 
is, hogy az összeszerelt féke
ző-berendezéseket csak elő- 
próba után adjuk be a próba
terembe — jegyzi meg Varga

Sándor. — Az előpió bakon 
még idejében fény derül az 
esetleges hibára, ezt követően 
a próbateremből már csak el
vétve küldenek vissza néhány 
berendezést.

Egy hét — két baleset
— Nagyon bánt minket, 

hogy mostanában háromszor 
annyi a balesetes mozdony, 
mfgt általában — panaszolja 
Soós Endre. — Volt olyan két 
hét, amikor négy sérült meg 
súlyosan, s jelenleg is: egy hét 
alatt kettő járt pórul. így nem 
vagyunk képesek utolérni ma
gunkat. Elsősorban azért, mert 
lényegesen kevesebb lemezla
katosunk van, mint amennyire 
szükségünk volna. Ráadásul 
egy-egy balesetes mozdony ja
vítása négyezer órát is igé
nyelhet, miközben egy-egy 
időszakos javításkor a korró
ziós hibák gyógyítása nem tart 
tovább 250 óránál. . .

Több mint egy hónapja márt 
hogy az üzem dolgozói munkás 
nagygyűlést tartottak. Több 
szocialista brigád javaslatára 
akkor határozták el, hogy az 
MSZMP közelgő, XII. kong
resszusa és Magyarország fel- 
szabadulásának 35. évfordulója 
tiszteletére újabb felajánlások
kal bővítik ki a már folyó 
munkaversenyt. (A nagygyűlé
sen résztvettek és külön fel
ajánlásokkal csatlakoztak a 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaversenyhez a MÁV Jár
műjavító ipari üzemszervezé
si és technológiai iroda* — a 
JÜMTI —, valamint az Északi 
Osztószertár dolgozói is.) '

A járműjavító üzem brigád
jai egyebek között vállalták,' 
hogy az átfutási idő csökken
tésévé! 1979. második felében 
a javításra váró mozdonyok 
számát néggyel, a javításban 
levőket eggyel; 1980-ban pedig 
— az idei darabkámhoz ké
pest — további hárommal 
csökkentik. így az őszi csúcs- 
forgalom idején 5, jövőre pe
dig további 3 nagyteljesítmé
nyű, üzemképes mozdonnyal 
több áll a vontatás rendelke
zésére.

Célul tűzték ki azt is: a 4-es, 
az 5-ös és a 6-os jelű javítá
sokat olyan minőségben vég
zik el a V43-as villan/mozdo
nyokon, hogy két 'nagyjavítás 
között — az*’eddigi 400 ezer 
kilométerrel szemben — 300 
ezer kilométert tegyenek meg. 
Csökkentik a törvényes mun
kaidő-alapból kieső veszteség- 
idöket (az egész és a tört napi 
eltávozásokat), s ily módon 13 
—15 ezer órával többet lesznek 
jelen a dolgozók, mint 1978- 
ban. Ez az idő három dízel
mozdony nagyjavításához elég.

— Megegyeztünk, hogy a rö
vid időt igénylő, magánjellegű 
eltávozást is munkával pótol
juk — mondta Soós Endre. —

Eddig levontuk a távoliét ide
jére járó bért, most más idő
pontban végzik el a murtkát a 
tanácsnál,* vagy másutt. Meg
kértük dolgozóinkat, hogy 
szeptemberben csak rendkívül 
indokolt esetben vegyenek ki 
szabadságot. Ám a feladatok 
ellátásához ez még mindig ke
vés . . .  üzemünk ma is lét
számhiánnyal küzd. Az Impro
duktív munkát végzők — a 
gázolajkút kezelők, a  szerszám
kiadók, a  takarítók — közül ti
zenkettőt a  mozdonyok szere
léséhez irányítottunk át. Egy-* 
szerű, betanított munkára áll
tak rá, ám ez is igen-hasznos. 
Eredeti munkakörükben hiá
nyoznak ugyan, de pótolhatók. 
A takarítók intenzívebben ta
karítanak, ha kell: a műszaki 
felügy élők töltik a gázolajat., 
A művezetők közül is nem egy 

például Magas Imre, Biha- 
mi Jenő, vagy Gázsi György 
átmenetileg fizikai munkát is 
végez.

Segítséget jelent a VI. osz
tálynak az is, hogy a  IX. osz
tálytól — a karbantartóktól 
— szeptemberre 21 szakmun
kást kaptak kölcsön. A kar
bantartók 3—4 héttel később
re sorolták azoknak a gépek
nek a javítását, amelyeket idő
legesen félretehettek. A meótól 
meg a technológiai osztálytól 
is helyeztek át fizikai dolgo
zókat. Ez persze a korábbinál 
nagyobb fegyelmet és figyel
met kíván a műszaki vezetők
től, hiszen a „kölcsönzők” ki
sebb létszámmal látják el fel
adataikat. Végül: az üzemiek 
többsége túlórát vállalt (e 
többlet a VI. osztályon 3000, 
az egész-járműjavítóban 10—12 
ezer órára is rúghat).

Alkatrészek soron kívül
A termelési főmérnök —- aki 

a .Kőbányai úton kezdte pá
lyáját, majd a MÁV .Vezér
igazgatóságon a villamos-moz
donyok „gazdájaként?* mint 
főelőadó dolgozott egy évtize
dét hogy 1979. szeptember 1- 
vel ..hazatérjen” — adminiszt
ratívnak tűnő intézkedéseket 
em lít:.

— Állandó telefonkapcsolat
ban állunk az igazgatóságokkal 
és a vontatási főnökségekkel. 
Ez önmagában nem újdonság, 
az viszont igen, hogy az őszi 
csúcs idején olyan alkatrésze
ket is átadunk a vontatásnak, 
amelyeket az időszakos javítá
sainkhoz tartalékoltunk. Már 
a telefonálást követő napon, 
vagy akár azonnal jöhetnek a 
kért. alkatrészért.

— Szolnokról szóltak — egé
szíti ki Varga Sándor —. hogy 
szükségük volna egy komp
resszorra. Még ki sem szerel
ték a rossz berendezést, ami
kor mi gépkocsival útnak in
dítottuk a jót. Minden fóru-v 
mon elhangzott, hogy a szállí
tásra váró árumennyiséghez 
képest kevés a MÁV üzemké
pes -mozdonya. Ennek tudatá-, 
bán dolgozunk.

Értesítés érkezik: a négy
mozdony visszatért a próbaút- 
ró!. Az üaemigazgátó pezsgőt 
bontat.

földes Tamás
Így gyorsabban elkészül

(Kesztyűs Ferenc rajza)

Az idei őszi csúcsforgalom Rákosrendező állomás dolgo
zói t is próbára teszi. A szocialista brigádok, mUhkáskolléktí- 
vák, a XII. pártkongresszus tiszteletére vállalták többek kö
zött. hogy csökkentik a kocsik'tartózkodási idejét, javítják a 
vo hatok menetrehdszerűségét. Ezen kívül más állomások for
galmi gondjait is igyekeznek* enyhíteni. Legutóbb Ferencvá
rosból irányítottak ide két — összesen száz kocsiból álló — 
szerelvényt. Gurítás után Rákosrendező vasutasai továbbítot
ták rendeltetési helyére az átirányított elegyből képzett vona
tokat.

Hochmajcr György kocsirendező éppen váltót állít egy mez- # 
donynak, de ha szükséges, saruzik is

P. Szabó Ferenc tolatásvezető, a Rudas László szocialista t  • 
gád tagja húsz éve dolgozik Rákosrendezőn. Begyakon . 

mozdulatokkal végzi a kocsik összekapcsolását

Németh Imre külsős forgalmi szolgálattevő Dunakeszire me* 
ncszti a szerelvényt

(Laczkó Ildikó képriportja)
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NEM KEDVELIK A „FÉLREÁLLÁS"-T ITTASSÁGÉRT ELBOCSÁTVA

P á fy tsm u n k á so k
~  Ez itt a „Nyugat kapuja”. 

Mi igy. nevezzük a kelenföldi 
pályaudvart — bizonykodik a 
majdnem két évtizede Tisza- 
lökről ide származott Kiss 
Sándor csoportvezeiő-előmun- 
kás, aki a MÁV Kiváló bri
gádja címmel az idén kitün
tetett.' tizenhárom tagú Zrínyi 
Miklós kollektívának is a ve
zetője. Egyenes a  tartása, fe
szesek a  krampácsolásban, sín- 
és talpfaemelgetésben acélos
sá edzett izmai.

— Itt a legnagyobb a „fél- 
reállási pótlék” az országban:. 
42 százalék. Ferencvárosban 
cscik 32 — jegyzi meg.

A félreállási pót-lék azt a 
holt időt jelenti, i a melyet a£i- 
l^pcórás műszakban várako
zással töltenek pálya ja vitás 
közben. Fél óra alatt a Fe
rencvárosba induló, vagy on
nan érkező vonatok száma el
érte a  tízet, vagyis átlag há
rompercenként követték egy
mást a  szerelvények.

— Nem lehet könnyű ilyen 
körülmények között dolgozni 
— mondom. .

— Mégis elvégezzük a ter
vezett munkát' — feleli Kiss 
Sándor. — Van is tekintélyünk 
a forgalmi szakszolgálat dol
gozói előtt, no meg a főnök
ségen is. Ha valami sürgős, 
vagy nagyobb munka adódik a 
vonalon; oda is kirendelnek 
minket. Májusban az ágyazat
rostáló kiszolgálását bízták 
ránk. Még a főnök elvtárs sem 
gondolta, hogy hét nap alatt 
308 aljat cserélünk ki.

— Az igazgatóság területén 
adódó, esetleges nagyobb bal
esethez is kivezényelnek ben
nünket —- kapcsolódik a  be
szélgetésbe Nyíró Miklós élő- 
munkás, aki alapító tagja a

brigádnak. — A tatabányai ka
rambolnál is kint voltunk az 
idén februárban. Egész éjjel 
szakadt ránk a hó . . .

— Na, ott történt egy ér
dekes eset — kap az alkal
mon a brigádvezető. — Ahogy 
ilyenkor már lenni szokott, 
nagy volt ott az ide-oda sza
ladgálás. Mi csendben neki
láttunk rendbeszedni a pályát. 
Mint máskor: begyakorlottan, 
kapkodás, megállás nélkül. Egy 
idő múlva odajön hozzánk dr. 
Fehér István igazgatóhelyet
tesi „Emberek! — mondja ■—, 
figyelem magukat, amióta itt 
vannak, és észrevettem, hogy 
még csak nem is szusszan
tak. Pihenjenek már egy ki
csit!” Nem 'azért jöttünk igaz
gatóhelyettes elvtárs, hogy ül
dögéljünk, hanem, hogy rend- 
betegyük a vasutat, felelem. 
„Csak szóljanak, ha valamire 
szükségük van” — mondta, 
aztán elment. Reggelre minden 
vonat közlekedhetett a pályán.

— Valóban ilyen ez a mi 
brigádunk — erősíti meg ko
rosabb társait Ördögh Miklós. 
A mozgékony, pajkos tekinte
tű fiatalember beosztott pálya
mesterként dolgozik a. szaka
szon. Üt- és vasútépítő szak
középiskolai érettségivel ő a 
legisko!ázótfcabb a brigádban. 
A technikusi minősítést már 
itt szerezte meg tavaly.

— Ebbe á brigádba kerülni 
megtiszteltetés. Nekem is az 
volt, amikor befogadtak ma
guk közé, két évvel ezelőtt — 
vallja.

A Zrínyi brigád élenjár a 
társadalmi munkaakoiókban. 
Tavaly két kommunista mű
szakot szerveztek, amelyeken 
80 talpfát és 54 méter vá
gányt cseréltek ki.

— Hagyomány már nálunk, 
hogy egy-egy nagyobb társa
dalmi munka után • leülünk a 
fehér asztalhoz vacsorázni, be
szélgetni.

Jován Ctförgy szakaszkezelő 
főpályamsster sokat tesz a tar
talmasabb brigádvállalásokért.

— A vasút csak nyerhet 
azon, ha a termelést segítő 
felajánlások nem formálisak — 
fejtegeti. Persze, azok meg
valósításához ilyen kollektívá
ra van szükség. . .

Részlet a brigád legutóbbi 
önért ¿keléséből:

„A vonali fővágányok álla
pota javult. Az 1978. évi mé
rési eredmények, a bázishoz 
viszonyítva a jobb vágányban 
20, a balon 30 hibaponttal ke
vesebbet mutattak.. A Déli 
pályaudvaron a Ságvári Endre 
brigáddal közösen 7 csoport 
kitérőt cseréltünk ki. Terme
lési értéke: másfél millió fo
rint . . .  A területünkön el
használódott anyagokat az év 
végén elszállítottuk. Ócska
vasból átadtunk 3116 mázsát 
(0,5 millió forint), ócska talp
fából 800 mázsát (12 ezer fo
rint értékben) ..

A brigád gyakran szervez 
közös kirándulást, színház- és 
mozilátogatást is. Nem marad
nak távol a különböző szelle
mi erőpróbáktól sem.

Nagy sikerük volt a néhány 
évvel ezelőtti Ki tud többet a 
Szovjetunióról? című vetél
kedőn. Nyíró Miklós 12 na
pos szovjetunióbeli jutalom
üdülésen vehetett részt. Most a 
vezérigazgatóság és a vasutas 
szakszervezet által (a hazánk 
felszabadulásának 35. évfordu
lója tiszteletére) hirdetett bri
gádvetélkedőre készülnek.

Mármarosi Pál

ECSÜLET
f l  mikor a nyurga fiatal- 

. Mi ember kimondta, 
JH1 hogy. munkahelyet 
m w akar változtatni, az 

átrakó állomásfőnöke felállt ̂ z 
Íróasztalától. Az ablakhoz, lé
pett, sv fiúit fik’ hátát fordítva 
legalább egy percig nézte a 
pályaudvar nyüzsgő életét. Az
tán határozottan kijelentette:

— Nem engedlek, fiaim!
Epres Ferenc darukézelő fel

kapta a  fejét. Egy pillanatig 
úgy látszott, hogy a kezében 
lógó bukósisakot a földhöz 
csapja, de aztán kényszeredet
ten elmosolyodott, s megkér
dezte :

— Aztán miért, főnök elv
társ?

— .Először azért fiam — lé
pett közelebb a  fiúhoz a dere
sedé hajú elöljáró —, mert én 
neked nemcsak főnök elvtárs, 
vagyok, hanem Lajos bácsi is. 
Másodszor, mert nyakig va
gyunk az őszi forgalomban, és 
egyik napról a másikra nem 
tudok a szögről leakasztani egy 
olyan darust, mint te ' vagy. 
Harmadszor pedig a te saját 
érdekedben. . .
. — Az én érdekemben? Hi
szen . . .

— Várj egy kicsit — .vágott 
közbe a főnök —, igenis, a te 
érdekedben. Hiszen érted és 
szereted, amit csinálsz. Aztán 
az sem utolsó szempont, /hogy 
az elmúlt hónapban %is hatezer 
forint fölött volt a  kereseted.

— De milyen ::áröh?! —- csat
tant a fiú hangja. — Az egész 
hónapban egy vasárnapom 
volt szabad. Hát nem érti?! 
Huszonnégy éves vagyok. Ne
kem kell az élet! A menyasz- 
szonyom már elfordul tőlem, 
és igaza van. Ki az istennel 
menjen szórakozni hét végén, 
ha én itt rohadok mindig a da
run?

— Te csak ilyen hangon ne 
beszélj!- — fogta meg a fiú 
bőrdzsekijét a főnök. — Mert 
nem voltál már gyzrek, amikor 
vállaltad ezt a munkát. Mielőtt 
tanfolyamra küldtelek; még el 
is túloztam mindazt, ami ezzel 
a  beosztással jár.

—- Arról nem volt szó, hogy 
minden ünnepnapomat fel keli 
áldozni — ellenkezett a fiú.

— Most sincs erről szó, s ha 
mégis előfordul, ez nem álta
lános. Egyébként nekünk, vas
utasoknak, a szabad nap az 
ünnep. És az a fiatalember, aki 
idekötötte a becsületét, bölcsen 
•teszik ha olyan asszonynak va
lót, választ, aki megérti ezt.

— Könnyű ezt a főnöki iro
dában mondani. De magyaráz
za meg egy menyasszonynak.

E beszélgetésbe bele- 
csörren a telefon. A 
főnök, amikor vég
zett, újra a fiúhoz

fordult:
— El kell mennem. Majd 

holnap folytatjuk.
— Én befejeztem! —- mond

ta ingerülten a fiatal darus.
A főnök kereste a  fiú tekin

tetét, de az kitért előle. A bu
kósisakja szíját babrálta, majd 
elindult kifelé. Az alacsony, 
szikár termetű elöljáró utána. 
Kint a  folyosón a fiú még 
akart, valamit mondani, de jött 
a vezénylőtiszt, akivel a főnök 
megállt beszélgetni, s így vala
mi köszönésfélét mormolva le
sietett a lépcsőn.

Most mit kezdjek a szabad
napommal? — töprengett a 
fiú.

Menyasszonya a tanács já
rási hivatalában adminisztrá
tor. Fél ötig dolgozik. Beülhet
ne a presszóba, biztosan van
nak ott ismerősök, dehát a 
motor miatt csak üdítőt ihat.

Dühösen elszáguldott Nyír
egyházáig. Amikor visszaért a 
tanács járási hivatala. elé, fél 
ötig még mindig volt jó húsz 
perc. Fel akart menni a lány 
irodájába, de észrevette, hogy 
a főnöke ballag ki az épület
ből egy emberrel.

Epres Ferenc a motorja főié 
hajolva bütykölt valamit, hogy 
ne vegye észre a főnök, aki ta
lán még itt is képes folytatni 
a félbemaradt beszélgetést. 
De nincs ’ ezen mit folytatni. 
Holnap is csak azt tudja mon
dani, hogy megy, és kész. Egy 
kicsit borzongott a  lelki ismere
te, mert csakugyan igaz. hogy 
..Lajos bácsizza” a főnököt, a 
munkáját is szereti. Élvezi, 
amikor a  daru pofája egy fél- 
vagonnyi árut bekap, s odate
szi; ahová kell. Úgy eltelik a 
szolgálati idő, hogy néha csak 
azt veszi észre, hogy jön a vál
tótársa. Csak hát ez a hét vé
ge. Ez ne lenne. Igaz, hogy Pi
roska, a menyasszonya nem 
szokott duzzogni. De érzi, látja, 
hogy a lány türelmének előbb- 
utóbb végé. Márpedig ő nem 
mond le róla. Inkább a. vasút
ról.. Talál ő .ilyen jó pénzes

munkát. Már beszélt is egy 
építőipari vállalat brigádveze
tőjével. örömmel várják. És 
minden hét vége szabad. Már 
pénteken délben lehúzzák a 
rolót. Igaz, hogy a munkahely 
messzebb lesz, ám a motor el
viszi bárhová.

— Helló! — szakította meg 
Epres gondolatait a menyasz- 
szonya, s amikor eléje pördült, 
egy puszival simította el a  fiú 
homlokán sorjázó redőket. Fel
tette ő is a  bukósisakot, és 
gyakorlott mozdulattal helyez
kedett el vőlegénye mögött.

— Menjünk a  Tiszára.
— Minek? — ellenkezett a 

fiú. — Fürdeni már hideg a 
víz.

— Menj csak! — kérte a 
lány, s Ferenc engedelmeske
dett.

— Tudsz vizet szűrni? — 
kérdezte Piroska, s lapos ka
vicsok után. nézett. Eldobta az 
első követ, de az hármat sem 
ugrott a  víz tükrén, hamar el
merült.

Ferenc kényszeredetten 
eleresztett egy jó la
pos, könnyű kavicsot, 
amely sisteregve ug

rált a  víz tetején. Majdnem át- 
kacsázta a  folyó szélességét.

— Nagyon tudsz — nevetett 
menyasszonya, és a fiú nyaká
ba csimpaszkodott:

— Na nézd csak — mosolyo- 
dott el a fiú —, nem is tudtam, 
hogy a  hölgynek, ilyen gyere
kes játékai vannak.

— Kicsi koromban sokat jár
tunk ide, a  folyóhoz. Nagyon 
szeretem a Tiszát.

— Jobban, mint engem?
— Bolond vagy, a  Tiszát 

másképp szereti az ember. 
Hallod? — ült le a  lány a pá- 
zsifos fövényre, és intett a fiú
nak. — Gyere, mesélek vala
mit. Bent volt nálam a főnö
köd . . .

— És? — hökkent meg á fiú, 
s 'állva várta, mit mond a 
menyasszonya.

—- Nagyon aranyos ember.- 
És jót akar nekünk.

— Elmondta, hogy...
— El — bólogatott moso

lyogva Piroska —, és igaza 
van, hogy nem enged.

— Te mondod ezt?
— Én.

Pécsen nem lehet mellébeszélni
A mintegy 560 dolgozót fog

lalkoztató Pécs állomásfőnök- 
ság munkája, fegyelmi helyze
te befolyásolja a pécsi vasút- 
igazgatóság eredményeit. Erről 
beszélgettünk Hornyák István 
állomási!önökkel és Zomi La
jossal, a  csomópont- szakszer
vezeti bizottságának titkárá
val.*

— Elöljáróban, hadd mond
jam el, hogy 1978 első felében 
18, az idei első félévben 25 
vasutas kapott nálunk fegyel
mi büntetést ittasságért, szol
gálat közben elkövetett italo
zásért. Azt hiszem, hogy ez a 
sajnálatos adat is jól példázza, 
hogy a gazdasági vezetők és a 
társadalmi szervezetek követ
kezetesen fellépnek a mulasz
tókkal szemben — tájékoztat 
az állomásfőnök.

V a n  ió receptjük
A statisztika érdekessége az 

is, hogy a múlt év első felé
ben csupán egy, az idén 7 dol
gozót bocsátottak el szolgálat
ból büntetésképpen. A szigo
rúság eredménye egyébként az 
is, hogy a bázisidőszakhoz ké
pest 23-ról Ö-re csökkent a 
munkából igazolatlanul távol
maradók száma.

— Nemcsak a következetes 
fegyelmezésnek tudható ez be 
— magyarázza Hornyák Ist
ván. — Az elmúlt években 
ugyanis a bértömeg-gazdálko
dás adta előnyöket szintén 
igyekeztünk a fegyelmezés 
szolgálatába állítani. Arra tö
rekedtünk, hogy a jól dolgozó, 
fegyelmezett törzsgárdista vas
utas a borítékban is arányosan 
többet vigyen haza. Sajnos, ez
zel ellentétes irányba — erő
sen negatívan — hatott az az

— Mert biztos teledumálta 
a fejed.

— Nem dumálta tele. Azt én
is tudom, hogy szereted azt, 
amit csinálsz. Miért kellene 
akkor onnan mozdulni. Meg 
aztán__

— Mit meg aztán?
—' Helytállás is van a vilá

gon. A vasút téged tanítta
tott . . ,

— Piroska! — szólt idegesen 
a fiú. — Gondold meg, mit 
beszélsz!

— Meggondoltam. És már 
akartam is erről beszélni ve
led, mert tapasztaltam, hogy 
idegesít, ha egy-egy hét végén 
a  szolgálat miatt nem tudsz 
jönni. Szeretném, ha megérte
néd, hogy engem egyáltalán 
nem izgat az a  fajta szórako
zás, amit az ismerőseink űz
nek. Nekünk a családra kell 
már gondolni.

— No de amíg össze nem há
zasodunk, és nem jelentkezik 
a  gyermek . . .

— Már jelentkezett — nézett 
csillogó szemmel a vőlegényé
re Piroska.

A fiú felkapta a lányt, pör
gött vele, majd szemrehányóan 
megjegyezte:

— És ezt te csak most mon
dod?

— Igen — hajtotta le a fejét 
a  leány —, mert a  nyáron itt 
fürödtünk és . . .  és emlékszel? 
Egyébként én is csak tegnap 
'bizonyosodtam meg a  dolog
ról.

— Óriási! — kapta megint 
fel menyasszonyát a fiú.
, — És te most akarsz mun

kaihelyet változtatni? Hát, hogy 
bízzak meg benned, ha ott 
sem vagy állhatatos?

— Rendben van — mondta 
Epres Ferenc —h csak aztán 
meg ne bánd.

P iroska nevetett, majd 
kiszaladt a száján: 

— Tudom, hogy mit 
vállalok azzal, hogy 

vasutas férjem lesz.
— Rendben! — mondta a 

fiú, és indulásra készítette a 
motort, de mielőtt berúgta vol
na. hátrafordult a menyasszo
nyához:

T é ' h o g y  ennek a La
jos bácsinak milyen szerencsé
je van.

' — Megérdemli. Egyébként 
szerencse dolgában azt hiszem 
mi járunk jobban, ha nem ve
zetsz olyan gyorsan.

;•— fsTe félj! Ezután úgy vi
gyázok rátok, mint a szemem 
fényére. . .

Dávid József

intézkedés, amit központilag 
adtak ki -az alsó bérhatár el
érése céljából. A rendelkezés 
előnyeit a rosszul dolgozók is 
élvezték. Szerencsére, a társa
dalmi szervezetekkel egyetér
tésben erre is találtunk ellen
szert: minden fegyelmezetlen
ség a nyereségrészesedés csök
kentését vonja maga után.

Az első félévben elég nagy 
volt az állomási dolgozók kö
zött a fluktuáció. Különösen 
az utazószolgála-tnál, a kocs i - 
t a kantáknál, kocsiren dezőknél 
cseréltek többen, munkahelyet.

— Nagyon nehéz «kérdés a 
fegyelmezés, de élnünk kell 
vele — szólt közbe Zomi La
jos., — Végeredményben a vas
utasok többsége fegyelmezet
ten tesz eleget kötelességének, 
s becsületesen elvégzi tnunliá
ját. Ez látszik csomópontunk 
eredményéin is, hiszen az el
múlt húsz évben »csupán egy 
alkalommal nem kaptuk mega 
kiváló vasúti csomópont ki-, 
tüntetést. Sajnos, van egy ré
teg — a dolgozók 9—11' szá
zaléka —, akiknél az ittasság
ból eredő fegyelemsértés szin
te rendszeresnek tekinthető. Ez 
is szerepet játszik abban, hogy 
az állomás szakszer vezeti bi
zottságának termelést segítő 
agitációs, propaganda munká
jában is a fegyelmi helyzet ja
vítását helyeztük középpontba. 
Törekvéseinkét a dolgozók 
többsége támogatja.

„Piszkálás"
— szondával

— Elsősorban nem a régi 
vasutasok közül kerülnek ki a 
fegyel-mezetlenkedők. Mivel 
azonban az új felvételesek kö
zött idősebbek is vannak, nem 
lehet különbséget’ tenni . az 
egyes korosztály-beliek között. 
Csak példaként említem: Pécs- 
Külváros szolgálati helyein a 
szondázás többször ' kedvezőt
len eredményt hozott. Nem is 
maradt el a  felelősségre vo
nás, mire három fiatal más 
csomópontra akarta áthelyez
tetni magát,, azzal az indok
kal, hogy „itt állandóan pisz
kálják őket”. Természetes, 
hogy a  megjelölt csomópont 
véleményt kért tőlünk, s mi 
elmondtuk az igazat A vége az 
lett, hogy maradtak. -Persze, 
nem is az a célunk, hogy a  fe
gyelem „ellenzői’* távozzanak, 
hanem megpróbáljuk nevelni, 
rendre szoktatni őket. Volt itt 
olyan, rendszeresen italozó 
vasutas, aki eljutott az elvonó
kúráig, mivel a Petőfi szocia
lista brigád is közreműködött 
az elhatározás kialakításában. 
Az illető itt hagyta a  vasutat. 
Nem bánkódtunk miatta, bár 
még sok olyan munkahely 
van, ahol nem veszik igénybe 
a véleményünket, mielőtt al
kalmaznák a fegyeleunsér tőket

Régi tapasztalat, egyébként^, 
hogy aki elment» később még 
egyszer megpróbál hozzánk 
visszatérni. Természetes, hogy 
csak azokat fogadjuk vissza, 
akiknél lehetőséget látunk. a 
javulásra — egészíti ki az sáb- 
titkár szavait Hornyák István.

Az egyik váltókezelő esetét 
se érdektelen megemlíteni:'$

— Ha a KST-től kölcsönt. 
vagy 'éppen fizetési előleget 
kapott, mindaddig bete galld<‘ 
mányban volt, amíg a pénz 
tartott. A betegellenőr azon-; 
bán soha nem találta .otthqjí. 
Mikor közölték veié, hogy fel
mondanak neki, önként jelent
kezett elvonókúrára. Miután 
visszajött, más kollektívába 
kérte magát. Akkor, a szemé- ; 
lyes elbeszélgetéskor derült tó, 
hogy az előző .brigádban sok- 
minden nincs rendben. Az ott 
dolgozók közül mások is ita
loznak. íg^iazián a fegyelme? 
zés náluk se maradt eL •

E e ib á h b
k e v e s e b b e n !

— Nemcsak emberi, hanem 
vagyon- -és forgalombiztonsági 
szempontból is fontos a példa- 
mutatás. Hiába próbáljuk a 
fizikai dolgozót a munkaidő 
kihasználását a biztatni, ha azt 
látja, hogy a raktárban, az 
irodában kávézással vagy szé
pítkezéssel megy el az idő. 
Ezért igyekszünk társadalmi 
szervezeteinkkel közösen az el
lenőrzést még hatékonyabbá 
tenni, a munkafegyelmet to
vább szilárdítani. Egy bizo
nyos határig inkább kisebb 
létszámmal is megoldjuk fel
adatainkat, semhogy elnézőek 
legyünk.

Igaz persze, hogy sok dolgoz
zon az elfáradás jelei tapasz
talhatók. Ilyenkor egy-egy el
ismerő szó vagy írásbeli dicsé
ret is sokat számit. Ügy ér
zem, a  párt- és a szakszerve
zeti bizottság, a  gazdasági ve
zetés egységes álláspontot kép
visel etekintetben is. Talán ez
zel függ össze, hogy > tőlünk 
nem mennek a dolgozók a fel
sőbb szervekhez panaszkodni. 
A megítélés alapja mindig a 
munka, és csak a Munka tör
vénykönyve, illetve a kollektiv 
szerződés adta lehetőségeket 
használjuk fel a számonkérés
nél — szögezte le az állomás
főnök.

Pécsett tehát —; anélkül, 
hogy a  javulást túlbecsülnék 
— helyesen élnek a fegyelme
zés nevelő, agitatív erejével 
Jól érzik, hogy a csomópont 
régi hagyományainak megőr
zéséhez a fegyelmi helyzet ja
vítása szorosán hozzátartozik. 
S ez azért is biztató, mert fel
ismerték, hogy ezen a terüle
ten sok még a feltáratlan, bel• 
ső tartalék.

Orosz Károly

Új b isztró  nyílt 
P é c s  állom áson

Pécs állomáson szeptember 
5-én adták át rendeltetésének 
az Utasellátó négy hónap 
alatt átépített II. osztályú 
bisztróját, A korszerű létesít
mény tizenhat dolgozójának 
munkáját elektromos sütőla
pok, az ételeket melegen tartó 
berendezések, Cornélius auto
maták, hűtővitrinek könnyí
tik. A helyiségekben tilos a 
dohányzás.

A bisztró előtti folyosón öt 
Wittenborg és egy jégkrém 
automata éjjel-nappal az uta
sok -rendelkezésére áll.- A 
bisztróban különféle üdítőita
lok, hidegtálak, szendvicsek és 
sütemények várják a  vásárló
kat. (Képünkön: az utasok 
gyorsan megkedvelték az új 
bisztrót.)

Szöveg és fold: 
Drégely Yilxnas
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A brigád tagjai 
élen járnak a társa
dalmi munkában is. 
Ebben az évben már 
száz órát dolgoztak.

A szeged-rókusiak száz órája
Szegcd-Rókus álló- mégis késedelem néd- dúló mintegy ezer honyba, és megismer

ni ásón 1963-ban ala- kül rakodott. Különö- . tonna konzerv bera- kedtek a  nagy szarai
kul t a kereskedelmi sen a konzervgyár és kása igényelt több földi kikötő munká- 
dolgozókból álló Pe- a TÜZÉP járt ebben munkát ' Pálvölgyi javai. Július végén a 
tő fi Sándor szociális- élen. Á brigád* tagjai Pétertől és társaitól. záhonyiak viszonoz
ta brigád. A tíztagú jó kapcsolatot alaki- A ^  kollektíva *ák a látogatást. 
kollektíva Csiszár tottak ki a nagyobb programjai között 
István vezetésével so- fuvaroztató vállala- mozi_ ¿s színháziato
kat tesz azért, ho-gy tokkal, kölcsönösen gatás, családi ös&ze- 
az állomás teljesítse tájékoztatják egy- jövetelek is szerepel- 
áruszállítási fedada- mást a tennivalók- nek A brigád tagok 
tait. ról Ha szükséges, a kölzül Kendi Adámné Többek között virá-

Az elmúlt évben vasutasok munkaidő a könyvterjesztő. Az Szították, csinosított 
több mint százezer után is rendelkezésre ezért járó jutalékból *ák az állomás kör
tonna áru elszállító- állnak. idős nyugdíjasokat nyékét,
sával 103,1 százalék- Augusztus 22-én ajándékoznak meg. A Petőfi brigád be- 
ra teljesítették a  fel- P^Wául a TÜZÉP ré- wén kapcsolatot kapcsolódott a kong-
adasi tonnatervet. Az koöibíu r  vasbe- terem! f tte\ a z^ hJmy. 1 aenjjbe «. Vállalás
állomásra érkezett ton gerenda érkezett. uzemSotiokseg Ady es saik, teljesítésével já- 
áruk súlya kétszerese A kárjegyzőkönyvek Jendrassik brigádjai- rv.dn.ak hozzá annak 
volt a feladottnak, a kiállítása, majd más- val. Májusban a s^e- sikeréhez, 
vállalatok többsége nap a Záhonyba in- gediek utaztak Zá- (Gellért)

NSZK ifjúsági delegáció látogatása
Szeptember 2-ától 8-ig szak- ifjúsági osztályának vezetője izociális létesítményeit, a bu- 

szervezetünk vendégeként továbbá a vasút igazgatóságok dakeszi szanatóriumot és meg-
nyolc tagú nyugatnémet vas- öt ifjúsági felelőse, 
utas ifjúsági delegáció, tartóz- A vendégek látogatásának 
kodofct hazánkban. A delegáció célja szakszervezetünk ifjúsági 
vezetője Joseph Quadflieg. a munkájának, valamint a vas~ 
nyugatnémet vasutas-szakszer- utas fiatalok élet- és munka- 
vezet titkára volt. Elkísérte út- körülményeinek megismerése 
jára Dieter Lagendorf, a Der volt.
Deutsche Eisenbahner című A delegáció tagjai megtekin- 
vasutas lap szerkesztője és tették többek között a dunake- 
Hans Peter, a szakszervezet szi járműjavító kulturális és

ismerkedtek a budapesti terü
leti bizottság ifjúsági tevé
kenységével. A szombathelyi 
járműjavítóban Nagy Lajos 
igazgató fogadta a vendé
geket. Ezt követően több vas
utas üdülő megtekintése szere
pelt a programban.

Gyorsan, ¡ól dolgozni 
— de baleset nélkül

Aktívaértekezlet a budapesti igazgatóságon

A budapesti igazgatóság gaz- tervünket a bázishoz viszo- 
dasági és társadalmi vezetői nyitva 13 százalékkal szárnyal- 
— a kiilszolgálati főnökök be- tűk túl. A tranzitszállítás en- 
vonásáva.1 — szeptember 12-én nél is eredményesebb volt. 
aktíva értekezletet tartottak. Az igazgató elmondotta,

B f e d l K Ä S  Ä ’ Ä V J S S ’Ä
A téma a küszöbön, álló őszi

nácskozáson dr. Szabó Miklós, 
a területi bizottság titkára is. mazó kár 5,4 millió forinttal 

* i . .. . . . w. volt több. mint az elmúlt esz-
tendóben. Nagy erővel folynak

Ki minek, 
a mestere?

Debrecen állomáson szep
tember .4-én rendezték a 
■Ki1 minek mestere? vetél
kedőt, amelyen tizenhárom 
fiatal szakember vett részt. 
A versenyzőknek szakmai, 
politikai, balesetvédelmi,
munkavédelmi és közlekedés; 
földrajzi ismeretekből kellett 
számot adni. A három kategó
riában rendezett vetélkedő 
győzteseit jutalomban részesí
tették. ■ ■

N E M Z E T K Ö Z I  K I T E K I N T É S

Indiától Ha
Havannában a közelmúltban tik a békét és a biztonságot az az agressziós tervek elleni 

ért véget az el nem kötelezett egészi világon.” erőteljes visszavágás prohlé-
A mozgalom kezdettől .fog- máját.országok VI. csúcsértekezlete. 

A tanácskozásról, az elnöklő 
Fidel Castro és más államfér
fiak felszólalásáról, illetve a

va dinamikusan fejlődött és Az el nem kötelezettek moz-

zárónyil&tkozat, valamint az kj csatlakozási szándékát,: 
egyéb dokumentumok elfoga- azon az állásponton, hogy ' a 
dásáról viszonylag elég terje- jelenlegi történelmi körűimé - 
delmesen beszámoltak a napi- nyék között éppen ez a moz- 
lapok. A közlések ismereté- galom adja a legtöbb lehetö-

egyre növekedett a tekintélye, galmának nagy része van ab- 
Mind több ország nyilvánítja bán, hogy az imperializmus

tervei sorra 
nak.

kudarcot valla-

Kellő távolságot!
ben vessünk egy pillantást a 
történelmi előzményekre.

Tisztázott kérdés
Az el nem kötelezettség esz

méje Indiában született, s a 
mozgalom kibontakoztatásá
ban nagy szerepe volt még 
Jugoszláviának, Indonéziának

séget az imperializmus ptgresz- Ezek után csődálkózhatunk-e 
szivitásának megfékezéséhez, a azon, hogy az imperializmus 
béke megszilárdításához és az alá akarja aknázni eizt a moz- 
igazságos világgazdasági kap- salmat ? • Mindenek alőtt awti- 
csolatok megteremtéséhez. imperialista tartalmától sze- 

Az el nem kötelezettek retné megfosztani. Ráadásul 
egyébként vitathatatlanul a szeretnék széttépni azokat a 
haladó szellemű világpolitika barati szalukat, amelyek szá- 
önálló tényezőivé váltak. En- 1nos el nem kötelezett orszá- 

| nek következménye, hogy szá- üot a szocialista közösséghez

sért folyó küzdelem — elől. 
„Tiszta el nem kötelezettség” 
tehát nem létezik. A mozga
lom politikai irányáról szinte 
megszületésétől kezdve folyt a 
vita, és napjainkban ismét 
fellángolt, ahogy közeledett az

za, az igazgatóság pártbizott-. 
ságának titkára töltötte be. Be- a pályarekonstrukciók. Buda-

m S s ^ S S T ’ ŐS.
meghatározzák az őszi forga
lommal kapcsolatos teendőket, 
a forgalom gyorsításának lehe-

Hatvan között 41,4 kilométer
hosszú pályát korszerűsítettek.
Budapest—Hegyeshalom ■ kö-

. , m zöt t  122 csoport kitérőt csérél-tősegeit. Ezután Kiss Karoly . , , . . . .  K_.- ,,, tek ki. Mindez sói szolgaija azigazgató ismertette az igazga- - . . ,__ gazga
tóság eddigi eredményeit és a 
feladatokat.

A budapesti igazgatóság az 
idén — szeptemberig — 27

őszi csúcsforgalom gyorsabb
lebonyolítását.

Kiss Karoly befejezésül fel
húzta a figyelmet a vonal-

millió €55 ezer tonna árut fu- ácsorgások csökkentésére, a
varozott — mondottá Kiss Ká- vagonok jobb kihasználására, 
roly. — Ez 2,6 százalékkal ke- az egyenletes, áruszállításra és 
vesebb a tervezettnél. Lemara- a fuvaroztatókkal kiépített
dás főként a belföldi szállítás- kapcsolat erősítésére, 
bán van. Exportfuvarozási S. R.

A VÁRAKOZÁS IDŐSZAKÁBAN

Évad előtti társulati ülés 
a M A  VSzinfonikus Zenekarnál

Az ősz a zenekedvelő közön- igazgató foglalta össze a lég* 
ség számára a várakozás idő- fontosabb teendőket, 
szaka. Találgatjuk, hogy mit Idei zeneakadémiai bérlet
hoz az évad, mivel lepnek sorozatunkban — hagyomá- 
meg a hangversenyrendezők és nyokhoz híven — 16 alkalom- 
izervezők, á zenekarok. Ez- mai hallhatjuk ismét azegyüt- 
zel a feszült várakozással hall- test. Műsoruk Corellitől De- 
gattuk végig a MÁV Szimío- csériyi Jánosig három évszá- 
nikusok első társulati ülését is. zad zenei kincseit kínálja. 

|  Mint egykor az iskolai évad- Köztük olyan oratórium elő- 
■nyltó előtt, .«olyan volt a zsi- adását, mint Bach H-moll mi- 
bongó-nyüzsgő (a. nyár folya- séjét, és csemegeszámba me- 

■íhán dicsérendő módon meg- nő érdekességként Mozart rit- 
szépült) társalgó. Mindenki a kán hallható utolsó operájá- 
nyáfi szünet élményeit tár- nak, a Titusznak hangverseny- 
gyalta, és reményekkel telve szerű megszólaltatását. S köz- 
készült az új élményeket ígé-. tűk Haydn; B eethovenM en
tő szezonra. r dellson, Brahms, Bruckner és

Oberfrank Géza vezető kar- Sosztakovics szimfóniák, ver- 
nagy az élvonalbeli zenekartól senyművek, concerto grossók, 
elvárt magas színvonalat je- melodikus és atonális művek 
lölte meg az új évad felada- is szerepelnek.
.faként. Negyedik éve irányítja a  zeneakadémiai bérleti 
a zenekart. koncerteken kívül köz-remű-

A hozzászólások az ige- ködik a  zenekar az őszi buda- 
nyességre való törekvést. tűk- pesti nemzetközi brácsaver- 
rözték. Fúvósok és szimfóni- senyén. Műsorukat több vidé- 
kusok „csaptak össze” az ideá- ki városunkban és. vasúti 
•lis zenekari hangzás, a kölcsö- üzemben is bemutatják. Köz- 
nös, de főként a karmesterrel ben készülnek az idei NSZK 
való jó kontaktus érdekében, turnéra.
Befejezésül Lévai Zsigmond Dr. Csillag Ferenc

Jöhet a  tél, 
kész lesz a  ház

Kiss József, a celldömöl- anyagbeszerzésben is. El- 
ki építési főnökség szb- intézte, hogy bontási anya
titkára éppen most beszélt got' kaphassanak. Ezenkí- 
telefonon á kertai Tüzép- vül gépkocsit adott a fű
iéi ep vezetőjével. ,Sikerült varozáshoz. 
anyagot szereznie Kólóm- — Zrínyi Miklós brigá-
pár Sándor házépítéséhez, dunk — folytatja Kiss Jó- 

A tizenkét tagú Kólóm- zsef — hét kőműves• és 6 
pár-család egy saját telken segédmunkás tagja húzta 
lévő szoba, konyhás ház- fel a falakat. A szakipa
rán élt. Szerettek volna ri munkákból a többi szó- 
építkezni. Ekkor sielett se- cialista brigádunk is részt 
gífcségükre a főnökség ve- kért.
zetője. Meglátogattuk Celldö-

Kolompár Sándor fel- möl kön a Nagyvárad ut- 
építményi pályamunkás- ca 22-ben lakó* Kelőm
ként 1958. március 18-tól pár-családot. . 
dolgozik az építési főnök- — ő t éve készülünk er- 
ségen. Voltak már itt olyan re az építkezésre — mond- 
cigányok is, akik innen ja Kolompár Józsefné. — 
mentek nyugdíjba. Tudják, nem vettek ben-

— Az építkezés meg- nünket komolyan. Ha a fő- 
kezdése előtt felvettük a nökség és a szakszervezet 
kapcsolatot, az OTP-vél, nem áll mellénk, továbbra 
Kolompárék 70 ezer forin- is szoba, konyhás házunk- 
fos kölcsöne érdekében —. bán szűkölködnénk. A ci- 
mondja az szb-titkár. — gúnyoknak nagyon nehéz 
A MÁV-tól is megkapták az építkezés, 
az ötvenezer forintos ka- Megtudtuk, hogy a ház-
matmentes kölcsönt. Az  bán még két vasutas la- 
épület terveit Miklós Jó- kik. Kolompár leánya és 
zsef főépítésvezető készí- veje is MÁV-a]kalmazott. 
tette társadalmi rrjunká- A tél beállta előtt lakható 
bán. lesz az új családi ház.

A  főnökség segít az Sz. Jakab István

és Egyiptomnak. A mozgalom fűznek.
haladó erőinek állaspontja az antiimperialista orientáció- Minden eszközt, még mes- 

•nJÜn ^ t®lezetl* hoz tartozónak vallja magát, tersegesen kreált hjresztetése-
! jelentett es ma Ez a magatartá6 változatlanul két is felhasználjak, hogy
í  í>asJtzlv¿ ir°-st:1, tf he~ megnyilvánul az el nem köte- szétzúzzák ezeknek az orszá-

tetlenseget, meghátrálást gz tanácskozásain. Az goknak az egységét, mélyítsék*
egeto gondok — az imperia- anti-imperializmus eszméje a köztük lévő esetleges néaet- 
hzmus elleni harc, a bekéért, 0iyannyira vonzó, hogv a kü- eltéréseket. Azon mesterkedő 

f t _a  ]esz,ere,fr  lönbözőségek és a résztvevő nek> ho9V kivonják a mozga- 
országok társadalmi heteroge- lomból az el nem kötelezett~ 
nitásához kötődő nézeteltéré- államok egy csoportját, ame- 
sek a háttérbe szorulnak, lVek szintén egy bizonyos

tömböt képeznének.
Tömbök szervezői B. célt példáulannak hangoztatása, hogy az

, , ... . WL. , . Az el nem kötelezették ko- el nem kötelezettek „egyen-.
el nem kötelezettek havannai rábbj tt:a,nács.k0zás.a és a részt- 20 távolságot” tartsanak a  szó
itól urna. vevő országok külügyminiszíe- cialista- és az imperialista or-

Pedig a kérdést mór régen reinek colomból — 1979. jú- szágoktóL Mi több: egyesek 
tisztázták. Az el nem kötele- nius,i — találkozójának haté- a2  ̂ követelik, hogy a  mozga- 
zettek mozgalma létrejöttének roza-tai szintén an-ti-imperia- »tisztaságáért” folyó harc 
oka az imperializmus fiatal- lista orientácipjúak voltak. A ürügyén közösítsék ki azokat 
mának tagadása Ős a nemzet- „kis colomból értekezlet” az országokat, amelyek aktív 
Jfiözi elnyomó erők elleni harc. résztvevői kifejezték ragasz* antiimperialista politikát foly- 
Ez volt a kezdeti célja e moz- kodásukat az el nem kötélé- tatnak. Az „egyenlő távolság” 
galoirmak, amely az el/ nem zettség alapeszméihez. Az el elmélete veszélyes abból kifo- 
köteleaeít országok belgrádi nem kötelezettek . irodája tyólag fs. hogy az erőviszo- 
csúcsértekezletén, 1961-ben ugyancsak maximális erőié- nyak tudományos és objektív 
jött létre hivatalosan. szítésre hívta fel a figyelmet, elemzésének látszatát kelti,

Az el nem kötelezettek 1964. szorgalmazva az enyhülés fo- f
évi kairói konferenciáján- el- lyamatának elmélyítését és különböze kitalált politikai
fogadott nyilatkozatban már a annak népszerűsítését a  világ hozzon letre*

minden táján. Ennél fogva a igazság persze ̂ az, hogy a 
szocialista közösség valameny- világpolitika leszűkítése ,*a

__ _____ _______ _____._____  nyi országa nagy tiszteletet nagyhatalmak befolyási szfé-.
nializmus és a neokolonializ- érez az eV nem kötelezettek rákért folyó h a r c á r a t u l a j - 
mus a nemzetközi feszültségek mozgalma iránt. donképpen az objektív szem-
és konfliktusok legfőbb fórrá- Az imperializmust nagy \életérö1 ™LÓ lemondást felié- 
sa, egyszersmind veszélyezte- veszteségek érték Ázsiában: a .. -̂.V ......

CENTO és az SEh\TO impe- Szamos e], nem kötelezett or- 
rialista katonai tömbök szét- aaaS politikusai helyesen l e 
hulltak; az iráni sah rendsze- iak* üpgy aki szembe helyez
rének bukása az amerikai im- ke<*ik a szocialista világgal, de 
perializmust fontos közép-ke- fac^° ez imperializmusnak cil
leti támasztól fosztotta meg; oedi át a fejlődő országokat, 
az afganisztáni népi hatalom megfosztva okét olyan tamo- 
Ilétrejötte nagy csapást mért a gátastól, mint a jelenkori vi- 
nyugati stratégia céljaira. A 
nicaraguai hazafiak sikerei 
újabb bizonyítékát adták, an
nak, hogy a  latin-ameri kai 
országok „második felszabadu-

következőket olvashattuk:
„Az imperializmus, a kolo-

lág más antiimperialista erői
nek szolidaritása. Azt sem té
vesztik szem elől, hogy a Nyu
gat politikája sok háborús tűz
fészek kialakulását eredmé-

az antiimperialista harc ha- szabadítási Front pártjának 
nyaklóban .van. Washington központi lapja, a „Revolution 
igazi leckét kapott akkor, Africaine . Hasonló. szellemű 
amikor az AÁSz elvetette a orgánumok arra mutatnak rá, 
nicaraguai intervenció tervét. hogy az el nem kötelezetteket 
Reá nézve súlvosbodik a hely- fenyegető veszély mindig az 
zet Guatemalában és Salva- imperialista tömbök stratégia- 
dórban. Es az ^ imperializmus iából eredt és ered ma is. 
vadászterületének. Kelét-Aíri- ■ , . . ' .,
kának a helyzeté sem biztató 1 Ö r te i ie im i  f e le lő s s é g  
számára.

Bár az imperialista tömbök 
stratégiájának a kudarcai 
nyílyánvalóak, a  
tömbök romjain az impe
rializmus — mint a mániákus , tt . csökkenne — eav- 
játékot, aki aem m  veresio-

uj íomoo közvéleménye, jogosan,.veti fel

Érthető okfejtés az is, hogy 
a fejlődő fiatal államok és a 

t í  kapitalista ipari hatalmak gaz- 
szemunoic das^gi fejlődésének szánvona

la  közötti szakadék — ahe-

be belenyugodni 
két igyekszik létrehozni. Ezt 
bizonyítja az atlanti országok 
tevékenysége Afrikában, ahol 
az imperializmus olyan- kato
nai-politikai | tömbök kialakí
tását'- tehvezi, mint a SATO

az imperialista h-ataimak tör
ténelmi felelősségét gazdasá
guk. nagy mértékű kifosztásá
ért. újabban & monopóliumok 
áltál okozott válságok — köz-

~ ---- í—̂ — t̂ük az olajválság —- terheinekDel - Amenkaban (a reakciós-, áthá ítá ái  . lobban á l
lati n-a meri kai diktatúrák"
részvételével), ilyen t a m b n e k '^ ^ / M . ^  ». u_ . zsákmányolás eveiből szárma—számítana a  „Voros-tengert . T>roblÍ.máka+Paktum” Afrika keleti részén, zo problémákat. v  
illetve nyugaton egy „katonai A szocialista országok vi- 
közös'ség” a  volt francia gyár- szont nem vádol hatok „gazda- 
matok részvételével. A hala- sági egoizmussal”. Ellenkezo- 
dás ellenzői nem hagytak fel laS  ̂ lehetőségeikhez  ̂mértén 
az yrAfrikaközi intervenciós mindig késnék segíteni^ — es 
haderők” felállításának tervé- segítik is — a fejlődő orszá- 
vei sem, amelynek ugyancsak ookat, hogy felszámolják el
űz imperializmus csend őrs ze- m.araaottságukat. Ez a segít- 
repét Szabták .Afrikában. Kö- se9 Kifejezi a nemzetközi kap- 
zel-keleten egy „új biztonsági csőlátók új, szocialista jelle- 
együttműködési rendszer” tér- a szocialista országok in
veinek körvonalai rajzolódnak ternacionalista feladatainak 
kx. amely az amerikai—ízrae- •ellátását. 
ti—egyiptomi szövetségen ala- Az el nem kötelezettek moz*« 
pulna. - galmónak havannai csúcsérte-

Latin-Amerikában 'tovább kerete ismét_ megerősítette, 
ügyködnek a  „békefenntartó hogy további szolidaritásra 
amerikaközi haderők” kiala- van szükség a béke és a  tár- 
kításán. Röviden szólva: a sadalmi haladás erőivel. A
neokoloriializmus katonai te- mozgalom csak az eddigi utat 
vékenysége újból erősödik, követheti.
Mindez nagyon élesen veti fel Baranyai Zoltán
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ATADAS ELŐTT

Új vívócsarnok a Szónyi úton
SIKER A PÁLYAAVATÓN

Műrepülő
modellek

A BVSC vívásnak dicsőség- 
tábláján a szakosztály. fennál
lásának három évtizedében 
annyi siker halmozódott fel, 
amennyit több ország örömest 
elfogadna történelmi hagya
tékként

Olimpiai, világbajnoki ara
nyak és helyezések kovácso- 
lódtafc a valsutas vívók Tanács 
körúti csarnokában. A termet 
m agá bafogl aló öreg épületet a 
múlt évben lebontották. Azóta 
a BVSC-vivók nagy családja 
kénytelen, volt megtanulni az 
albérleti viszonyok nem gond
talan körülményeit. A sport- 
csarnok vívóterme ideális volt 
a  gyakorlásra, mégsem garan
tálta a csaknem kétszáz élvo
nalbeli és utánpótlás verseny
ző gondtalan felkészülését.

Az .-átmeneti kén„vszerpályá- 
ról ezekben a- napokban újra a 
^.helyes .vágÉ^ra” - tér a szak“ 
oszíályj^^itfft^fc^v Átadásáh'öz 
kö2üele(^^3 igva^i^. az a vívó- 
csarnok, amelyminden eddigi
nél jobb feltételeket biztosít 
majd a pást szerelmeseinek. A 
60 X 12 méteres épület nem
sokk al több, mint hat hónap

Befejezéséhez közeledik a vívócsarnok építése
(Laczkó Ildikó felvétele)

arányú középtávú beruházási alakulásának 30. évfordulóját, 
programjához. Szép ajándék ez a csarnoka

A BVSG vívószakosztálya jubileum emlékére, 
ebben az évben ünnepli meg- Magyar László

KÉSZÜLŐDÉS AZ 50. ÉVFORDULÓRA

Vitorlázók hullámrepülése 
a Magas-Tátrán tálra

Női rekord kétkormónyossol *  Bemutatkoztak 
az áj oktatók *  Budapestbnjnokság Farkashegyen

alatt készült el. a  Szónyi úti 
sporfckombmát legújabb tagja
ként. Az Országos Szakipari 
Vállalat külföldi licenc alap
ján szabadalmazott könnyű
szerkezetes csarnokát a MÁV 
Tervező Intézet mérnökkollek
tívája tervezte. -Az építkezés
hez szükséges anyagi feltétele
ket a Tanács körúti szanálást 
végrehajtó Fővárosi Tanács 
biztosította.

Sportlétesítmény az OR- 
SZAK modul-szerkezetekből 
eddig még nem épült. Addig, 
amíg a tetszetős épület a  hasz
nálatbavétel küszöbéig elju
tott, összehangolt munkára 
volt szükség.

!'Németh István műszaki ve
zető az elmondhatója annak, 
mennyire összetett feladatot 
jelentett a  kivitelezés megva
lósítása. A jól szervezett mun
kából aktív szerepet vállaltak 
a vasúti üzemek is.

Dicséretet érdemel a MÁV 
Magasépítési Főnökség Gépé
szeti építésvezetőségének víz
vezetékszerelő Kossuth brigád
ja, valamint a MÁV Szak- és 
Szerelőipari Főnökség közpon
ti-fűtés gázvezeték és vil
lanyszerelő brigádjainak kivá
ló munkája.

Az új vívócsamok 30 X  12 
méteres edzőterméhez korsze
rűen felszerelt kiszolgáló he
lyiségek kapcsolódnak. Az ed
zéseknek és versenyeknek 
helyt adó teremben 11 edző- és 
hat versenypást áll a sportolók 
rendelkezésére. A terem elek
tromos találat.ielző rendszere a 
legnagyobb és legkorszerűbb 
az országban. A majdnem 11 
millió forintos beruházás so- 
ronkívüd kapcsolódott a Buda
pesti Vasutas Sport Club nagy-

Az MHSZ MÁV vitorláz»  és 
motoros-repülő klubja a  közel
múltban szakosztály-értekezle
tet tartott. Tuskó Mihály szak
osztályvezető értékelte az idei 
eredményeket Elmondotta 
többek között, hogy a  klub pi
lótái-, kétezer órát repülték, és 
nyolc „B”, négy „C”, három 
„D”, valamint egy „F” vizsga- 
feltételt teljesítettek. Kétkor- 
mányos vitorlázógépen 200 ki
lométeres távot, új országos 
rekordot repült dr. Wimmer 
Lászl&né és a  gép navigátora 
Szilágyi Éva.

A jövőben az egykormányos 
férfi rekordok elérésére kell 
törekedni. Egy-egy kiemelkedő 
repülőteljesítmény • ma már 
nemcsak a pilótán, hanem a 
repülőgépen is múlik. A piló
ták felkészültsége, tudása lehe
tővé teszi, hogy üvegszálas re
pülőgépekkel versenyezzenek 
hazai és nemzetközi bajnoksá
gokon.

Terpó Györgyöt, a teljesít
mény-csoport oktatóját, mun
kája elismeréséül motoros-re
pülő átképzésre javasolta a 
klub. Juhász Sándor az idén a

motoros műrepülő válogatott- 
utánpótlás tagjai közé került. 
Gittinger Péter motoros repü- 
lögépvezetői átképzését a 
MÉM RSZ biztosítja.

A szakosztályvezető az érte
kezleten öt új oktatót köszön
tött: Elekes Károlyt, Imreh
Lajost, Siklósi Gábort, Nagy 
Imrét és Szabadi Istvánt.

A klub felvette a kapcsola
tot a  lengyel Növi Targ-i re
pülőklubbal. Ennék köszönhe
tő, hogy a télen már tízen vé
gezhetnek 4000 méter feletti 
hullám repülést, lengyelországi 
úticéllaL

•A farkashegyi repülőtéren 
— ahol a klubtagok tevékeny
kednek — négy függetlenített 
műszaki dolgozó van. A javítá
sokat azonban gyakran „mű
szaki brigád’* végzi társadalmi 
munkában.

Jövőre a MÁV-klub rendezi 
a Budapest-bajnokságot. AZ 
előkészületeket már az idén 
megkezdik. A klub 1980-ban 
ünnepli megalakulásának 50. 
évfordulóját.

Erdős Ágnes

K E R E S Z T R E J T V É N Y

Vízszintes: 1. Ha megszívleljük, 
valamennyiünk javát szolgálja. 
(Folytatása a 34. függőlegesben.) 
13. . . . János (1812—1853) költő, író, 
lapszerkesztő. 14. Komoly tárgyú 
lírai . költemény. 15. Szigetcsoport 
az Atlanti-óceánban. 16.’ Rizsből 
készült szesze» Ital. 17. A fegye
lem. 18. Állati lakások. 20. Gár
donyi-regény alakja. 21. A Tisza 
mellékfolyója. 23. Tojás, németül. 
25. Struccféle madár. 27. Kacat.

28. Részvénytársaság. 29. ütővel 
játszott labdajáték fele. 31. Állat- 
betegség. 33. Még nem dorong. 34. 
Afrikád állam. 35. India együk ál
lama. 37. . . .  Róbert (1843̂ -1910), 
neves német'orvos. 38. Török név. 
39. Konyhakerti növény. 40. Élet. 
42. Ételízesítő, névelővel. 48. Rag. 
44.* Alföldi városunk. 46. Fémes 
elem. 47. Több császár neve volt. 
48. Küldönc. 49. ▲ azaznárium

v eg y je le . 51. K e re te ib en  ta lá lh a tó i  
53.. T agadószó. 54. C so n to k a t k ö t 
össze. 55. N ém et v á ro s  a  D una  
m elle tt. 57. Ju g o sz lá v  n é p . 59. A n 
g y a lra n g . 60. S zo v je t fé lsz iget. 62. 
SziríVeá . . .  P á l (1845—1920), n ev es 
festő . 63. K everve  m ér. 64. E gyik  
n a g y  fo ly ó n k . 66. B ib lia i á lak . 67. 
A  v a d ásza t is te n e  a  gö rögöknél.

F ü g g ő leg es: l .  R itk a  k e r ti  v irág . 
2. A ló  leg m ag asab b  p o n tja . 3. 
F ö ld ré sz ek e t e lv á lasz tó  h egység . 4. 
R ag. 5. K . Y. 6. R o m án  p a rá sz t-  
v e z é r  a  X V III. század b an . 7. F é rfi
n é v , 8. P en g e tő s h an g szer. 9. A 
m a i n ap . 10. E sőben  á lló . 11. R á
d ió le a d ó já ró i ism e r t  község . 12. 
Id ő m érő . 17. ü tő k á rty a .. 18. Fü l 
ik e rsza v a . 20. F o hász . 22. É pü le t- 
m ara d v án y . 24. B o rso d  m egyei 
község. ‘ 26. H arag . 28. R o h am csó 
n a k . 30. N em  fö ld i tm iiém ény. 31. 
E m b e rh ú z ta  k é tk e re k ű  kocsi. 32. 
K és, b icsk a. 33. M érges ó riá s 
k ígyó . 35. Idős em ber. 36. Romu*- 
lu s  te s tv é re . 39.- A k ecsk e  „ b e 
szé l”  így . 41.- Isk o la i f e la d a t  is  
leh e t. 44. K é rd ő  n év m ás. 45. I ly en  
fa l  is  v an . 50. Idegen  fé rf in é v . 52. 
N ag y  te lep ü lé s . 54. Nőd n é v . 56. 
M ag y a r L ab d a rú g ó  Szövetség . 57. 
'R itk a  n ő i n é v . 58. S o p ro n  m egyei 
község. 59.* K eleti néo . 81. N em  ezt. 
63. R óm ai 1499. 65. E«*vmást követő  
b e tű k . 67. D. N. 68. N ém et ’e lö ljá ró .

Beküldendő: vízszintes 1, és foly
tatásaként a  34. függőleges.

Beküldési határidő: 1979. "októ
b er- 12.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az óvó 'rendszabály 
előírásainak be nem tartása fe
gyelmi Vétség, vi

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
17. számában megjelent kereszt
re jtvény helyes megfejtéséért:
Vértes Miklósáé. Úrkút. Csokonai 
u. 8. sz. 8409; Kiss József. Buda
pest. Bethlen G. u. 19. 1077; Sza- 
lay .Lajos. Zirc, Lékai u: *17. 8420: 
Fehér György. Pécs, Lenin tér 1/ 2. 
7623; Utast Andor, Bója, Szabad
ság tt. 71. tSM.

Jubileumi ünnepség Debrecenben, 
a járműjavító üzem óvodájában

Az MHJSZ budapesti vezető
sége a közelmúltban Gödöllőn 
rendezte a pályaavató orszá
gos meghívásos és a budapes
ti rádióirányítású modellek 
műrepülő bajnokságát, ame
lyen a budapesti MÁV Model
lező Klub versenyzői kiválóan 
szerepeltek.

Budapest-bajnokságot nyert 
Stefel Győző. Második és har
madik* helyezett lett Simon 
István, illetve Takács Bcla. 
Mindhárman a MÁV Model
lező Klub versenyzői.

SPORTHORGÁSZOK
NEMZETKÖZI

VERSENYE
A Budapesti Vasutas Hor

gász Egyesület dobószakosátá- 
Iyának sportolói szeptember 1. 
és 2-án nemzetközi barátságos 
cél- és «táv-dobó versenyen 
vettek részt . Wien-Atzgers- 
dorfban. A cél- és távdobó 
verseny csoportos és egyéni 
számaiban a 22 induló közül 
kiemelkedő eredményeket ér
tek el a magyar sportolók.

Eredmények: közhasználatú 
öttusában 1. Varga György, 2. 
Földi Gábor, 3. dr. Dienes Fe
renc.

Ve rs-eny felszerelése» há
romtusában I. dr. Dienes Fe
renc, 2. Berth Róbert, 3. Var
ga György.

8 tusa bajnokságban: 1. dr. 
Dienés \ Ferenc, 2. Varga 
György, 3. Berth Róbert.

A , csapatbajnokságban 
2328,07 ponttal első lett a ma
gyar csoport (Berth—dr. Dle
nes—Földi—Varga), második 
az osztrák csoport 2120,02 
ponttal.

>A barátságos nemzetközi ta
lálkozón megjelent a Nemzet
közi Horgász Szövetség dobó
bizottságának elnöke, Franz 
Mordaz is.

(elldömölkön
Ezen a nyáron jugoszláviai 

vendégszereplésen vettek részt 
a Celldömölki ¡Vasutas Sport
egyesület versenyzői. A láto
gatást a közelmúltban viszo
nozták á jugoszlavok. A rav- 
nei sportolók augusztus 26-án 
mutatkoztak be a vasi kisvá
rosban. Ennek során a serdü
lők atlétikában és asztalite
niszben, a felnőttek labdarú
gásban mérték össze tudásu
kat. Az atlétikai versenyeken 
a jugoszlavok, asztaliteniszben 
pedig a ceíliek bizonyultak 
jobbnak. A labdarúgó-mérkő
zés döntetlenül — l:l-re  — 
végződött.

A mérkőzések előtti napon 
a jugoszláv és a magyar spor
tolók közös kiránduláson vet
tek részt a Balaton partján.

A CVSE focistái újabb nem
zetközi találkozóra készülnek.

A Szabad Föld Kupa győz
teseként október 5-től három 
napig Csehszlovákiában tar
tózkodnak, és az ottani test
vérlap labdarúgókupáját el
nyert csapattal játszanak. A 
visszavágóra egy héttel később

S A K K

Gyors döntés
A világbajnokság program

ja szerint áprilisiban, a Sakk- 
szövetség helyiségében bonyo
lítottak le a li. országos sakk- 
feladvány-gyorsfejtörő bajnok
ságot. A győzelmet Nagy Zsig- 
mond mesterjelölt, az Utasel
látó Sport Club sakkszakosz
tályának tagja szerezte meg,' 
megvédve ezzel bajnoki címét

Nagy Zsigmond • tagja lett a 
világbajnokságon részt , vevő 
háromtagú magyar csapatnak 
és a Finnországban leböíiyolif 
tott VB-n sem vallott,szégyent. 
Egyéniben a 11. helyet érte el, 
a csapattal pedig az 5. fíelyen 
végzett.

A feladványfejtés a^sakk- 
vtrsenyzés speciális ága. Vi
lágversenyeket 1977., magyar 
bajnokságot pedig 1078. óta

Szeptember 12-én bensősé
ges ünnepségen emlékeztek 
meg a debreceni járműjavító 
óvodájának 25 éves fennállá
sáról. A jubileumi ünnepsé
gen megjelent Gulyás János 
vezérigazgató-helyettes, Mol
nár György, a vasutas szak- 
szervezet titkára, Kulcsár Jó
zsef vasútigazgató, Volosi- 
novszki János, a  területi bi
zottság titkára és Szónyi Fe- 
rencné, a  KPM óvodai szak- 
felügyelője.

A járműjavító óvodájának 
negyedszázados történetéről 
Nagy László, az üzem szak- 
szervezeti ' bizottságának ter- 

| melési felelőse emlékezett meg.

— Munkaverseny. A közel
múltban értékelték Záhony és 
Csap vasutasainak első félévi 
munkaversenyét. Az értékelés 
alapján a szovjet vasutasok bi
zonyultak jobbnak. A záhonyi 
KISZ, és a csapi Komszomol 
fiatalok versenyét is a  szovje
tek nyerték.

— Üj orvosi rendelő. Kör
mend állomáson a napokban 
új orvosi rendelőt és váróhe
lyiséget adtaik át. A rendelő új 
felszerelésekké! is gyarapodott. 
A jövőben kétszáz vasutast 
lehet itt gyorsabban, jobb kö
rülmények között gyógyítani. --

— Kirándulás. A hatvan—*' 
salgótarjáni . * pályafenntartási 
főnökség. József Attila szocia
lista brigádja a közelmúltban 
kirándulást szervezett Miskolc
ra. Megtekintették az Ipari Ki
állítást, majd megismerkedtek 
a város nevezetességed vei.

— Tapasztalatcsere. Hagyo
mány már, hogy a miskolci 
járműjavító és az NDK-beli 
Zwickau vasúti javító és gyár
tó üzem dolgozói minden év
ben tapasztalatcsere látogatást 
szerveznek. A szeptemberben 
ide érkezett delegációt az üzem 
gazdasági és társadalmi veze
tői fogadták, majd bemutatták 
az üzemet.

GYERMEKEINKNEK 
SIMA/ MIHÁLY 
MESÉSKÖNYVE

Simái Mihályt eddig költő
ként ismertük, nemrég mégis 
egy páratlan szépségű mesés
könyvvel jelentkezett. Címe: 
A nádszálon szippantott tün
dér. A szerző élvezet bennün
ket a tündérek, a  gonosz ki
rálynők- és királyok birodal
mába. Ezt a találkozást teszik 
feledhetetlenné a történetek 
színhelyei is. A Csukás-tó, 
Nemulass ország, Dinomdá- 
nom ország, Heted ̂ étország, 
III. Morózus birodalom, Kővé- 
vált erdő és a Bagolyvár. A 
könyv húsz meséje közül A 
nádszálon szippantott tündér 
a legszebb és legérdekesebb.

A könyvet, amely a Móra 
Könyvkiadónál jelent meg, 
Gaál Éva illusztrálta.

a siker titka
rendeznek. Egy-egy verseny, 
programban 2—3 lépéses, illet
ve 4—5 vagy több lépéses fel
adványok, végjátéktanulmá- 
nyok és egyéb speciális felad
ványok szerepelnek. A fejtés
hez természetesen kötött idő 
áll rendelkezésre., s a felad
ványok megfejtéséért különbö
ző pontszám jár. A győzelmet 
az szerzi meg, aki a rendelke
zésre álló idő "alatt a legtöbb 
pontot gyűjti. A feladvány- 
szervezők .az egyedit, a sablon
tól eltérőt, a kivételest igye
keznek a játékba vinni.

A . feladványok megfejtésé
hez eredeti gondolkodásmód, 
fantázia, kombinatív képessség 
szükséges. A versenyen a gon
dolkodás gyorsasága is döntő.

Az 1954-ben létrehozott óvó* 
da először két csoporttal kez
det t működni, és ma már hat 
csoportban tartanak foglalko
zásokat Az intézmény 150 
gyermek befogadására alkal
mas7,

Felszólalt az ünnepségen 
Gulyás János vezérigazgató- 
helyettes is, majd Gál József. 
üzemigazgató jutalmat adott át 
az óvoda dolgozóinak. Ezt kö
vetően a gyermekek ünnepi 
műsorát tekintették meg a 
résztvevők, majd Dévényi 
Gyuláné vezető óvónő bemu
tatta az óvoda helyiségeit és az 
erre az alkalomra rendezett 
óvodatörténeti kiállítást.

•— KISZ-fiatalok együttmű
ködése. A miskolci és a szol
noki járműjavító üzemek 
KISZ-fiataljai kölcsönösen 
meglátogatták egymást a mun
kahelyeken, és politikai foglal
kozásokon vettek részt. Először 

la szolnokiak látogattak Mis
kolcra és gazdaságpolitikai jel
legű előadásokon vettek részt 
Megismerkedtek az üzemmel 
és a város nevezetességeivel 
i-s. A látogatást a  közelmúlt
ban viszonozta negyven mis
kolci fiatal.- A tapasztalatcse
rékkel egybekötött találkozók 
eredményesek voltak. _

— Határmenii találkozó. K<> 
lebia és Szabadika vasutasai 
gyakran rendeznek szakmai ta
nácskozással! egybekötött talál
kozót. Legutóbb harminc sza
badkai vasutas érkezett Kele- 
biára. A tapasztalatcsere után 
sportprogramot is szerveztek a 
vendégek részére.

— A kertben termeti Á 
nagykanizsai Kodály Zoltán 
vasutas művelődési házban ki
állítást rendeztek a  vasutas 
kertbarátok terményeikből. 
Mintegy ötven kiállító mutatta 
be zöldség- és gyümölcs!érmé
sének legszebb példányait

— Műszaki könyvtár. Máté
szalka körzeti üzemfőnökségen 
— a  szakszervezeti könyvtáron 
belül — műszaki letétkönyv
tárat nyitnak. A könyvtárban 
a közlekedéssel kapcsolatos 
gyakorlati- és elméleti iroda
lom műved kapnak helyet.

L a k á s c s e re
E lcse ré ln ém  R á k o sp a lo tán  lev5, 

M Á V -iakó telep i egy, p lusz  k é t fél
szobás ö sszk o m fo rto s Lakásomat 
h a so n ló ra , zö ldövezetben . Érdek
lődn i leh e t te le fo n o n : 839-050, Sán
d o r  Is tv á n .

E lcse ré ln ém  D u n ak eszi-gyárte le 
p en  lev ő  59 n é g y ze tm é te re s  két 
szoba  összk o m fo rto s, gázfűtéses, 
n a p fén y e s , k isk e r t  es lakásom at 
v a su ta s  do lgozóval b u d a p es ti, ta 
n á cs i, m á s fé l sz o b a  összkom for
to s ra . B u d a p e s t IV ., X IV;, XV. 
k e rü le ti  is  leh e t. A já n la to t levél
b en  k é re k . C ím : B a lázs ; Ferenc, 
2120 D u n a k esz i-g y á rte lep , Állomás 
s é tá n y  15. I . 4.

Halálozás
Nyolcvanöt éves korá

ban elhunyt Kovacsik 
Benő MÁV-nyugdíjas, a 
Szocialista Házáért Ér
demrend tulajdonosa. 
1920 óta vett részt a mun
kásmozgalomban. Ham- 
vasztás utáni búcsúzta
tása szeptember 10-én volt 
Üllőn, á községi temető 
ravatalozójában.

flmutum....uummu— m—ammam
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Szerkeszt! a szerkesztő bizottság 
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Szerkesztőséé:
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Telefon városj: 229—872.
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti,: , 
a Népszava Lapkiadó Vállait
1064 Bpest VII., Rákóczi út 64.

Telefon: 224—818.
Felelős kiadó: dr. Suti) Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója. .
Csekkszámlaszámunk:
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79—4009. Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vezető:

Csönden Zoltán vezérigazgató

Celldömölkön kerül sor.
Sz. J. I.



Kongresszusi

Szeptember 18-án Szombat
helyen, a vasútigazgatóságon, 
értekezleten vettek részt Nyu- 
gat-Diwiántúl nagyobb szolgá
lati helyeinek gazdasági, párt 
és szakszervezeti vezetői.

A tanácskozás részvevői a 
XII. pártkongresszus és ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulója tiszteletére kibonta
kozó munkaversenyből adódó 
tennivalókat vitatták meg. 
Egyidejűleg tájékoztatást kap
tak a munkahelyek vezetői 
azokról a feladatokról, ame
lyekhez várják a kollektívák 
segítségét.

Brigádvezetők
tanácskozása

A nyíregyházi körzeti üzem- 
főnökség szocialista brigád ve
zetői részére szeptember 24-én 
tanácskozást rendeztek, ame
lyen részt vett a forgalom, a 
vontatás és a vidéki állomá
sok 58 brigádvezetője.

Bruczkó Ferenc üzemfőnök 
ismertette a brigádok első fél
évi teljesítményét, az üzemfő
nökség eddigi eredményeit és 
a legfontosabb teendőket. Utá
na a brigádvezetők mondták 
el, hogy milyen pó tv állal ásók
kal járulnak hozzá az őszi. 
forgalom sikeréhez, az ered
ményesebb anyag- és energia
takarékossághoz.

Október 21-én

Vasutas operabérlet
(Megkezdődött a színház év

ad. A nyári szünet után, a mű
vészetet kedvelő közönség 
előtt ismét szélesre tárultak az 
élményt nyújtó előadásokat és 
jó szórakozást ígérő színházak 
kapui.

Ebben a hónapban már va
sutas bérleti előadásokra is 
sor kerül. A József Attila 
Színház október 14-én vasár
nap délután fél háromkor 
Számúi! Aljosin: Anna ő fe l
sége című színművét, az Er
kel Színházban pedig október 
21-én vasárnap délelőtt 11 
órakor Delibes: Coppélia cí
mű balettjét tekinthetik meg 
a vasutas bérlettel rendelke
zik.
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A SZOT-ülés napirendjén szerepelt

A munkahelyi nevelés időszerű feladatai
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa, mint arról a napi 
sajtó is beszámolt, szeptem
ber 21-én tartott ülésén meg
vitatta a munkahelyi nevelés 
időszerű feladatait Az ülésen 
Virizlay Gyula, a SZOT-titká
ra tartott vitaindítót. Utána, 
elsőnek Győri Imre, az 
MSZMP KB titkára szólalt fel. 
A vasutas SZOT-tagok közül 
szót kapott a vitában Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes, 
a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségiének tagja 
is.

Az alábbiakban — tekintet
tel a munkahelyi nevelés fon
tosságára — kivonatosan is
mertetjük Virizlay Gyula be
szédét, valamint Győri Imre 
és Gulyás János felszólalását.

— A szakszervezeti nevelő
munka egyik különösen nagy 
jelentőségű területe a munka
helyi nevelés — ezekkel a sza
vakkal kezdte referátumát a 
SZOT titkára. — Véleményünk 
szerint a szakszervezetek le
hetőségei közül a munkaver
seny a leghatékonyabb és a 
legnagyobb tömegekre ható 
eszköz a termelési feladatok 
megoldásának segítésében, A 
munkaversenynek «azonban 
nemcsak termelési, hanem em
berformáló szerepe is van és 
nem mellékes, hogy a kettőt 
hogyan sikerül összekapcsolni, 
együttesen érvényesíteni. Ma 
égetően szükség van minden
kinek a becsületes minőségi és 
hatékony munkájára, vezető
kére és beosztottakéra egy
aránt. Az ilyen munka egyik 
eszköze a munka verseny, de 
csak akkor, ha nem formális 
és nem bürokratikus.

Ha azt akarjuk, hogy minél 
több dolgozó az eddiginél töb
bet, jobbat adjon munkájával 
a közös feladatok teljesítésé

hez, akkor a jobb munkát, a 
vállalásokat, a munkahely 
igényei alapján, és az egyén 
munkájának és képességeinek 
gyengébb és erősebb vonásait 
is figyelembe véve kell minden 
fizikai és szellemi dolgozóval 
külön is megbeszélni, majd a 
kollektívával szembesíteni. A 
termékek gazdaságosságára és 
minőségének javítására való 
törekvés az egyéntől is, a kö
zösségtől is többet kíván: na
gyobb figyelmet, hozzáértést, 
fegyelmet, s erre jobban ösz
tönző légkört, magasabb szin
tű termelési kultúrát, A ver
senyszervező munkában tehát 
közelebb kell kerülni az egyén
hez. Hogy egyénileg ki, hogyan 
tudja munkáját jobbá tenni, és 
ki, mit vállal, azt maga a dol
gozó és a dolgozót legjobban 
ismerő bizalmi, a brigád vagy 
a gazdasági vezető és a mun
kahelyi kollektíva tudja he
lyesen megítélni és eldönteni, 
mégpedig a helyi, konkrét fel
adatoknak és a dolgozók ké
pességeinek, lehetőségeinek is
meretében. Sajnos, az egyéni 
vállalásoknak, az azokkal va
ló törődésnek még nincs meg
felelő helye a munkaverseny
ben, a munkamozgalmakban,

A szocialista brigádmozga
lom hármas jelszavát célul el
fogadó munkamozgalmakat a 
nem termelő munkahelyeken, 
hivatalokban, kutatóintézetek
ben, oktatási és egészségügyi 
intézményekben is kívánatos 
erősíteni, természetesen, az 
adott szakterület, illetve mun
kahely viszonyaihoz, követel
ményeihez alkalmazva, és nem 
feltétlenül versenyszerű kere
tek között.

Nagy hatású nevelő és er
kölcsi ösztönzőerőt jelent, és 
növeli az egyén, valamint a 
kollektíva felelősségérzetét, ha

Milyen volt az idei nyár 
a balatoni állomásokon?

Szezonzáró tanácskozás, hasznosítható tapasztalatokkal
A balatoni nyári forgalom 

eredményeiről tartottak sze
zonzáró tanácskozást szeptem
ber 19-én és 20-án a nagyka
nizsai, illetve a tapolcai üzem
főnökségen. A kanizsaiak Ba
latoni enyvesen rendezték az 
értekezletet, amelyen Flinger 
József üzemfőnök számolt be 
a nyáron végzett munkáról.

A nagy forgalomra idejé
ben felkészültek, 

mindenki tudta, hogy mikor, 
mi a teendője. A felkészülés
hez tartozott az állomások 
parkosítása, csinosítása is. 
Többek között száz új padot 
helyeztek ki, az ablakokra 
függönyöket szereltek, a pero
nok elé pedig ötszázezer virá
got ültettek.

Harminchárom kirendelt 
dolgozó segítette az üzemfő- 
nökségen a nyári forgalom za
vartalanságát A tapasztalatok 
szerint

az utasoknak kevesebbet
kellett a pénztárak előtt 

várakozni,
pontosabb és udvariasabb volt 
a tájékoztatás. Siófokon, Fo
nyódon, Balatonföldváron és 
Balatonlellén megszervezték 
az idegen nyelvű felvilágosí
tást, információszolgálatot is. 
Kevesebb kritika érte ezen a 
nyáron a vonatok higiéniáját 
A Nagykanizsán üzemelő mó
lóban naponta 18—20 kocsit 
tisztítottak. A takarítóknak

azonban több kisgépre — kár
pittisztítóra, porszívóra — lett 
volna szükségük.

Az üzemfőnökség bevétele 
— a tavalyi nyári forgalom
hoz viszonyítva — az idén 
egymillió forinttal növekedett 
Fonyód állomás nemzetközi 
pénztárában például a szezon
ban 4128 menetjegyet adtak 
el, míg tavaly csak 1732-t 

Az átgondoltabb intézke
dések hatására kevesebb 
volt a gépre várás és a 
szolgálatképtelenség ará

nya.
Az üzemfőnök tájékoztató

ját vita követte. Kiss Ferenc, 
a Kék Balaton szocialista bri
gád vezetője például a balato
ni menetrendet elemezte, és 
hasznos javaslatokat tett Né
meth Árpád személyszállítási 
vezető .a társadalmi tulajdon 
fokozottabb védelmét kérte a 
jegyvizsgálóktól. Példaként 
említette, hogy 
az első osztályú kocsik fej

támlahuzatait gyakran el
lopták.

Felelősséggel, tárgyszerűen 
elemezték a gondokat és ered
ményeket a tartalékos tisztek, 
a vonalellenőrök és az állo
mások személyszállítási veze
tői is. Mindezt hasznosítani 
lehet majd a jövő évi nyári 
forgalomra való felkészülés 
szervezése során.

A tapolcai üzemfőnökség

nyári tapasztalatairól Kör
mendi Lajos üzemfőnök szá
molt be. Elmondotta többek 
között, hogy a nyári forgalom 
már májusban megkezdődött, 
mert kedvező volt az időjárás. 
A hétvégeken ezért több vo
natot közlekedtettek. Több ko
csival erősítették meg az 
1105,-ös az 1113-as, az 1103- 
as és az 1101/a számú vonato
kat, ezért az utasok kényel
mesebben utazhattak.

A fizető utasok száma — a 
bázishoz viszonyítva — har
mincezerrel növekedett. A dé
li óráktól 14 vonattal szállítot
ták az üdülőket, kirándulókat 
Budapestre.

Tapolca állomáson negy
ven tanulót foglalkoztat
tak kocsitisztítói munka

körben.
Balatonfüreden is bővítették a 
takarítócsoport létszámát 
így lehetővé vált, hogy az ál
lomás 3000 négyzetméter alap
területű üvegfelületének tisz
tításán kívül Révfülöp, Bala- 
tonakali és Aszófő állomások 
külső és belső takarítását is 
rendszeresen elvégezzék.

Az Üzemfőnökség szak- 
szervezeti bizottsága elfo

gadta a beszámolót.
A tapasztalatokat és javasla
tokat hasznosítják majd a kö
vetkező év nyári forgalmá
ban.

V. Szabó Béla

a vállalásokat és az elvégzett 
munkát a bizalmicsoportokban 
vagy a brigádértekezleteken 
rendszeresen megtárgyalják. 
Folyamatosan kell mérlegelni, 
hogy ki, hol tart a vállalása 
teljesítésében, s kinek mire 
van szüksége — esetleg milyen 
segítségre — ahhoz. A mun
kahelyi közösség előtt hangoz
zék el az érdem szerinti elis
merés, ott állapodjanak meg 
esetleges újabb feladatokban, 
és ha szükséges, ott elemezzék 
az elmaradás okait, tanulsá
gait is.

A brigád, majd a munka
hely és vállalat eredményei az 
egyes dolgozók munkájából áll 
össze, ezért van a hangsúly a 
versenyen, az egyes dolgozók 
kai való külön-külön foglalko
záson, a kis kollektíváknak a 
tagjaikért érzett nagyobb fe
lelősségén. Sajnálatos, hogy a 
szocialista brigádok egy része 
befelé fordul, nehezen vállal
ják, hogy megneveljék, fel
emeljék magukhoz az olyan 
embereket, akik a fegyelem
ben, a magatartásban, a hoz
záértésben elmaradtak a kö
vetelményektől. Nem vállalják 
a szüntelen törődést, mert ez 
gondot jelent: inkább távol
tartják, kiközösítik a brigád 
soraiból az ilyen embereket 
Ennek helytelenségéről meg 
kellene győzni a brigádokat.

Virizlay Gyula ezután 
munkahelyi demokráciáról be
szélt. Hangsúlyozta, hogy ér
vényesüléséhez az utóbbi évek
ben jobb feltételeket teremtet
tek azokkal az intézkedések 
kel, határozatokkal, amelyek 
a közelmúltban napvilágot lát
tak. Kitért a bizalmi jogok bő 
vülésére is, amely mint mon 
dotta: önmagában is jelentős 
eredmény, mégis csupán lehe
tőséget ad arra, hogy a szak- 
szervezeti kereteket a min 
dennapi munkával gazdagít
suk. A szakszervezeti mozga
lomnak ugyanis nincs szüksége 
semmiféle csodaszerre a mun
kahelyi nevelés erősítéséhez. 
Csupán a szakszervezetek 
alapfunkcióinak következete
sebb ellátására az erőik még 
koncentráltabb felhasználásá
ra van szükség.

A szakszervezeti mozgalom 
munkájának egyik legfőbb ér 
tékmérője az, hogy milyen ha
tással van tagjaikra és az 
egész társadalom ügyére. E ha
tás alapvetően attól függ, hogy 
a hétköznapi és látszólag 
„szürke” tettek sokaságát ho
gyan tudjuk színes, sokoldalú 
az élettel és a tagsággal ezer 
szállal összekapcsolódó folya
mattá tenni. A szakszervezet

(Folytatás a 3. oldalon)

KITÜNTETÉSEK

d fegyveres erők napja alkalmából
Szeptember 26-án, a fegy

veres erők napja alkalmából 
ünnepséget rendeztek a Vas
úti Főosztály konferencia ter
mében és kitüntetések átadá
sára'került sor. Megjelent az 
ünnepségen, és az elnökségben 
foglalt helyet dr. Móró István, 
a VI. kerületi pártbizottság el
ső titkára, Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet titkára, 
Sárközi István ezredes, a Ma
gyar Néphadsereg közleke
dési szolgálatának főnöke és 
G. V. Gregorjevics ezredes, 
az ideiglenesen hazánkban ál
lomásozó szovjet alakulatok 
szállítási parancsnoka.

A megjelenteket Nagy Ká
roly, a Vasúti Főosztály párt-

bizottságának titkára üdvö
zölte, majd Szűcs Zoltán ve
zérigazgató mondott ünnepi 
beszédet. Méltatta fegyveres 
erőink, köztük a munkásőrök, 
katonák, rendőrök helytállás 
sát. A magyar és szovjet kato
nák, munkásőrök gyakran 
sietnek a vasutasok segítsék 
gére, ha szállítási gondok van-* 
nak, vagy baleset történik. Ki- 
veszik részüket a pálya- és 
műtárgyak épitéséből. Ezek a 
példák is bizonyítják, hogy 
fegyveres erőink társadalmi 
kapcsolatai erősek.

Az ünnepi beszéd után Szűcs 
Zoltán vezérigazgató kitünte
téseket adott át, (A kitünte
tettek névsora a 2. oldalon.)

ÜNNEPLŐ KATONÁK

Védik és építik hazánkat
Em lékzászlót kapott a jubiláló eg ység

Kettős évfordulóra emlékez
tek szeptember 28-án a buda
pesti vasutasokkal, illetve a 
közlekedéssel legközvetlenebb 
módon együttműködő katonák. 
A Fegyveres Erők Napja alkal
mából ugyanis megünnepelték 
az építő-műszaki egységek 
megalakulásának 15. évfordu
lóját. Megjelent az ünnepségen 
Pullai Árpád, az MSZMP KB 
tagja, közlekedés- és postaügyi 
miniszter; Csémi Károly ve
zérezredes, honvédelmi minisz
tériumi államtitkár; Darányi 
Miklós vezérőrnagy, a MN hát
országvédelmi parancsnoka; 
Szűcs Zoltán, a MÁV vezér- 
igazgatója; Molnár György, a 
vasutas-szakszervezet -titkára, 
valamint azoknak a KPM-vál- 
lalatoknak a vezetői, képvise
lői, ahol a katonafiatalok dol
goznak.

A Magyar Szocialista Mun
káspárt Központi Bizottsága és 
a Minisztertanács nevében Pul
lai Árpád köszöntötte a kato
nákat az évforduló alkalmából. 
Hangsúlyozta, hogy a Magyar 
Néphadseregnek kettős felada
ta van: a haza építése és a szo
cialista vívmányok védelme. A 
haza szolgálata ezt a kettőt je
lenti. A kezdő, bátortalan lé
pések után a bevonultak ha
mar értik a dolgukat, s jól tud
ják, hogy a fegyveres kiképzés 
mellett miért kell részt venni 
az építőmunkában. Az elmúlt 
15 évben az egység katonái 
1300 kilométer vasútvonal épi-

SOPRONI MASINISZTÁK
A soproni vontatási főnökség 13 tagú Gagarin szocia

lista brigádja az idén nyerte el a MÁV kiváló brigádja 
címet. Varga József brigádvezető elmondotta, hogy a 
kollektíva legidősebb tagja is csak 38 éves. Valameny- 
nyien az M62-es sorozatú gépeken tanulták meg a moz
donyvezetés fortélyait. Ezért a vontatási főnökség a kö
zelmúltban erre a brigádra bízta aiz új, M41-es sorozatú 
mozdonyok vezetését.

— Brigádunk célkitűzései között szerepel az üzem
anyaggal való takarékosság — mondja Varga József 
brigádvezető. — Ezenkívül vállaltuk, hogy a mozdo
nyainkat mi tisztítjuk társadalmi munkában. Szerződést 
kötöttünk a helyi könyvtárral is. Háromszáz könyv el
olvasását vállaltuk. Már több éve patronáljuk a sopro
ni 1-es számú óvodát. A gyermekév tiszteletére száz 
óra társadalmi munkát ajánlottunk fel.

A brigádtagok közül hárman elvégezték a gépipari 
technikumot, ám a többiek is szakmunkásvizsgával 
rendelkeznek. Évente három-négy kirándulást szervez
nek. Az idén tapasztalatcsere-látogatást szerveznek a 
Ganz-MÁVAG-ba, ahol az M41-eseket gyártják. Idei 
vállalásuk 90 százalékát már teljesítették.

Kovács Anikó

tésében, illetve korszerűsítésé
ben vettek részt, ezenkívül 
részt vállalnak az autópályák 
és hidak építéséből is.

A  miniszter a KPM és a tár«, 
ca vállalatainak nevében meg
köszönte az eddig végzett mun* 
kát, és szólt arról, hogy nap
jainkban és a jövőben is lesz
nek olyan munkák, amelyek 
megoldása elképzelhetetlen a 
katonák segítsége nélkül.

Az ünnepi beszéd után Pul
lai Árpád emlékzászlót adott át 
a magasabb egység állományá
nak. Ezután a miniszter, to
vábbá Csémi Károly és Szűcs 
Zoltán kitüntette a munkában 
élenjárókat.

Az ünnepség után a vendé
gek megtekintették az egység 
emlékszobáját, ahol tablókon 
mutatják be az elmúlt másfél 
évtized történetét. A Honvédel
mi Bizottság határozata alap
ján a honvédelmi miniszter 
1964-ben rendelte el az új ki
képzési rendszerű műszaki 
csapatok felállítását. A csapa
tok felállításának kettős célja 
volt: egyrészt megfelelő tar
talékot képezni égy esetleges 
háború időszakára, másrészt 
gyakorlati szakkiképzés kere
tében részt venni a népgazda
sági épitőmunkában, a kiemelt 
gazdasági programok és beru
házások megvalósításában. 
Olyan csapatokat kellett létre
hozni, amelyekben a sorköteles 
állomány alapkiképzése a szo
kásos körülmények között, 
gyakorlati, szakkiképzésük vi
szont a népgazdasági építő
munka keretében valósul meg. 

‘ E parancs értelmében hozták 
létre a közlekedési-műszaki 
magasabb egységet is a KPM 
szakterületein.

A Magyar Néphadsereg és 
a KPM vállalatai sok fiatal 
számára biztosítják, hogy ka
tonai szolgálatuk idején to
vábbtanuljanak, és részt ve
gyenek a szakmunkásképzés
ben. A katonai idő alatt nagy 
gyakorlatra tesznek szert egy- 
egy szakmában. Számos olyan 
fiatal dolgozik az építő-műsza
ki csapatoknál, akiknek már 
családja van, vagy idős szülei 
eltartásáról kell gondoskodnia. 
A katonák a munkával keresett 
összeg 45 százalékát — havon
ta 1200—1600 forintot — meg
kapják. Ezzel is segíthetik ott
hon levő hozzátartozóikat.

Kőhidi László
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A záhonyi vasutasok  
szeretik  a könyvet

A  záhonyi vasutasok mű- léseket, kiállításokat Leg- 
veüődési háza 1962-ben épült utóbb Szilágyi Elek festőmű- 
Van egy 245 nézőt befogadó vész alkotásai és a Bulgári- 
színházterme, 200 személyes át bemutató kiállítás aratott 
tanácskozóhelyisége, kiállító- nagy sikert Ebben az évben 
csarnoka, két szakköri szobá- sor kerül a MÁV Filharmo- 
ja, fotóhelyisége és könyvtár- nikusok bemutatkozására. Az 
terme. A művelődési házban ősszel könyv kiállítást, irodai- 
tizenegy klub, illetve szakkör mi vetélkedőt és író—olvasó- 
működik. találkozókat rendeznek.

—  Ifjúsági klubunk már A  15 ezer kötetes kőnyv- 
hdromszor nyerte el a kiváló tárnak az elmúlt esztendő- 
címei — tájékoztat Balázs ben 1185 olvasója volt össze- 
Sándor, a művelődési ház igaz- sen 38 ezer könyvet kölcsö- 
gatója. — Együtt dolgoznak nöztek. Népszerűek a könyv- 
a székely! Madách Ifjúsági tár rendezvényei is. Jól sike- 
Klubbal. Több járási és me- rült például a  Szabó Magdát 
gyei klubvetélkedőn szere- bemutató előadás, a vasutas- 
peltek sikerrel. Eredményes fiatalok szavalóversenye és a 
a könnyűzenei szakkör és a gyermekkönyvhónap alkalmá- 
Szemafor együttes tevékeny- ból tartott mesedélután az 
sége is. Az utóbbi együttes általános iskolások részére, 
nemrég, az egyik koncertjük Sok részvevője van a Móricz- 
bevételét (13 ezer forintot) évforduló tiszteletére rende- 
felajánlotta a helyi áltálé- ^  0ivasópájyázatnak is, 
nos iskolának, amelyből egy brigádvetélkedővel
songorát vásároltak. ^  majd a könyvtár.

A művelődési ház ez évi A tervek k8z5tt szerepel egy 
költségvetése egymillió 47 ezer munkáa olvasó klub létreho- 
iotín t A  vasutasszahszerve- ^  TavaIy a könyvtártáto.
•** 250 ezeT fortnttal tárna- gatók kö2Ü1 750. en zzocia- 
ffotja az iviézményt. A  vas- Iista brigádtagok voltak, 
utasok megkedveltek a külön-
féle programokat, filmvetí- Madár János

Miskolci nyugdíjasok 
Sóstó-Fürdőn és Tokajban

X  miskolci vontatási főnök- életében bekövetkezett váltó
i g  szakszervezeti bizottsága zásokról, az eredményekről és 
és gazdasági vezetői elhatá- a tervekről, 
rozták, hogy megszervezik az Megjelentek a találkozón — 
1978-ban nyugdíjba vonult az szb-tagokon kívül — a fő
dolgozók találkozóját. Az el- nökség gazdasági vezetői is. 
határozást tett követte. A ta- A tájékoztató után élénk esz- 
lálkozón megjelent 51 nyugdf- mécsé re bontakozott ki. Az 
jast autóbusszal szállították ebéd után Sóstó-Fürdőről To- 
Sóstó-Fürdőre. Ott Papp lst- kajba indulták, ahol megis- 
ván, a szakszervezeti bízott- merkedtek a község neveze- 
ság titkára tájékoztatta az tességeivel. A program késő 
egykori kollégákat a főnökség este fejeződött be.

Em il bácsi, a könyvtáros
Cseh Emil huszonhat éve utasok. Aki belép a könyv

vezetője a székesfehérvári vas- tárba, annak nemcsak köny- 
utasok Vörösmarty Mihály vet ajánl, hanem arra tőrek- 
Művelödési Háza könyvtáré- szik, hogy baráti kapcsolatot 
nak. 1953-ban, amikor meg- teremtsen az olvasókkal. Ok 
bízták ezzel a munkával, a pedig szívesen beszélnek ne- 
könyvtár mindössze nyolc ki az egyéni gondokról, a

munkáshétköznapok esemé
nyeiről. S mivel tősgyöke
res fehérvári, és évtizedek 
óta sok emberrel volt és van 
dolga, az utcán is sokan kö
szöntik a vasutasok könyvtá
rosát.

Balogh József

Kitüntetések a fegyveres erők napja alkalmából
A Fegyveres Erők Napja alkal- tat., Szombathely Vasútig.; Túr- da áll.; Kiss Benedek ügyint., 

mából a Magyar Néphadsereg ér- csányi Ida ügyirat., Miskolc Vas- Bp. vasútig.; Mesterházi Ferenc
dekében, valamint a polgári vé~ útig 
delem szervezése, fejlesztése és a 
feladatok végrehajtása terén több 
éven át végzett kiemelkedő mun
kájuk elismeréseként — a hon
védelmi miniszter a

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM 

arany fokozata

HONVÉDELMI ÉRDEMÉREM 

( I S  év után)

ügyint., KPM Vasúti Főoszt.; 
Mészáros Istvánná katonai és 
személyz. nyilv. tartó, Dombóvár 
Ép. Főn.; Pintácsi György csop. 
vez.. Debreceni Vasúiig.; Vájtál 
László csop. vez., Szeged Vasút- 
ig-A belügyminiszter

Ml-kitüntefcést kapták: Ácsai 
hályné ügy tat., Szegedi Vasútig.;
Bajusz Kálmán anyagcsop. vez.,
Landler Jenő Jj. U.; Csömör Jó
zsef főművez., Szolnok j j .  ü .; 

kitüntetést adományozta: Nagy Geszti Imre áll. főn., Kisújszál- 
Sárador állomásfőn., Cegléd; Csá- lás áll.; Holló Gáspár KTG-tiszt,
nyi Erzsébet ügyintézőnek, KPM Nyékládháza áll.; Romhalmi ,  ̂ -
Vasúti Főosztály; Földesi Lajos György térfőn., Eperjeske rpu.; Unt János őrségparancsnokot, Bp. 
polgári véd. törzs parancsnoknak, Sohler Béla műsz.-gazd. tanács- Ferencváros áll.;
Győr áll.; Rózsnyai László ál- adó, Gyöngyös MÁV Kitérőgyár- 
lomásfőn.; Tapolca Körzeti tó Ü.; Szabó Ferenc polg. véd.

KÖZBIZTONSÁGI EREM 
arany fokozata

kitüntetésben részesítette: Bá-

Uzemfőn. A

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ERDEMEREM 

ezüst fokozata
kitüntetésben részesítette; dr. 

Kassai János ügyint. csop. vez., 
KPM Vasúti Főosztály; Tóth 
András ügyint., Debrecen Vasút
ig. ; Hársvölgyi István üzemfőn. 
h .; Tapolca Körzeti Uzemfőn. A

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM 
ezüst fokozata

______ _ ___  kitüntetésben részesítette; Sza-
oszt. vez., Debreceni bó Bertalan váltásparancsnokot, 

Záhony Uzemfőn,

törzs pár., Bp. Hámán Kató Vont. 
Főn.; Vitéz József ügytat., MÁV 
UGH.; Lipótvárl József né ügy
int., MÁV Landler J. Vili. Vo-I 
nalfelügy. Bp.; Szabó Dezső 
ügytait., KPM Vasúti Főoszt.; 
Széli Géza 
Vasútig.

HONVÉDELMI ÉRDEMÉREM 

( 1 0  év Dtán)

KÖZBIZTONSÁGI EREM 

bronz fokozata

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM 

bronz fokozata

kitüntetésben részesülték: Által kitüntetésben részesítette: Mar- 
József anyaggazd. vez., Nagyka- kó László polgári fegyveres őrt, 
nizsa Üzemiön.; dr. Jóczik End- Abaliget áll.
re oszt. vez., Debrecen JJ. U.; A Vezérkari Főnök Jutalomban 
Koblirager Jenő ügyint. csop. ve., és 
KPM Vasúti Főoszt.; Köszler Fe- 

, renc ügyirat., Szolnok MÁV Kór-
Irttüntetést kapták: Czimbalmos ház és Közp. Rend. int.; Lajtai 

István áll. főn.., Mád áll.; Huszár János tűzrend. előadó, Székesfe-
Jenő ügytat. csop. vez., Szombat- hérvár j j .  Ü.; Radzó Rudolf polg. részesítette; Béld Tibor oszt. 
hely Vasútig.; Kulcsár László véd. törzspar., Bp. Északi JJ. Ü.; vez. h., KPM Vasúti Főoszt.; Pa- 
művez., Pécs BBFF; K. Tóth Já- Zsohár Árpád áU. főn., Kisvár- torna István áll. főn., Bodajk álL 
nos üzemgazdász, Hódmezővásár
hely álL

DICSÉRETBEN

HONVÉDELMI ÉRDEMÉREM 

(25 év után)
kitüntetésben részesítette: Bog

nár Sándor törzspar., Kaposvár 
áll.; Dobrádi László keresk. vo
nal akta tót, Orosháza áll.; Gálóczi 
József katonai tolmácsot, Bp. 
Vasútig.; Halász István törzspar., 
Dombóvár Uzemfőn.; Horváth 
János polgári védelmi törzspar., 
Dorog áll.; Kassai István polg. 
véd. törzspar., Szerencs áll.; Mo
csári Ferenc áll. főn., Salgótar
ján áll.; Nagy József forg. okta
tótisztet, Szolnok áll.; Szabó Vil
mos polg. véd. törzspar., Hatvan 
áll.; Varga István polg. véd.
törzspar.. Pápa álL; Nemes Nagy 
Károlyné ügyint., KPM Vasúti 
Főoszt.; Somod! Kálmán ügylnt., 
KPM Vasúti Főoszt,

HONVÉDELMI ÉRDEMÉREM 

(20 év ntán)
kitüntetést adományozta: Harci! 

István ügyirat., Szombathely Jj. 
Ü.; Himmer Géza ügyint., Bp. 
Vasútig.; Karos! Istvánná távgép
író kéz., Szerencs áll.; Kaszab 
Lajos vasútőr pár., Bp. MÁV 
Szak- és Szerelő ip. Főn.; Kun 
Zsigmondné ügyint., Békéscsaba 
Körz. Uzemfőn.; Meiszner Ferenc 
m un kávéd, felügy., Szombathely 
Vont. Főn.; Mészáros Károly 
polg. véd. törzspar., CelldömöTk 
álL; Sári József polg. véd. törzs
par., Rákos áll.; Siklósi Ernő 
polg. véd. törzspar., Miskolc Vas
útig.; Szamosvárl Tivadar keresk. 
hivatalnokot, Karcag áll.; Tóth 
Béla áll. főn., Eperjeske-Átrakó 
mi.; Vermes István hlvatalvez. h., 
Bp. Közp. Számvit. Hív. ; Zámbó 
Tibor áll. főn.. Gyékényes áll.; 
Gergely Imre ügyint., Bp. Vasút
ig. ; Gyarmati Miki ős né ügyint., 
Debrecen Vasútig.; Petrásoviits 
István csop. vez., Dunakeszi Jj. 
U.; Staka László tűzvéd. felügy., 
Szeged áll., Szabó Albert ügyint., 
Győr Pft. Főn.; Szabó Béla ügy-

B R I G Á D O K  F I G Y E L M É B E :

Szabad szombatok 
a Nemzeti múzeumban
A Magyar Nemzeti Múzeum Október 7-től, kéthetenként 

a Szabad szombat címmel vasárnap „Múzeumi délelőtt’* 
szervezett rendezvényeivel a címmel közös program várja 
szocialista brigádok és mun- a szülőket és a gyerekeket. A 
káskollektívák kulturális prog- fél tizenegykor kezdődő prog
ramjait szeretné segíteni. A  ram" során a régészeti kiállí- 
tárlatvezetők a történeti kiál- tás római kori termeit mutat- 
lításokkal ismertetik meg a ják be. A szülők és a gyerekek 
brigádtagokat és családtagjai- együtt ismerkedhetnek meg a 
kát. hazánk területén élt rómaiak

A  „történelmi séta»  részt- mindennapi életével, katonai 
vevői megismerkedhetnek eszközeivel. Színházi emlékek, 
honfoglaló elődeink tárgyi szl_nes gyermekjátékok, kéz
emlékeivel, a középkori fal- " í 0™» remekek vallanak, a 
vak, városok, királyi és fő- Vlrágző Pannónia életéről, 
úri porták életévéi. A  török A  programokról bővebb in
elleni harcok, illetve a török formációt a Magyar Nemzeti 
hódoltság korának emlékanya- Múzeum közművelődési cso- 
gát a Rákóczi-szabadságharc, portja ad. (Telefon: 134—400/ 
majd a XVIII—XIX. század 42 mellék.) 
polgári fejlődésének dokumen
tumait is megtekinthetik a 
résztvevők.

Hasonló séta várja azokat a 
brigádokat, amelyek a régé
szeti kiállítást akarják megte
kinteni. Megismerhetik az ős- 
kőkor használati eszközeit — 
a kőből pattintott szakócától 
a különlegesen — szépen meg
munkált nyílhegyekig —, a 
földművelés és állattenyésztés 
tárgyi anyagát, Pannónia éle
tét és a népvándorlás érdekes 
emlékeit.

Az első szabad szombat cí
mű program október 6-án, 11 
órakor lesz.

légyzetméter alapterületű 
rolt, és csak párszáz kötet 
sorakozott a polcokon. Jelen- 
.eg a hatvan négyzetméte
res helyiségben 8600 köny
vet tartanak nyilván.

— Góckönyvtárunk leggya
koribb látogatói természete
sen a vasutasok — magya
rázza Cseh Emil. — Az állan
dó olvasók száma 431, ebből 
240 fizikai dolgozó. A székes- 
fehérvári csomópontnak 1600 
dolgozója van. Minden vas
utasra négy könyv jut. Tavaly 
több mint kétezer olvasó ke
reste fel a könyvtárat, és ösz- 
szesen 5800 kötetet olvastak 
el. A gárdonyi és az ercsi 
állomáson, valamint a vonat
kísérő laktanyában és a he
lyi kultúrvár óteremben levő 
letéti könyvtáraink is nagy 
forgalmat bonyolítottak le.

Emil bácsit szeretik a vas-

Valamit valamiért.
—  Hová, hová? — hogy családi okokra Szóba került az is, vezetőt kell elmarasz- 

kérdezem a Debrecen hivatkozva áthelyez- hogy útitársam — tolni, ha járó motor
felé robogó gyorsvo- tettem magam Deb- akit egyébként Kraiu ral várja, hogy a jeU 
nat első osztályú ko- recenbe. kovits Lászlónak hív-  ző „szabad,f-ra vált-
csijában mellettem 
ülő vasutastól, akiről 
csak annyit tudtam,

__Család? nak —  ezzel a gyors- són. A  jelenlegi hely-
— Három auere- vona^ a  ̂ 75 perccel zetben, amikor az 
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hogy Kisvárdán szállt eljöttem otthon- vnunkahelyére, mint se és karbantartása
ÍBl ról, megfőztem nekik “ zt “  vezénylő előír- oly sok kívánnivalót

— Szolgalatba me- ebédet é<? elindí- Az ldo ion b a n  hagy maga után, ki 
gyek, mozdonyvezető f f . *. nem vész kárba, mert meri azt vállalni,
vagyok. Rendszerint az egy és negyedórát hogy 120
M44-es dízellel járok * A a mozdony tüzetesebb a háta

tengellyel 
mögött ne

Tiszalökre, Füzes- Asszony nincs, átvizsgálására fordít- folytathassa az útját,
abonyba vagy Máté-  —  Hogyne volna? ja. Van persze megoldás,
szálkára, de akkor se Csak hát a gyes le- __Ha valami rend- de ahhoz nagyobb
lepődök meg, ha di- telte után 6 is jelent- euenességet találok, fegyelem és a forga- 
zel helyett gőzösre kezeit a vasúthoz, s a továbbítandó vonat lom jobb szervezése 
vezényelnek. A jó va- most jár jegyvizsgá- késleltetése nélkül szükséges. No meg 
sutas ne válogasson, lói tanfolyamra. Nem kijavíthatják a szere- érdekeltséget kell te-
erre tanítottak egyko- azért, mintha rosszul __ magyarázza.
ri oktatóim is. keresnék, hiszen a

— Mikor került a múlt havi 213 óra dT.. i* GOCS ~  0
vasúthoz? után csaknem nyolc- Gordulocsapágy Gyár okosan dolgozik, le-

— Húsz évvel ez- ezer forintot vittem — mellett robogunk, gyen vastagabb bori-
előtt vettek fel Pes- haza. Egyszerűen azt omikor megkérdezem 
ten, a Hámán Kató mondta, hogy ehhez véleményét a tévé 
fütőházban. Kezdet-  a munkához van ked- Hét- című műsorában 
ben — negyvennégy ve. Minden asszony látott riportról, pon- 
hónapon át — moz- eljár dolgozni. akkor tosabban a vasúti ső vágányára, s elkö-
donyfütőként jártam pedig miért tiltsam energiatakarékosság- szöntünk. Azóta is
az országot, mire az- el őt attól, amit szí- r<̂ * 
tán mozdonyvezető vésen vállal?! Inkább — Őszinte legyek? 
lehettem Annak is segítek az otthoni — kérdi. — Semmi 
már 13 esztendeje, teendőkben. . .  esetre se a mozdony-

remteni az energia
takarékosságban, va
gyis: aki ésszerűen,

ték ja . . .
Vonatunk befutott 

Debrecen állomás el-

sokat gondolok úti
társam szavaira.

(orosz)

„19a lehet, 
segítünk”

Huszonhárom éve dolgo
zik Nyíregyháza állomáson 
Szatmári László vonatveze
tő, a vonatkísérők mű
helybizottságának titkára. 
Kiváló munkája elismerése
ként az idén miniszteri di
cséretben részesült.

— Tiszaeszláron szület
tem — mondja. — Vasutas 
család a miénk. A  nagybá
tyám is a MÁV-nál szol
gált, a bátyám pedig Haj- 
dúnánás állomás forgalmi 
szolgálattevője.

— Jut idő a társadalmi 
tevékenységre ?

— A szakszervezeti teen
dőket általában munkaidő 
után végzem. Sokat és szí
vesen foglalkozom munka
társaim gondjaival. Ha le
het — mindig segítünk. Ta
valy 69 vonatkísérő össze
sen 21900 forint Segélyt 
kapott. Tizenöt nagycsalá
dos kollégánknak pedig 
7800 forint segéllyel eny
hítettük a gondjait. Tavaly 
kilenc vonatkísérő gyer
meke kapott beutalót Ba
latonkenesére, az idén pe
dig hét. A dolgozók elége
dettek a SZOT- és vállala
ti beutalók elosztásával is.

— Munka után mivel 
foglalkozik?

— Két lányom van. Ellen
őrizni szoktam a házi fel
adatuk elkészítését, és az 
újságokból, a tévéből tájé
kozódom a napi események
ről. .Különösen a focit ked
velem, mert aktív futbal
lista voltam, amíg szögre 
nem akasztottam a stoplis 
cipőt. . .

Kesztyűs Ferenc

MEGHÍVÓ J 6 n  SZCZECINBŐL

Magyar férfikórus 
a lengyel vasuiasnapon

A nemzetközi vasutas kul- a lengyel vasutasnapi ünnep- 
turális kapcsolatok keretében ségen, amelyet a járműjavító 
került sor szeptemberben a üzem nagycsarnokában tartot- 
szolnoki járműjavító művelő- tak. A műsorban — a magyar 
dési központja férfikarának kórus tagjain kívül — NDK- 
lengyelországi vendégszerép- beli, szovjet, csehszlovák és 
lésére. A  meghívást a Balti- osztrák vendégművészek lép- 
tenger mellett fekvő Star-  tek fel.
gardból, pontosabban a szcze- Az előadások után a kórus 
cin! járműjavító művelődési tagjai megismerkedtek Star- 
házának énekkarától érkezett, gard város műemlékeivel és 
Az ünnepi gálahangversenyen szabadtéri új színpadával is. 
a magyar kórus madrigálokat, A gazdag programban séta- 
munkás- és forradalmi dalo- hajózás, Szczecin kikötőváros 
kát, népdalokat mutatott be. megtekintése és Balti-tengeri 

A kórus tagjai részt vettek hajókirándulás szerepelt.

,, a  XOM&Pómt. „  i

íg y  é lt M óra Ferenc
A Móra Könyvkiadónál nem- elégedett volt, jókora karéj fe- 

rég megjelent könyvet első- hér kenyérrel jutalmazta Fer- 
sorban a fiatalok számára írta kó szolgálatait. Ferkó — mint 
Földes Anna. Különös hang- Ferenc korában megírta — 
súlyt kap benne a mesék az mohón beleharapott, de csak 
ifjúsági regények keletkezési egyetlenegyszer. Azután gon- 
körülményeinek vizsgálata, az dósán zsebrevágta, és hazavit- 
életra-jzi adatok, a társadalmi te az édesanyjának.. .* 
háttér és a forrásvilág felkuta- . A . . ,
tása. Ezek nagyban hozzájá- Földes Anna vonzó olvasmá
nynak ahhoz, hogy a tanulók nyos könyvében igyekszik el- 
még közelebb kerüljenek Móra oszlatni az író szülőházával 
Ferenc műveihez, A kincske- kapcsolatos tévhiteket is. Ezzel 
reső kisködmönhöz, a Dióbél is az igazi Móra Ferencet sze- 
királyfihoz, a Rab ember fiai- retné megmutatni. Aligha le
hoz stb., amelyekben az író hét ennél szebb vállalkozás, 
mélységes humanizmussal mu- Különösen most. Móra születé- 
tatja be azt a világot, amely- sének századik évfordulóján, 
ben élt, s amelyben „Dobák-
né, a szomszédasszony, amikor Aladár János
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A munkahelyi nevelés időszerű feladatai
(Folytatás az 1. oldalról)

tek tömegkapcsolatait, nevelő- 
munkáját még jobban e célok 
szolgálatába kell állítani? s e 
munkánkat úgy kell ellátni, 
hogy a dolgozók mindig érez
zék a szakszervezetek jelenlé-

tét, akár a jogok védelméről, 
akár a kötelességek meghatá
rozásáról van szó — fejezte be 
vitaindító referátumát Virizlay 
Gyula.

A SZOT titkárának vitaindí
tója után Győri Imre felszóla
lásában arra hívta fel a figyel

met, hogy a politikai felada
tok sorában fokozott szerepe 
van a tudatformálásnak, a ne
velésnek, amelynek egyik leg
fontosabb színtere, legjelentő
sebb formája éppen a mun
kahelyi nevelés, mint célirá
nyos tevékenység.

A nevelést, & politikai agiláeiól 
nem lehet a termeléstől elválasztani

'. Természetesen a nevelőmun
kát — vagy más szóval politi
kai agitációt — nemcsak nem 
lehet elválasztani az objektív 
valóságtól, de az nem is mo
zoghat sehol általánosságok
ban, mert ez esetben céltalan
ná válik. Ezért az egész neve
lőmunkát komplex módon kell 
értelmezni és gyakorolni. Nem 
választható el tehát a terme
léstől, a konkrét termelőegy
ségek valóságos problémáitól, 
a dolgozókat érintő kereseti 
viszonyoktól, a munkaigények
től és az adott üzem, vállalat, 
állami gazdaság helyzetétől, 
vezetésétől sem. De a konkrét 
jelleg nemcsak a termelőegy
ségekhez kötött tevékenység, 
hanem a ma meglevő általános 
és üzemi problémáknak jó 
megértését is jelenti. Enélkül 
nem várható, hogy politikán
kat cselekvő módon támogas
sák. Megítélésünk szerint meg
nőtt a szerepe a szakszervezeti 
bizalmiaknak. Nemcsak a jo
gok jobb gyakorlásában, ha
nem a környezetükre gyako
rolt politikai hatásukban is.

Ezt követően a termelést se
gítő politikai munka szerepé
ről szólt. Hangsúlyozta, hogy 
egész gazdaságunk korszerű
sítésének folyamatát éljük, és 
ebben érthető módon vezető 
szerepet játszanak a gazdasági 
vezetők, az üzemi pártszerve
zetek és szakszervezetek. Na
gyon lényeges, hogy a vezető
gárda jól értse azt, hogy mi 
miért történik. Hiszen volta
képpen rajtuk múlik, hogy a 
dolgozók megértik-e céljain
kat, mennyiben érzik majd sa
játjuknak, és milyen mérték
ben támogatják az előttünk ál
ló feladatokat.

Aláhúzta az érdekvédelem 
és az érdekképviselet nagy je
lentőségét is, mert hiszen nem 
kevesebbről van szó, mint a 
dolgozó embert lehetőleg 
olyan körülmények közé he
lyezni, amely megfelel képes
ségéinek, vagy alkalmassá ten
ni olyan munka végzésére, 
amellyel nagyobb hasznot hajt 
a társadalomnak. Hasonlóan 
új módon felvetődő kérdés a 
munkaerő-gazdálkodás, a 
munkaerőmozgatás, és a tö
rekvés, hogy bérezési rendsze
rünkön változtassunk, az 
egyenlösdit ne csak szavakban, 
hanem a gyakorlatban próbál
juk háttérbe szorítani és ki
küszöbölni. Ez a munka sem 
megy a szakszervezeti bizal
miak, a szakszervezeti aktivis
ták meggyőző és tevékeny köz
reműködése nélkül.

A szakszervezetek munka
helyi nevelő tevékenységének 
a közvetlen gazdasági tenniva
lóiról szólva kiemelte: a mun
kafegyelem javítása, a korsze
rűbb, szervezettebb termelés, 
az anyaggal, energiával való 
takarékosabb gazdálkodás el
képzelhetetlen tudati ráhatás, 
a dolgozókkal folytatott folya
matos párbeszéd nélkül. A 
jobb munkának, természetesen 
a követelményeknek megfelelő 
vezetői tevékenység az alap- 
feltétele. A munkahelyi veze
tésnek minden esetben páro
sulnia kell a dolgozók szemé
lyes érdeke és a vállalati ér
dekekben megtestesülő nép- 
gazdasági -érdek közötti szoros 
kapcsolat tudatosításával, a 
felvilágosító, nevelő tevékeny
séggel. Az anyagi ösztönzéssel 
együtt a nevelés — vagyis az 
eszmei-erkölcsi ösztönzés — 
mozgatója a dolgozók, a szo
cialista brigádok * aktivitásé- • 
nak. Úgy kell számolnunk ve
le, mint a vállalati kezdemé
nyezések növekvő jelentőségű 
tényezőivel. Mindezek a célok 
úgy érhetők el, ha biztosítani 
tudjuk a jó munkafeltételeket, 
a munkaszervezettséget. Sem
mi sem rombolja jobban a 
munkafegyelmet, nem rontja 
az üzemi légkört, nem terjesz
ti jobban az érdektelenséget

és a cinizmust, mint a szer
vezetlenség.

Győri Imre, a továbbiakban 
arról szólt, hogy az emberek 
kollektív kapcsolatának a szo
cializmusból természetesen kö
vetkező demokratizmusa miatt 
is nagy jelentősége van. Az 
üzemi demokráciában meg

nyilvánuló aktivitás formálása, 
gazdagítása; vagyis a nevelés 
szellemi és erkölcsi pluszt je
lent, s ezzel a szakszervezetek 
jelentős mértékben hozzájá
rulhatnak az ország előtt álló 
feladatok megoldásához, a gaz
dasági hatékonyság növelésé
hez.

A munkahelyi demokrácia 
a vezetés nélkülözhet étién eszköze
A vitában felszólaló Gulyás 

János is aláhúzta a munkahe
lyi nevelés fontosságát. Mint 
mondotta: a munkahelyen kí
vül, a munkaidőn túl éppen 
azokhoz nem jutunk el, azok 
nem keresik a művelődési le
hetőségeket, akiknek erre a 
legnagyobb szükségük lenne.

— Mindannyiunk előtt is
mert, hogy ma is a munka a 
legnagyobb átalakító erő — 
hangsúlyozta. — Amellett, 
hogy az egyéni érvényesülés 
alapja, az alkotókészség ki
bontakozásának szintere, egy
ben kapocs az emberek között 
A leggyakrabban a munka te
rületén találkozunk. Éppen 
ezért a helyi munkaszervezés, 
a jó  vezetés, a reális tervezés 
megnyugtatókig hat az egyén
re, kihatással van a magatar
tására, fegyelmére, a munka
morálra, végsősoron a teljesít
ményekre.

A munkahely légköre, a kol
lektíva ereje, az úgynevezett 
szociális klíma hatása szinte 
kivétel nélkül minden ember
re meghatározó jellegű; mun
kájára, viselkedésére, erköl
csére, tehát magánéletére is. 
Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy kik befolyásolják ezt a 
légkört és hogyan? Kik a 
hangadók a szó legjobb, vagy 
legrosszabb értelmében?

Csak a párt, a KISZ, a szak- 
szervezeti szervek, s a gazda
sági vezetők alkotta együttes 
lehet, amely céljaink felé vi
vő légkört a legeredményesebb 
irányban befolyásolja. Sajná
latos, hogy a gazdasági veze
tők munkájában még igen 
gyakran elválik a nevelés a 
gazdasági munkától. Nagyon 
jelentős változást várunk — 
s már némi jelét látjuk is — . 
a közművelődési törvény vég
rehajtásába ' történt bekap
csolásuktól, a közművelődési 
bizottságok működésétől. So
kuk nem ismeri fel a kollek
tíva erejét, a munkahelyi de
mokrácia adta lehetőségeket. 
Pedig az üzemi demokrácia ki
teljesedése, a dolgozók vélemé
nye csak jobbá, életízűbbé te
heti a vezetői rendelkezéseket, 
a végrehajtás legjobb módját 
segít megtalálni.

Ahhoz, hogy a munka jel
lem- és gondolkodásformáló 
ereje gátak nélkül hasson, fel
tétlenül szükséges, hogy a gaz
dasági vezetés is méltó legyen 
a szocialista erkölcs szabályai
hoz. A szocialista tudat terje
dését fékezi, ha a vezető nem 
számol intézkedései várható 
hatásával.

Az üzemi demokrácia nem 
csorbítója, hanem segítője a 
gazdasági vezetésnek. A veze
tő tekintélyét csak emeli, biz
tonságérzetét fokozza, ha in
tézkedésének meghozatalakor 
ismeri a dolgozók, munkatár
sai véleményét A vezető 1 te
kintélye annyi, amennyit igaz
ságérzete, hozzáértése, példa- 
mutatása alapján kivívott. S 
ebben az emberismeret és az 
emberekkel való bánásmód is 
benne van. A legszebb terv, a 
legjobb vezetői elgondolás 
csak halva született idea ma
rad a végrehajtó ember követ
kezetes, lelkiismeretes mun
kája nélkül.

A dolgozók túlnyomó több

sége tékántélytisztelő. Elismeri 
a vezető erényeit, kisebb em
beri hibái felett is el tud néz
ni. Az emberséges vezető min
denkor számíthat rájuk. Vi
szont sem fegyelmet, sem kel
lő tiszteletet ne várjon tőlük 
az, aki maga sem tud tisztele
tet adni. A fegyelem, tekin
télyt tartó, igazságos mérték
kel mérő vezető törekvésében 
a dolgozók legmesszebbmenő 
támogatására számíthat.

A gazdasági vezetők neve
lést segítő tevékenységén belül,

különös jelentőségűnek látom 
a műszaki értelmiség bekap
csolását ebbe a munkába. A 
vasúton az arányuk kisebb 
mint másutt, de számuk és je
lentőségük a technikai fejlő
déssel egyre növekszik. Egy
részt azért, mert az egyre mo
dernebb technikát működte
tik, másrészt mert szinte va
lamennyi kisebb-nagyobb kol
lektíva vehetője. Azt tartjuk, 
hogy a ma műveltség ideálja 
szakmai műveltségcentrikus 
— ezek az emberek pedig a 
szakmai műveltség hordozói.

Nagyon helyesen egyre több 
szó esik a munkahelyi demok
ráciáról, mint a munkahelyi 
nevelés nélkülözhetetlen esz
közéről. Ahhoz, hogy nincs 
szükség több fórumra, még azt 
teszem hozzá, hogy formális 
értekezletre nincs szükség. Na
gyon meg kell néznünk, hogy 
milyen fórum elé, milyen té
mát vigyünk. Érdektelenségbe 
torkollik az olyan értekezés, 
ahol harmadszor hallanak 
ugyanarról a résztvevők. S 
ami elengedhetetlen: a felszó
lalásokra időben és érdemben 
adjanak választ.

A bizalmiak szerepéről, csak 
annyit, hogy a legtöbb aggá
lyoskodó!, kárörvendőt meg
cáfolta az élet. Ha még bőved 
akad is kívánnivaló a bizal
miak munkájában — állíthat
juk, hogy túlnyomó többségük 
felnő a feladatokhoz. Az biz
tos, hogy tovább kell növelni 
tájékozottságukat. A jogaikat 
nemegyszer idő hiányában 
nem tudják gyakorolni. A 
szakszervezeti szerveknek kell 
olyan értelemben támogatást, 
s egyben tekintélyt adni mun
kájukhoz, hogy még határidő
elcsúszás ürügyén se engedjék 
jogaikat csorbítani.

VAKACIO UTÁN

Szóljon az ész előbb; 

m int a lelkiism eret!
Óvatosságra int a gyermekbalesetek statisztikája

Megkezdődött az új tanév. A 
gyerekek közül sokan most lé
pik át először az iskola küszö
bét, és megkezdik általános is
kolai tanulmányaikat. A gye
rekekben még él a nyári vaká
ció idején szerzett sok-sok él
mény, felszabadultak, figyel
metlenek. Az utcán ez veszé
lyesebbé teszi a közlekedést, 
ezért a felnőtteknek jobban 
kell rájuk vigyázni.

Soha ne feledjüfc, hogy a 
gyermekek mozgása kiszámít
hatatlan. Lehetséges, hogy sza
bályosan haladnak például a 
gyalogjárdán, majd hirtelen 
gondolva egyet, leszaladnak az 
úttestre, és bekövetkezik a 
tragédia. Számos esetben az 
úttestre lépő gyerek marasz
talható el a balesetért. A lel
kiismeret azonban a „vétlen” 
járművezetőben is felébred. 
Tépelődik, hogy talán mégsem 
a gyermek volt a hibás, a tra
gédia elkerülhető lett volna, ha 
egy kicsit lassabban hajt, job
ban figyel

Az ősz elején a legtöbb fia
tal kerékpár-, vagy motortú
rákon vesz részt. A statiszti
kai adatok szerint a balesetet 
okozó, kerékpározó gyermekek 
leggyakrabban az elsőbbség
adásra vonatkozó, és a kanya
rodási szabályokat hagyják fi
gyelmen kívül. Többek között 
elmulasztják a körültekintést, 
nem győződnek meg a bizton
ságos kanyarodás feltételeiről. 
A gyalog közlekedő gyermekek 
gyakran a jelzőlámpa tilos jel
zésénél kísérlik meg az átha
ladási, vagy álló jármű mögül 
lépnek a járdáról az úttestre.

A járművezetők lehetőleg 
minden olyan helyen (iskola, 
óvoda, játszótér stb.), ahol 
gyermekek megjelenésére le
het számítani, olyan sebesség
gel közlekedjenek, hogy azon
nal meg tudjanak állni. A  vál
lalatok, intézmények hivatásos 
gépjárművezetői is sokat te
hetnek a gyermekbalesetek 
megelőzéséért.

Sztéhlo György

Köszönjük, jól vagyunk
Hogy vagyunk? Nagy általánosságban: köszönjük

jól. Panaszaink persze vannak: itt fáj, meg ott — 
alattomos kórokozók támadnak meg bennün

ket . . .  de többnyire úrrá . leszünk a bajokon. Mindez 
ténylegesen — és átvitt értelemben is igaz. Legyen akár 
az egészségünkről, vagy éppen a biológiai hogyléttöl 
független közérzetünkről szó.

Szeptember utolsó hetében országos érdeklődést ki
váltó társadalmi fórumokon került napirendre ama 
össznépi közérzet. Előbb Budapest kommunistáinak 
csepeli aktívaülésén — Kádár Jánosnak, az MSZMP 
Központi Bizottsága első titkárának, Méhes Lajosnak, a 
budapesti pártbizottság első titkárának és másoknak a 
beszédében — hozzászólásában — hallhattunk róla. 
Legtömörebben Kádár János szavaival összegezhetnénk 
a pillanatnyi helyzetképet: „Ha mindenki teljesíti köte
lességét, akkor feladataink megoldhatók: a Magyar Nép- 
köztársaság töretlenül fejlődik tovább, a dolgozó ember 
élete nem rosszabb, hanem jobb lesz. . .  Van világos cé
lunk, van erőnk a feladatok megoldásához. Dolgoznunk 
kell és előre fogunk menni. . .  Aki dolgozik, az boldo
gul”.

A hét derekán a parlament patináns palotája népesült 
be, hogy a képviselők megvitassák az 1972-ben elfoga
dott egészségügyi törvény végrehajtását, valamint a né
pi ellenőrzés munkáját. Közvetve és közvetlenül tehát 
e két napon is hogylétünkről volt szó. Most felcserélve 
a sorrendet (előbb a, második témára utalva) arról, hogy 
„a népi ellenőrzés — a maga lehetőségeit hasznosítva — 
a vezetés minden szintjén hozzájárul a döntések jobb 
megalapozásához, végrehajtásának elősegítéséhez, a rend 
és a fegyelem megszilárdításához, a dolgozók kezdemé
nyezésének felkarolásához, a jó tapasztalatok terjeszté
séhez”. Hozzátehetjük: megalapozott döntések, rend, fe
gyelem — jobb közérzet.

S hogy milyen az egészségi helyzetünk? Idézzük 
dr. Schultheisz Emil minisztert: „A társadalmi változá
sok hatása állampolgáraink egészségének javulásában, 
alkotóképességének növekedésében mérhető l e . . .  A 
kormánynak van határozatban megerősített egészségpo
litikai koncepciója, az egészségügyi ágazatnak közép- 
és hosszú távú szakmai terve. A napi feladatokat — a 
legkisebbeket is — a törvény szellemében és a szakma 
szabályainak megfelelően kell megoldanunk”. S ami 
köztudott: azi átlagos életkor meghosszabbodott, lénye
gesen csökkent a csecsemőhalandóság, mind több — ko
rábban gyilkos — kórt szelídítettek már-már veszélyte
lenné, vagy száműztek a tcfmegbetegségek sorából, a rit
kán előforduló egyediekké.

Az egészség drága kincs — koptatódott frázissá az 
igaz megállapítás; mi vasutasok, kétszeresen is tudjuk, 
hogy mennyire az. Veszélyes üzem a miénk, és a forga
lom kifogástalan egészségi állapotot követel. Jó szívre, 
éles látású szemre, szinte kötélvastag idegekre, állóké
pes fizikumra van szükségünk. Tegyük hozzá: munka- 
körülményeink gyakorta nem kedveznek egészségünk 
óvásának. A veszély nemcsak a jelzőkkel határolt síne
ken leselkedik reánk, hanem a huzatos mozdonyszínek
ben, javítóműhelyekben, a nyílt pályán eltűrt tűző na-, 
pon, zord szelekben, hózivatarokban, a fizikai munkát 
még ma is igénylő1 rakodáskor, a vagonok rendezésekor, 
a tolatáskor. . .Ennék ellenére sokan irigyelnek minket. És éppen az 
egészségügyünk: a vasút hagyományos híres egészség- 
ügyi ellátása miatt. Ha örömmel nem is, de az orvosok 
— az ellátás — iránti bizalommal fekszünk be kivizs
gálásra, gyógykezelésre, ha kell műtétre a MÁV-kórhá- 
zaiba, kérünk segítséget a szakrendelőkben. Még kér
kedhetünk is: a vasutasok egészségügyi ellátása az 
utóbbi években ugyancsak sokat fejlődött. Elég utalnunk 
a MÁV-Kórház új központi rendelőintézetére, a bala
tonfüredi Szívszanatóriumra, a hévízi gyógyházra, a 
szegedi vasutasok új rendelőjére, hogy csak a nagyob
bakat soroljuk fel. S ezzel nincs vége a felsorolásnak, 
mert például a MÁV-Kórházban nagyszabású rekonst
rukciós munkálatok folynak s hamarosan elkészül az új 
nővérszállás.

Az egészségügyi ellátás színvonala, a hogylétünk 
Iránti figyelem tudata meghatározó eleme közérzetünk
nek. Bajokkal persze meg kell 'birkóznunk. Olyanokkal 
is, amelyeket a vírusok okoznak, meg olyanokkal is, 
amelyek nem tartoznak a szűkén .értelmezett egészség
ügy témakörébe. De kórtünetek — és nemcsak kortüne
tek! — azok is: figyelmet, orvoslást kívánnak tehát. A 
figyelem fokozódik, társadalmi-gazdasági betegségeink 
medicináit is egyre inkább ismerjük és tovább kutatjuk. 
Vagyis: köszönjük; jól vagyunk. Még akkor is, ha olykor 
itt fáj, meg ott fáj.

Munkád m ellé add a neved!
I f j ú s á g i  f ó r u m  a z  U t a s e l l á t ó  V á l l a l a t n á l

Az V. kerületi KISZ-Bizott- 
ság kérésére az Utasellátó 
Vállalat KISZ-bizottsága
„Munkád mellé add a neved” 
címmel fórumot tartott szep
tember 6-án a belkereskedel
mi tárcához tartozó néhány 
KISZ-szervezet részére. A fó
rum, felett Tóth László, az 
Utasellátó főigazgatója vállalt 
védnökséget.

A kilenc meghívott vállalat 
közül csak. három — a BVV, 
a Csemege és a KERAVILL 
— KISZ-szervezete képvisel
tette magát. A megjelenteket 
dr. Kurucz Imre, az Utasellá
tó KISZ-bizottságának titkára 
üdvözölte, majd Csepely 
Knorr András, a vállalat 
FSZK-titkára tartott vitaindí
tó előadást. Elmondotta töb

bek között, hogy a „munkád 
mellé add a neved!” mozgalom 
célja a fogyasztó és a szolgál
tató közötti kapcsolat erősíté
se, a kereskedelmi munka 
színvonalának a javítáwa, va
lamint a teljesítmény és a bé
rezés összhangjának a megte
remtése. A kereskedelmi dol
gozóknak munkájukért vállal
ni kell a felelősséget. Ezt a 
felelősségvállalást szolgál
hatja a köpenyen elhelyezett 
névjegy, vagy az étlapokon az 
árfelelős és a szakács nevé
nek feltüntetése.

Az előadást vita követte. A 
résztvevők kifejtették, hogy 
„a munkád mellé add a ne
ved!” mozgalomnak nemcsak 
a vásárlók, fogyasztók, hanem 
a kereskedelem, • az utasellátó 
dolgozói is hasznát látják.
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Nem egészen négy év alatt

Mi valósult meg a MÁV V. ötéves tervéből?
Egy évvel az ötödik ötéves terv befe

jezése előtt indokolt megvizsgálni, 
hol tartunk, illetve hogyan teljesít

jük a terv előírásait.
A vasút szállítási teljesítménye előre lát

hatóan kismértékben elmarad a tervezettől. 
ötéves személyszállítási tervünk 1980-ra 
330 millió utassal számolt, ezzel szemben 
1979-ben várhatóan 291 milliót szállítunk- 
Az 1980. évi tervünk is csak 285—290 millió 
utast irányoz elő. Az utasok számának 
csökkenése — ha nem is ilyen mértékben 
— megfelel a közlekedéspolitikai célkitűzé
seknek. Az általános csökkenés ellenére a 
hosszabb távolságra utazók száma évről év
re emelkedik. Ezt a nemzetközi utasforga
lom növekedése szemlélteti legjobban, mert 
öt év alatt várhatóan 35 százalékos lesz az 
emelkedés.

Az utazási távolság fokozatos növekedése 
azt is eredményezi, hogy az utaskilométer 
teljesítmény megközelíti az 1980-ra terve
zett értéket. Hozzájárult ehhez a személy- 
szállítás korszerűsítése, mindenekelőtt a 
kényelmes expresszvonatok számának nö
velése. A műszaki fejlesztés hatásaként 
csökkent az ülőhelyek dinamikus kihaszná
lása, enyhült a zsúfoltság. Emelkedett a 
személyszállító vonatok sebessége, sokat ja
vult az utas tájékoztatás. Nem kielégítő vi
szont a menetrendszerűség — különösen a 
nemzetközi vonatoknál —, és nem történt 
kellő előrelépés az állomások és főként a 
kocsik tisztántartását illetően sem. Van te
hát bőven tennivalónk 1980-ban, illetőleg a 
következő tervidőszakban.

Az áruszállítás ugyancsak elmarad a 
tervezettől. Az 1980. évi célkitűzés 140— 
146 millió árutonna és 25 600—27 000 millió 
árutonnakilométer. Ezzel szemben a várha
tó teljesítés 136—138 millió árutonna és 
24 900—25 250 millió árutonnaki 1 ométer lesz. 
A lemaradás — az alsó értéktől — 1,5—3 
százalék között várható. Az árutonnakilo
méterben mért lemaradás oka elsősorban 
az, hogy a hagy szállítási távolsággal járó 
tranzitforgalom fejlődési üteme jelentősen 
elmarad az előirányzattól. (Az 1980-ra ter
vezett 23—24 millió helyett csak 21,7 millió 
tonna a tranzit áru.)

A várható lemaradásnak azonban más 
okai is vannak: a belföldi forgalomban a 
tervezettnél nagyobb ütemben emelkedik az 
áruszállítás, a fuvarozási igények azonban 
így is meghaladják-az elszállított árumeny- 
nyiséget. Az ötéves terv eddig eltelt idősza
kában a szállítási Igények 98—99 százaié* 
kát —- esetenként késedelemmel — kielé
gítettük, . de a szállítási csúcsidőszakokban 
a fuvaroztatók kénytelenek voltak áruikat 
— sok esetben gazdaságtalanul — közúton 
fuvaroztatni.

K ülönösen lelassult a hét végi be- és 
kirakodás. A hosszabb rakodási időn 
kívül az is hozzájárult a lemaradás

hoz, hogy a rendező-pályaudvarokon mun
kaerőhiány miatt lassult az élegyféldolgo
zás, a megszaporodott pályakorszerűsítési 
munkák miatt nőtt a vágányzári órák szá
ma, a szomszédos vasutak részéről gyakran 
akadozik a felkínált vonatok átvétele, de 
sok esetben hiányzott a szervezettség és 
nem volt megfelelő a munkafegyelem sem.

A műszaki fejlesztési célkitűzések nem 
minden területen ugyan, de általában 
megvalósulnak. A járműpark fejlesztését 
a nagy számú dízel- és villamos vontató
jármű beszerzés, személykocsiknál a se- 
lejtpótlás, teherkocsiknál pedig a raksúly
kapacitás bővülése jellemzi. A  járműpark 
vonóerő-teljesítőképessége — a selejtezé
seket is figyelembe véve — növekszik. 
Hatására a korszerű vontatás részaránya 
1980-ban eléri a 95,5 százalékot és az ál- 

' lomási tolatások 88 százalékát is korszerű 
mozdonyok látják el.

A  személykocsik ülőh élykapacitása 3,5 
százalékkal nő. A személy kocsipark a ter
vezettnél valamivel kisebb mértékben bő
vül, de így is lehetővé válik a korszerűt
len, kéttengelyes személykocsik csaknem 
teljes, és a régi beszerzésű, négyten
gelyes kocsik jelentős számú selejtezése. 
A  szolgáltatás feltételei a háló- és fekvő
helyes kocsik beszerzésével javulnak.

A  tervezettnél nagyobb mértékben — 
több mint 16 százalékkal — növekszik a 
teherkocsipark raksúlykapacitása, ami le
hetővé teszi a jobb kocsigazdálkodást. A 
kocsiállomány összetételének változása 
azonban teljes mértékben nem felel meg 
a szállítási igényeknek. Az összes raksúly- 
kapacitás növekedéséből ugyanis csak kö
rülbelül 5 százalék jut a kéttengelyes és 
17 százalék a speciális kocsikra, jóllehet 
a szállítók több kéttengelyes és speciális 

s kocsit igényelnének. Számottevő fejlődés 
. várható a konténerizáció területén is.

A hálózatfejlesztés egyik legnagyobb 
eredménye a tervezett pályakorsze
rűsítés teljesítése. Várható ugyanis, 

hogy 1700 kilométer pályahosszon meg
történik a vágánycsere. A fejlesztés ered
ményeként újabb 770 km-en válik lehet- 

. ségessé a 100 km/óra feletti sebesség, és 
400 km-rel nő a 20 tonnát meghaladó ten
gelyterhelésre alkalmas vasútvonal.

Az állomások és csomópontok korszerű
sítésénél már jelentősebb pénzügyi és tar

talmi lemaradással kell számolni. Ennek 
oka elsősorban a tervezettnél nagyobb 
áremelkedés miatt szükségessé vált pénz
eszközök egy részének átcsoportosítása a 
pályakorszerűsítésre, de a szükséges épí
tési — elsősorban magasépítési — kivi
telezői kapacitással sem rendelkeztünk.

Záhony átrakókörzet fejlesztése a ter
vezettnél jobb ütemben halad. Budapest- 
Kelenföld korszerűsítésénél viszont — 
részben a hiányos előkészítés, részben a 
kisajátítási és kivitelezési munkák elhú
zódása miatt — mintegy másfél éves a le
maradás.

Pénzügyi okok és kapacitásproblémák 
miatt lassítani kellett Kaposvár, 
Siófok, Murakeresztúr és még né

hány állomás korszerűsítését. Biharkeresz- 
tes határállomás fejlesztése is elmarad, 
és csak előkészítésre kerül sor Miskolc- 
Tiszai pályaudvar utasforgalmi épületé
nek, Kecskemét-Alsó, Dombóvár ék Kis
kunhalas állomás korszerűsítésénél.

A VI. éves terv egyik legfontosabb fel
adata állomásaink, csomópontjaink — fő
leg rendezőpályaudvaraink — nagyobb 
mérvű fejlesztése, mived azok képezik a 
szállítási teljesítőképesség egyik legszű
kebb keresztmetszetét.

A biztosító- és távközlő-berendezések 
fejlesztése az első négy évben általában 
megfelelt az előirányzottnak és a hátra
levő időszakban biztosítanunk kell az elő
írt 765 km térközbiztosító berendezés meg
építését. A fejlesztés eredményeként 1980 
végére 1880 km vonalhossz rendelkezik 
önműködő térközbiztositó berendezéssel.

A „sorompó program” teljesítése idő
arányosan jobb a tervezettnél és a tömeg- 
közlekedés által igénybe vett utaknak a 
vasúttal való szintbeni keresztezését 1980. 
végére az egész hálózatot automatikus so
rompókkal biztosítjuk.

Az energiaracionalizálási támogatás ré
vén 130 km-rel túlteljesítjük a vonalvil
lamosítási programot. Az 1979-ben befe
jeződő Budapest—Kelebia közötti vonal 
mellett ugyanis 1980-ban sor kerül a Ceg
léd—Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas vo
nalszakasz villamosított üzemének átadá
sára is.

A vállalati beruházások között nem ki
elégítő a vontatási telepek és kocsijavítók 
fejlesztése. Az elmaradást a VI. ötéves 
tervben — a lehetőségek függvényében — 
pótolni kell.

A z egyes szakszolgálatok gépesítését — 
különösen a pálya építését — csak 
részben tudjuk megoldani, örven

detes viszont, hogy jelentősen túlteljesít
jük a kiemelten kezelt szociális és jóléti 
beruházási tervet. A szociális beruházá
soknál 120, a jólétinél pedig 134 százalé
kos tervteljesítés várható.

Az egészségügyi és oktatási létesítmé
nyek is általában a terv szerint valósul
nak meg. Kivételt képez a pécsi szakor
vosi rendelőintézet és a zalakarosi gyógy- 
ház, melyek megvalósítása a következő 
tervidőszak feladata.

Az V. ötéves beruházási terv teljesítése 
érdekében tovább kell javítani az előké
szítési tevékenységet, rövidíteni kell a ki
vitelezések időtartamát és fokozni az el
lenőrzést a beruházási folyamat minden 
fázisában.

A  MÁV munkaerő-gazdálkodását is szá
mos intézkedés jellemzi. A CSM-rendszer 
kiterjesztése, a 8+6-os munkáltatása rend 
bevezetése a gépesített pálya-fenntartásnál, 
az üzemfőnökségek létrehozása, a munka
erőt kiváltó beruházások előnyben része
sítése — hogy csak a fontosabbakat em
lítsük — jelentős lépések voltak a mun
kaerő hatékonyabb felhasználása érdeké
ben.

A termelés növekedése is kizárólag a 
termelékenység emelkedése következtében 
jön létre. Az egy órára eső üzemi áru
tonna-kilométer 12,7 százalékkal, az egy 
főre jutó termelési érték pedig 40 száza
lékkal emelkedik.

Az átlagbérek és átlagkeresetek általá
ban a tervezettnek megfelelően alakul
nak. A teljes munkaidőben foglalkoztatott 
dolgozók átlagbére öt év alatt várhatóan 
36, az átlagkereset pedig 34 százalékkal 
emelkedik. A műszakpótlék általános ki- 
terjesztése jelentős mértékben növelte az 
átlagbéreket. Eleget teszünk annak a kí
vánalomnak is, hogy a fizikai dolgozók 
átlagbére és átlagkeresete nagyobb szá
zalékkal növekedjék, mint a nem fizikai 
dolgozóké.

A vázlatos ismertetés alapján is meg
állapítható, hogy ötödik ötéves ter
vünk főbb célkitűzései megvalósul

nak, de eszközeink jobb kihasználása, a 
minőség fokozása, a takarékosabb gazdál
kodás terén a tervidőszak utolsó évében 
— és azután is — még sok a tennivalónk. 
A párt XII. kongresszusa tiszteletére in
dított szocialista munkaverseny kedvező 
alkalom arra, hogy hatékonyabb munká
val segítsük elő tervünk teljesítését.

Dr. Holló Lajos 
szakosztályvezető

A Z  I D Ő  P É N Z

Munkanapok vesznek kárba 

a pályaépítők kiszolgálása közben
Rákosrendezőn várakozunk, 

de a Szob—Cegléd között köz
lekedő 2716 számú személyvo
nat bizonytalan ideig késik. 
Kihasználom az alkalmat és 
felszállók a ki járati jelzőnél 
várakozó 3. számú sínmező 
szállító szerelvényre. A Feri
hegyi repülőtérnél pályare
konstrukciót végeznek, oda vi
szi a szerelvény az előre ösz- 
szeszerelt sínmezőket.

A két csÖrlőgépkezelő, Ver- 
seczky József és Nyíri Ferenc 
a kezelőfülkében tartózkodik, 
hogy jól szemmel tarthassák a 
kocsira rakott sínmezőket, s 
ha rakománycsúszást észlel
nek, jelezzék a mozdonyveze
tőnek. Szerencsére ilyen eset 
ritkán fordul elő.

A jóslat nem vált be
Néhány szót váltunk, s ami

kor a jelző „szabad”-ot mu
tat, a „Dácia”  felzúg, indu
lunk a repülőtér felé. A két 
gépkezelő szemmel láthatóan 
elégedetten szemléli az utá
nunk guruló, előszerelt beton
aljas sínmezőt.

— Még szerencse, hogy most 
ilyen hamar elengedtek, mert 
van úgy, hogy fél napokat itt 
álldogálunk — töri meg a 
csendet Nyíri Ferenc.

Nem sokáig élvezhettük az 
alig 40 kilométeres sebességet, 
mert Kőbánya-Teherpályaud
varon félreállítottak bennün
ket. Röviddel később nem
zetközi szerelvény robogott el 
mellettünk. Másfél óra múlva 
mehettünk ismét tovább, de 
akkor is csak Pestlőrincig. Ott 
a gépkezelők javaslatára át
mentünk a lakókocsiba. Tás
kájukból kenyér, szalonna, 
zöldpaprika került elő, s las
san falatozni kezdtek.

— Ahogy ismerem az itteni 
szokásokat, órákig fogunk vár
ni — mondja Verseczky Jó
zsef.

Most az egyszer nem vált be 
a jóslata, mert alighogy elfo
gyasztották az ennivalót, sár- 
gamellényes dolgozó szállt fel 
hozzánk. Néhány perc múlva 
elindultunk a vágányzárba. 
Röviddel később, az előírt 
technológia szerint, vágány
tengelybe került a 24 sí.nme
ző, majd utánunk pályaépítő 
katonák és vasutasok, a Pest- 
lőrincen várakozó géplánc se
gítségével rögzítették a pá
lyaelemeket.

Sok még az üresjárat
— 36 éve szolgálom a vas

utat, s elmondhatom, óriási 
léptekkel fejlődött a pálya
építés. A régi, a talpfánként! 
kézzel való beépítés, és a mos

tani előszerelt módszer nem is 
hasonlítható össze. Nagyon so
kat segít a honvédség is. Mi
tagadás, a pályarekonstrukció 
lassan haladna. A fiatalok 
egyébként nem jönnének ide 
dolgozni, nem szeretik ezt a 
nehéz fizikai munkát. Keve
sen vállalkoznak arra, hogy 
életük jelentős részét ilyen la
kókocsiban éljék le — mutat 
az egyébként tisztára mosott 
padlójú lakókocsi belseje fe
lé Verseczky József, aki Isa- 
szegről jár szolgálatba.

— Meg kell mondanom, 
hogy mostanában sokat bosz- 
szankodunk. A forgalom és a 
pályaépítők között ennyire 
összehangolatlan soha nem 
volt a munka. Annyi üresjárat, 
munka nélkül eltöltött meddő 
idő, mint a pályaépítésnél, ke
vés munkahelyen adódik. Hét
főtől — péntek délutánig 44 
órás munkahetet dolgozunk, de 
gyakran van úgy, hogy az 
egész hét eltelik produktív 
munka nélkül. Fél napokat is 
ott álldogálunk valamely ál
lomáson félreállítva. Pedig az 
idő pénz. A boríték is vasta
gabb lehetne, ha dolgozni tud
nánk, vagyis, ha biztosítanák 
a szervezett munka feltételeit.

Nagyobb szervezettséget
Verseczky József 14 éve 

szolgál a MÁV Építési Gépte
lep sínmezőszállító szerelvé
nyén. Az országban sok szolgá
lati helyen régi ismerősként 
üdvözlik a forgalmisták. Zá
honytól Szombathelyig 2 ezer 
kilométert is kitesz azoknak a 
pályaelemeknek a hossza, amit 
új vonalak építéséhez vagy 
rekonstrukciójához eljutta
tott a 3. számú szerelvényen. 
A sokat látott, tapasztalt vas

utas joggal nevezi pazarlás
nak, ahogy a pályaépítők hiá
nyos vagy éppen rossz kiszol
gálása miatt munkanapok 
vesznek kárba.

— A budapesti igazgatóság 
területén több helyre is szállí
tom a sínmezőket, de van úgy, 
hogy bérmunkába is elkülde
nek. Most is oda van a hét 
szerelvényünk egyike Apafára. 
Nem tudom, hogy megy a szer
vezés, de azt láttuk, hogy a 
Monor és Cegléd közötti sza
kaszon korábban dolgozó oszt
rák gépsort mindennel ki
szolgálták, biztosították a fo
lyamatos munka feltételeit. 
Miért nem lehet azt a szerve
zettséget nekünk is biztosíta
ni? Elrendelik sokszor a több 
napos vágányzárakat, holott a 
mai gépesítettség mellett né
hány óra alatt el lehetne vé
gezni a munkát. Közben a 
Pesten ingázó dolgozók meg a 
vonat ablakából szidnak ben
nünket, mert késnek munka
helyükről. Nem mondom, sok
szor a mi hozzáállásunkon is 
volna javítanivaló, de azért a 
munkás mégiscsak azt és any- 
nyit dolgozik, annyi lazítást 
enged meg magának, ameny- 
nyit a munkahelyi vezető, a 
technológiai szervezettség le
hetővé tesz. Ilyenkor mond
ják a dolgozók: így is meg
van a pénz. Megértem, nem 
könnyű a vezetők helyzete, de 
ha csak egy kicsit oda figyel
nének, jobban menne a mun
ka.

Látom a pályamestert, ahogy 
jogos elégedetlenséggel kér
dezi: mikor mehet új rako
mányért Rákosrendezőre? Ml 
ugyanis hétfőn érkeztünk, s 
még csütörtökön is Vecsés ál
lomáson vesztegelt a sínmező-, 
szállító szerelvény.

Orosz Károly

Mindent a cél érdekében
(Kesztyűs Ferenc rajza)

^  fiatalasszony reggel 
nyolc óra tájban egy
re nyugtalanabb lett. 
A személy már régen 

elment, de Gábor, a férje, 
aki falujuktól számítva a ne
gyedik állomáson kocsiren
dezőként teljesít szolgálatot, 
még sehol.

Lehet, hogy összeakadt va
lakivel, és bementek a kocs
mába egy féldecire — nyug
tatja magát, de aztán eszébe 
jut, hogy kilenc óra előtt 
nem szolgálnak ki szeszes 
italt, meg egyébként is: mióta 
a kicsi Gábor megvan, férje 
a szokottnál is jobban igyek
szik haza. Akármilyen fáradt, 
prüntyög egy sort a gyerek 
fölött, aztán, mint a sáska, 
nekiesik a jó kiadós reggeli
nek. Amíg az ebéd készül, 
úgy alszik, mint a mormota. 
Sokszor sajnálja is kel tehet
ni, de Gábor mindig rápa
rancsol, hogy csak rángassa 
le róla a takarót, mert a ház 
körüli munkát akkor is el 
kell végeznie, ha éjszakás. 
Egyébként, ha este megy 
szolgálatba, délután is le szo
kott dőlni néhány órácská
ra.

szolgálat
A konyha tele van a sült 

sonka illatával. A fiatalasz- 
szonyt most ez is idegesíti, de 
hát mindig előre megpirít
ja a tányérnyi zsíros sonkát, 
hogy amikor Gábor jön, csak 
a tojást kelljen ráütnie.

Már-már kétségbeesve tör
deli a kezét, aztán fél kilenc
kor szalad a harmadik szom
szédba, ahol szintén gyesen 
van a menyecske, hogy meg
kérje, nézzen a kisfiúra, amíg 
ő kirlhan az állomásra.

Az állomásfönök azzal ug
ratja a fiatalasszonyt, hogy 
Gábor biztosan valamilyen 
adakozó menyecskénél me
legszik. Nem kell hát mind
járt a legrosszabbra gondol
ni. De azért telefonál S.-re, 
s ott azt válaszolják, hogy 
Tóth Gábor reggel a szolgá
latot rendben átadta, s úgy 
tudják, hogy hazament.

A fiatalasszonyt nem elé
gítette ki a válasz. Most már 
bajra gondolt, amit egyelőre 
nem akarnak vele közölni. Az 
elmúlt éjjel is pocsék idő volt. 
Végig esett az eső, és hideg 
szél nyargalászott, de a fér
jének ilyenkor is helyt kell 
állnia. Ide is ömlik most a 
rengeteg cukorrépás vagon, s

a kocsirendezők nem győzik 
a rakott kocsival tömni a cu
korgyárat amelynek iparvá
gányán éjszakánként sok ré
pával rakott vagon sorako
zik. \z érkező szerelvények
kel persze, nemcsak répa ér
kezik, nanem ezernyi más áru 
is. Szét kell rendezni a kocsi
sort Az egyik vagon a 4-re, 
a másik az 5-re, a harmadik 
a 7-re gurul, úgy, hogy az üt
közők alig koccanjanak. A 
nappali szolgálat se leány
álom, de az éjszaka még több 
veszéllyel van tele.

f i  B  indezt nagyon jól tud* 
IU I  ja a feleség, s hiába 
| f  | nyugtatja az állomás* 

főnök, úgy dönt hogy 
a fél óra múlva érkező sze
mélyvonattal bemegy S.-re. 
De előbb hazarohan, kocsiba 
teszi a gyereket, és átviszi a 
barátnőjéhez.

Egy hajításnyira laknak az 
állomástól, de mi az a fél óra! 
Amíg elrendezi a kicsit és 
rendesebb ruhát kapkod ma
gára, a vonat már az állomás 
váltóin csattog.

— Az isten verje meg! — 
buggyan ki a fiatalasszonyból 
a sírás. De azért csak fut
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Nyugdíjban
a

mozdonyvezető
Kovács Imre 1941. szeptem

ber 1-én lépte át először a 
miskolci MÁV-műhely küszö
bét. Lakatostanonc lett 1947- 
ben került a miskolci fűtőház
hoz. Egy évvel később moz
donyvezető gyakornokként la
pátolta a szenet a gőzmozdo
nyok kazánjaiba, majd 1949- 
ben kinevezték mozdonyveze
tőnek. A 424-es mozdonyokon 
teljesített szolgálatot.

1959-ben az elsők között vé
gezte el a dízel- majd 1962- 
ben a villamosmozdonyvezetői 
tanfolyamot Tizenhárom év
vel később kinevezték utazó 
felvigyázónak. Szakvonali 
munkája mellett aktív közéleti 
tevékenységet is folytatott Volt 
bizalmi, termelési felelős, mű
helybizottsági titkár is. 1975- 
ben megválasztották a területi 
bizottság elnökének. Eredmé
nyes munkásságát több kitün
tetés, köztük a Munka Érdem
rend bronz fokozata és a Mun
ka Vörös Zászló Érdemrend is 
fémjelzi. A közelmúltban tör
tént nyugdíjba vonulása alkal
mából a Kiváló munkáért cím
mel tüntették ki.
• Harmincnyolc évet töltött a 
vasút szolgálatában, ebből hu
szonnyolcat mozdonyon. A kö
zelgő választásokig még ellátja 
a területi bizottság elnöki tisz
tét. A kapcsolatot a vasutasok, 
kai azonban a pihenés éveiben 
sem szakítja meg. Gyakran 
meglátogatja majd egykori 
n«mkahelyét és átadja tapasz
talatait a fiataloknak.

Sepsi Gyula

Vetélkedő
brigádok

A Nyugati műszaki kocsi- 
szolgálati főnökség szocialista 
brigádjai a közelmúltban szel
lemi vetélkedőt rendeztek, 
amelyen tizenkét csapat mér
te össze tudását. A versenyzők 
szakmái, politikai,' munkavé
delmi, kulturális és sportisme
reteikről adtak számot.

A legjobb eredményt a ko
csiszolgálati főnökség rákos- 
rendezői műhelyének Kos
suth és a Nyugati pályaudvar 
kocsivizsgálóinak Jó munka 
brigádja érte el. Minden té
mát kiválóan ismertek. Nem 
lepődtek még akkor sem, ami
kor a nicanaguai eseményeket, 
Móra Ferenc Aranykoporsó 
című regényét, Móricz Zsig- 
mond munkásságát, a dzsentri 
ábrázolását, vagy Pabló Pi
casso életművét kellett röviden 
ismertetni.

A győzelmet a Jó munka 
szocialista brigád csapata sze
rezte meg.

k i v á l ó  ü z e m f ő n ö k s é g

N aprakész elem zés a sikerek titkai
ÁTSZERVEZÉS UTÁNI EREDMÉNYEK A VESZPRÉMI KÖRZETBEN

A körzeti üzemfőnökségek 
megalakulása óta még nem 
sok idő telt el, ezért keltett 
némi meglepetést bizonyos 
körökben, hogy Veszprém és 
a körzetébe tartozó 29 szolgá
lati hely vasutasai már az 
idén — tehát még az útkere
sés időszakában — kiérdemel
ték a Kiváló üzemfőnökség 
címet A „meglepetését to
vább fokozta — hiszen nyil
vánvaló az összefüggés —, 
hogy Bemáth József, az üzem- 
főnökség vezetője a közel
múltban kapta meg a Kiváló 
vasutas kitüntetést

— Milyen eredmények és 
főként milyen vezetési mód
szerek vannak e  tények mö
gött? — ezt tudakoltuk leg
utóbbi veszprémi látogatá
sunkkor.

Presztízs és hivatás
Fiatal vasúti tiszt a sza

badságon levő állomásfőnököt 
helyettesítő Mészáros László 
(a zalaegerszegi körzeti üzem
főnök fia), a helyi üzemfő
nökség tartalékosa vállalta a 
kalauzolást amíg létrejött a 
találkozás a 220 kilométeres 
körzet vezetőivel. Ez azért 
említésre méltó, mert az első 
kedvező benyomást az ifjú 
vezető szavai keltették:

— Veszprémiek, várpalotai
ak és a többi ide tartozó szol
gálati hely dolgozói egymásra 
utalva, közös akarattal végzik 
munkájukat. A kölcsönös meg
becsülés következménye a si
ker, az elism erés..,

E vallomás szellemét min
denekelőtt a körzeti üzemfő
nökség „első számú” vezetője 
terjeszti a Veszprémtől Győ
rig, Székesfehérvárig, illetve 
Lepsényig, a Pápától Kisbé
rig, Zirctől Dudorig terjedő, 
tehát a felügyelete alá ren
delt vonalszakaszon. Negyven
egy évvel ezelőtt ugyanebben 
a térségben jegyezte el magát 
a vasúttal, s azóta gyűjtöget
te itt a jelenlegi beosztásában 
sem nélkülözhető tapasztala
tokat Pályamunkásként kezd
te a közeli Devecserben, majd 
a legkülönfélébb munkakört 
töltötte be Szombathelyen, 
Várpalotán, Veszprémben, 
Tüskeváron, míg 1953-ban 
Veszprém álomásfönöké, 1969- 
ben pedig a helyi vonalfőnök
ség vezetője lett A körzeti 
üzemfőnökség élére megala
kulásakor: 1978. június 1-től 
nevezték ki.

— A helyismeret és a rutin 
fontos tulajdonság, mert en
nek birtokában könnyű min
dig oda nyúlni, ahová kell, 
vagyis ahol szükség van a be
avatkozásra — így hangzott 
Bemáth József válasza a már 
említett kérdésre, lezárva ez-
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\
hátha
ta
re akar
cig ott tartja a vonatot eddig, mert Gábor valósággal $

De hát a vonat nem lehet belezuhan az ágyba. 8
tekintettel az egyéni jajdulá- * |
sokra, és mivel Tóthné az ál- g »  send lesz. A szalon-fc
lomás közelébe ér, a szerel- ■  nás sonkasült illata ̂
vény már messze robog. A ■ ■  juttatja a fiatalasszony ̂  
legközelebbi meg csak két óra eszébe, hogy Gábor |
múlva jön. nem is evett. Már bánja, ̂

A fiatalasszony lehetette- hogy így fogadta a férjét, aki 8 
nül a zsebkendője után kap- álomba merülve horkol. Né- § 
kod, s könnyfátyolos tekinte- zi egy darabig, mintha a bo-8 
tén át veszi észre közeledő rostás arcáról akarná leol-s 
férjét. vasni, az igazságot. De az ̂

Először örömujjongással ember arca nyugodt, kisi-^ 
akar a karjaiba rohanni, de múlt, mint máskor, 
aztán legyökerezik a lába. Szí- Az asszonyka tisztába rak-fc 
vében a szerető, féltő érzés ja a gyereket, megeteti, majd® 
hirtelen kételkedővé változik, hozzákezd az ebéd készíté-fc 
s mint egy támadó nőstény- séhez. Belülről lassan oszlik 8 
tigris, fogadja az embert: a kétely, és egy órakor már 8

— Hát te meg honnan jössz? olyan szeretettel ébresztgetl ̂
— Veszprémből — mondja emberét, mint máskor. Nem ̂

morcosán a fiatal kocsiren- ellenkezik akkor sem, amikor^ 
dező. Gábor magához húzza. h

— Nem is mondtad, hogy — Ó, te bolond, te! — h
odajársz szolgálatába! mondja ásítozva az embere.|

— Hagyd már! — bősz- — Tudod, milyen nehéz éj- §
szánkódLk Gábor. — Elalud- szakánk volt? És amikor 
tam hazafelé, s elvitt a vonat szolgálat után felszálltam 
Veszprémig. vonatra, úgy rogytam az ülés- ̂

— Aha... — harapdálja re, mint egy üres zsák.
szája szélét a- menyecske,' és 
gyanúsan méregeti emberét, ne!

— Nem hiszed? —■ nevet tow _ —-------------- — --------- „ ^
kényszeredetten Gábor. ka, s kibontakozik férje kar-8

Az asszonyka nézi, nézi, jaiból, hogy feltálalja az ebé-^ 
majd hirtelen sarkonfordu], det. Dávid József *
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zel a személyes érdemeire vo
natkozó hivatkozást. Aztán be
hívatta közvetlen munkatár
sait, hogy vegyenek részt a 
beszélgetésen, és szólt azokról 
is, akik elfoglaltságuk miatt 
nem lehettek jelen. így is
mertük meg a helyi „vezér
kar” -^ a már megoldott és a 
még megoldásra váró gondo
kat A szavak nyomán vilá
gossá vált hogy a gazdasági 
törekvéseket kezdettől fogva 
áthatotta a politikai tisztánlá
tás és az ilyen értelmi tenni 
akarás.

Horváth Ferenc, szakszerve
zetünk központi vezetőségé
nek tagja, a körzeti üzemfő
nök forgalmi helyettese és 
Szabó József gazdasági he
lyettes egyaránt vázolta en
nek fontosságát, majd Ber
né th József a következőket 
mondotta:

— Üzemfőnökségünk a párt
ós a társadalmi szervezetek
kel együtt presztízskérdéssé 
léptette elő azt az eltökélt 
szándékunkat, hogy az át
szervezést sehol. semmilyen 
formában nem követheti visz- 
szaesés, tehát nem mehet 
rosszabbul a munka, mint 
ahogy addig ment. Célunkat 
a dolgozók támogatásával el
értük, ez az oka, magyarázata 
a gyorsan kivívott sikernek. . .

Nem jönnek zavarba
Tapasztalatként persze mást 

is feljegyeztünk. A beszélge
tés során szembeötlött, hogy a 
kitüntetett üzemfőnökség ve
zetője nemcsak úgy általában, 
ahogy egyes helyeken előfor
dul, hanem elemző módon is
meri a gondjaira bízott terü
letet, az ottani feladatokat, az 
éppen soron levő tennivalókat 
Azt, hogy hol, mit, miért, kik
kel, miképpen lehet a legcél
szerűbben elvégezni, megva
lósítani. Munkatársait is erre 
a következetességre, szinte al
kotómunkának nevezhető 
alaposságra szoktatta. Az 
eredmények, a szállítási tel
jesítmények tükrében is le
mérhető a mindig „napra 
kész” elemző módszer helyes
sége:

— Körzetünk területén a 
vasúton elfuvarozott áruk, 
ipari termékek mennyisége 
1977-ben 3 millió 161 ezer 644 
tonna volt, míg a leadás nem 
sokkal haladta meg a 2 és fél 
millió tonnát A következő 
évben, vagyis az átszervezés 
esztendejében a feladott 
mennyiséget 200 ezer, a le
adást pedig 367 ezer tonná
val szárnyaltuk túl — hang
zott a bizonyítás. Emellett 
szólnak a minőségi mutatók 
is, hiszen a személyszállító és 
a tehervonatok menetrendsze
rűsége, illetve a baleseti hely
zet is javult a korábbi idő
szakhoz vagy a célkitűzéshez 
képest

Az idei első félév — vasúti 
kocsihiány miatt — kellemet
len meglepetést hozott: 58 000 
tonnás lemaradás mutatko
zott. A gondos felmérés, a 
helyzet részleteinek ismerete 
azt kívánta, hogy szorosab
ban együtt kell működni a 
fuvaroztató partnerekkel, nem 
különben a szomszédos kör
zetekkel, illetve felsőbb vasúti 
szervekkel. Ennek a feladatnak 
az „oroszlánrészét”  Mészáros 
István kereskedelmi helyettes 
vállalta. Augusztusban már 
nem volt szállítási „adósság” 
az üzemfőnökség területén, 
sőt szeptember végére a ter
vezettnél mintegy 30 000 ton
nával több áru került vagon
ba az ide tartozó állomáso
kon.

Átgondolt
munkaszervezés

— Bízunk abban, hogy 1979 
végén is eredményes idősza
kot zárunk — jelentette ki a 
főnökség vezetője. Az „ered
ményes időszak” alatt azon
ban nemcsak az elszállított és 
tonnákban mért áruk töme
gét értette, hanem — mint a 
látogatás tapasztalatai is iga
zolták — a közös erőfeszítés 
és helytállás minden gyümöl
csét.

Azt például, hogy Kismihók 
Róbert műszaki helyettes hoz
záértő közreműködésével az 
M47-es dízelmozdonyok szol
gálatképtelenségét sikerült 
(2000 üzemnap után is) az ed
digi legminimálisabbra csök
kenteni. Vagy, hogy Babarczi 
Árpád, a pártvezetőség titká
ra, a vezénylési csoport veze
tője személyében jó kezekbe 
került a forgaLmi és a vontatá
si vonaitszeimélyzet utaztatá
sa, szolgálatba vezénylésié, mi
által kevesebb a létszámhi
ányból eredő probléma. 
Ugyancsak ez utóbbi időszak 
eredménye az is, hogy az 1977. 
évi 15 és a tavalyi 54 újfel
vétellel szemben az idén már 
eddig mintegy 60 jelentkezőt 
tudott a főnökség a különbö
ző szolgálati helyekre felven
ni. Nem kis dolog az sem, 
hogy előrelépés történt az 
egyes munkakörök létszámá
nak helyes megállapításában.

Péti-gyártelepen például 
mind a négy túrban szolgált 
egy-egy kocsiintéző, míg Vár
palotán egyetlen ember látta 
el ugyanazt a munkakört. Az 
előbbi helyen most csak egy 
nappalos kocsiintéző van, a 
másik helyen viszont már két 
személy között oszlik meg a 
munka, lnota-gyártelepen a 
váltókezelői létszám ésszerű 
csökkentését eredményezte a 
jód átgondolt munkaszervezés. 
Bakony szombathely, Porva- 
csesznek állomáson 13/35 órás 
fordulót vezettek be a 12/24 
helyett.

Emberek, gépek, 
eszközök

Az ilyen és ehhez hasondó 
eredményekhez méltán sorol
ható az is, hogy az üzemfő
nökség körzetében 34 szocia
lista brigád tevékenykedik. 
Közöttük olyanok is vannak, 
mint a vontatási üzemegység 
lakatosaiból álló, Szálai Lász
ló esztergályos álltai vezetett 
Gagarin brigád, amelyre a 
legnehezebb pillanatokban is 
lehet számítani. A veszpré
mi vonatkísérőknél a József 
Attila nevét viselő, Varga Jó
zsef vezette kollektíva jár 
éden a feladatok vállalásában, 
s méltán érdemelte ki ezzel 
a MÁV Kiváló brigádja címet 
Ám a főnökség vezetői nem
csak a jó  közösségeket, ha
nem a közösségeken belüli em
bereket is segítő társnak te
kintik, akikhez bármikor for
dulhatnak.

— A személyiség meghatá
rozza a feladatok elvégzését
— hallottuk az üzemfőnök
től, s máris neveket sorolt:
— Sok nagyszerű mozdonyve
zetőnk van, mint például Ha
vasi László, akinek a simoga- 
tására is engedelmeskedik a 
gép, vagy Horváth Ferenc, 
aki mérnöki diplomával szállt 
fel a vezérállásra. S folytat
hatnám a sort itt Veszprém
ben Morocz Imre mozdony- 
vezetővel, Lázár József vo- 
naitvezetővel, Tihanyi Gábor 
tolatásvezetővel, Várpalotán 
Ember József, Sípos Ernő ko
csirendező csapatával és má
sokkal, akik képesek környe
zetüket is magukkal ragadva 
helytállni, példamutatóan dol
gozni . . .

A közös erőfeszítés gyümöl
cse továbbá, hogy november 
7-re „megvalósul a régi 
álom” : átadják az üzemfőnök
ség 30 millió forintos beruhá
zással készülő új szociális lé
tesítményét. A vidékről bejá
rók, illetve a vonatkísérők el. 
szálllásolását 87 ágy, kulturált 
helyiségek, az egész személy
zet érdekeit fekete-fehér öl
tözők, mosdók, korszerű üze
mi konyha szolgálják. A régi 
szociális épületet a biztosító
berendezési, valamint a gépe
sített mozgó pályamesteri sza
kasz dolgozói veszik birtokuk
ba, akik jelenleg az úgyneve
zett Cigány-vágányon vesz
teglő, a környezetet csúfító, 
selejtezésre érett zöld-kocsik
ban laknak.

Á gondoskodás, az előrelé
pés minden vonatkozásban 
jellemzi a kitüntetett körzet 
vasutasainak munkáját.

Kovács József

A székesfehérvári vasutasok 
helytállnak az őszí forgalomban

Az őszi forgalom fokozott helytállásra késztett a székesfehér-* 
vári csomópont dolgozóit is. A szerelvények gyors összeállítása, 
a kocsiforduló idő csökkentése csak jól szervezett munkával 
valósítható meg. Ez nagy erőfeszítést igényel a forgalom irányi* 
tóitól, a kocsirendezőktől és az utazó személyzettől egyaránt

Ilyen kétéltű (UM 204-es típusú) járművel vontatják rendelte* 
tési helyére a konténerrel rakott vagonokat

Rostás! Szabó László rendelkező forgalmi szolgálattevő és Sta- 
dier Ferenc váltókezelő a H-es toronyból irányítja a forgalmat

Sok munkájuk van a kocsirendezőknek is. A  gurítódombon 
szétkapcsolják a kocsikat

Huszonkét vagon sóder érkezett az állomásra. A  markológép 
azonnal megkezdte az átrakást

A vontatási főnökségen igyekeznek csökkenteni a mozdonyéi: 
javítási idejét. Bondor Gyula és Zsigmond Gyula dízel-szerelői; 

egy Mál-es mozdony dugattyúját és hengerfejét cserélik
{Kesztyűs Ferenc képriportja)
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Utazz gazdaságosan!
* *

MINOSEGJA VITO TÖREKVÉSEK M ISKOLCON , 
A  KONGRESSZUSI MUNKAVERSENY JEGYÉBEN

Az eredetileg tervezett 
ézázelegytonna teljesítménytől 
néhány százalékkal elmaradt 
az első félévben a miskolci |g 
vontatási főnökség. Működé* H 
si területén több vágány
zár nehezítette az elegytováb- ■  
bítást az év első felében. Ta
lán elegendő, ha ezek közül 
csak a tokaji híd javításra és 
a Hatvan—Vámosgyörk állo
mások közötti pályafelújítá
si munkálatokra utalunk. 
Szállítási teljesítményei nö
velését nehezítette, hogy több 
mozdony az esedékes főja
vítás miatt a tervezettnél hosz-l 
szabb időt töltött az Északi 
Járműjavítóban. Am azóta, 
ahogy az akadályok fokoza
tosán elhárultak, igyekszik 
fokozni teljesítményeit a fő
nökség kollektívája.

Jobban kihasználni 
a munkaidőt

további gőzmozdonyokat tu
dunk kiváltani, s létszámgond
jaink is enyhülnek. így még 
ebben az évben megoldhat
nánk az Eger—Putnok kö
zötti vonal teljes dízelesíté- 
sét. Ez már nagyon időszerű 
feladat.

Ne fékezzük el 
a hasznos energiát

Hogyan — erről kérdeztük 
Papp István szb-titkárt és Sa
si István főmérnököt.

— A legfontosabb, a jó mi
nőségű munka — kezdte az 
szb-titkár. — Ennek alapfel
tétele pedig az, hogy minél 
több és jobb minőségű gép 
és kocsi álljon rendelkezé
sünkre. Ezért aktivistáink út
ján a munkaidő teljesebb ki
használására mozgósítjuk a 
főnökség dolgozóit Szeretném 
hozzátenni, hogy a nálunk dol
gozók többségét nem kell 
meggyőzni e követelmény jo
gosságáról. Gondjaink főként 
abból adódnak, hogy létszá
munknak mintegy a 70 száza
léka bejáró. Vonattal jönnek, 
s ezek a vonatok sajnos, nem 
mindig érkeznek a menetrend 
szerint..

— Főnökségünknél a 92 szo
cialista brigád többsége már 
megtette vállalásait a XII. 
pártkongresszus és a felsza-

Erő kell a hengerfej csavar
jainak meghúzásához. . .  Az 
M47 2009-es dízelmozdony D 
3-as vizsgáján dolgozik Varga 
István fiatal motorszerelő, a 
Krasanóczki brigád tagja.

(A szerző felvételei)
A gépek jobb kihasználá

sát, a mozdonyforduló gyor
sítását hivatott előmozdítani 
az a vállalásuk, amely a rá
dióirányítású Knorr-fékpróbá- 
zó berendezés fokozott ki
használására irányul. Az ed
digi négy rendezői irányvá
gányról most újabb öt irány- 
vágányra terjesztik ki a 
Knorr-fékpróbázó működte
tését. A  szükséges munkála
toknak már a 70 százalékát 
elvégezték a főnökség dol
gozói és október végétől ez a 
korszerű berendezés lényege
sen hatékonyabban segíti az 
őszi forgalom lebonyolítását

Az egyik villamos fütőkocsi megfelelő átalakításán dolgozik a 
MÁV kiváló brigádja címmel kétszeresen kitüntetett Bláthy 
Ottó szocialista brigád vezetője, Tóth József és Veres Gergely 

műszerész, a brigád egyik tagja

— Mit tesznek a takaréko
sabb energiafelhasználás ér
dekében? — kérdeztük Sasi 
Istvántól.

— Üjra beindítottuk az 
„Utazz gazdaságosan!** moz
galmat — felelte. — Örö
münkre szolgál, hogy ebben 
a KISZ-fiatalok voltak a kez
deményezők és igyekeznek is 
jó példát mutatni. Szüksé
günk volt e mozgalom fel
újítására, mert eddig csak 
a villamos üzemnél élt, de 
nem elég elevenen. ..

Most a dízelüzemre is ki
terjesztették az „Utazz gazda
ságosan V* mozgalmat, amely 
korántsem abból áll, hogy 
naponta többször kimond
ják, leírják ezt a rövid fel
szólító mondatot. A gazda
ságos utazás munkamódszer. 
Ezt utasításban adták ki^ tá
jékoztatásban leírták, terme
lési tanácskozásokon ismer
tették. Pontosan kidolgozták 
és a beíróhelyiségben állandó 
közszemlére tették ki — fel
tűnő helyen — a gazdaságos 
utazás menetdiagramját. A 
módszer nem „ördöngösség”, 
csupán az a lényege, hogy in
tenzív felgyorsítás után — a 
pálya adottságaitól függően 
—, engedni kell a vonatot sza
badon gurulni. A megtaka
rítást azzal lehet elérni, hogy 
nem fékezzük el a hasznos 
energiát!

— Dolgozóink körében nagy 
az érdeklődés e verseny iránt 
— mondta Papp István szb- 
titkár —, hiszen a milliós 
nagyságrendű megtakarítási 
összegek 25 százalékát juta
lomként kapják meg utazó
ink. Ez általában 300-tól 1500 
forintig terjed negyedéven
ként. Mi azt szeretnénk elér
ni, hogy ezekből a megtakarí
tásokból valóban azok kap
ják a legtöbbet, akiknek a 
sebességmérő szalagjáról va
lóban azt lehet leolvasni, hogy 
a leggazdaságosabban utaz
nak.

A miskolci vontatási fő
nökség szakszervezeti bizott
sága egyébként a napokban 
tárgyalta meg és hagyta jó
vá a főnökség havi 78 ezer 
forintos őszi forgalmi cél
kitűzését. Üj ebben, hogy ez
úttal a kocsivizsgálók és a 
mozdonylakatosok érdekeltsé
géről sem feledkeztek meg.

U J.

A MŰIT ÖRÖKSÉGE

Komfort nélküli lakások 
poros, kormos környezetben

Ankét az épületfenntartás időszerű teendőiről
A KTE budapesti vasútigaz- 

gatósági szervezete szeptem
ber 27-én és 28-án „Az épü
let és lakásfenntartás idősze
rű kérdései** címmel ankétot 
tartott az Úttörővasúton. A 
tanácskozáson valamennyi 
építési főnökség képviseltette 
magát.

Hazánkban a MÁV-nál ala
kult ki elsőként nagyobb mé
retű lakásgazdálkodás. Ez 
szinte egyidős a vasúthálózat
tal. A lakások kezdetben kü
lönböző színvonalon épültek, 
s ennek hátrányos következ
ményei még ma is érződnek. 
A vasutas lakások nagy része 
az első világháború után 
épült. Több mint ötven esz
tendőnek kellett eltelni, hogy 
a MAV-nál szervezetten fog
lalkozzanak a szolgálati la
kások kivitelezésével. Ezzel 
magyarázható többek között, 
hogy a MÁV-lakások nagy ré
sze még mindig komfort nél
küli. Ez sok gondot okoz az 
épületfenntartó főnökségeknek, 
mert javításuk nagyon mun
kaigényes.

A MAV-nak mintegy 12,7 
millió légköbméter térfogatú 
épülethálózat van a birtoká
ban. Ehhez tartozik még 14 
ezer szolgálati lakás. Az épí
tési főnökségeknél nagy gond 
a munkaerőhiány. Ezt gépesí
téssel igyekeznek ellensúlyoz
ni. Az elmúlt három esztendő
ben 2016 lóerővel növekedett 
az építési főnökségek gép
parkja. A VI. ötéves tervben 
kategorizálják az épületeket, és 
ennek alapján kell végezni a 
fenntartási munkát is. Tovább 
gépesítik majd a rakodást, a 
szállítást és az emelési műve
leteket.

A felújításnak sok egyéb, 
járulékos gondja is van. Ideig
lenesen el kell helyezni pél
dául a lakókat. Könnyithetné a 
szervezők dolgát a lakókonté
nerek alkalmazása. Ehhez 
azonban a jövőben meg kell 
vizsgálni a műszaki és gazda
sági feltételeiket.

A tanácskozás résztvevői 
megtárgyalták a vasút kör
nyezetvédelemmel kapcsolatos 
teendőit is. Napjainkban ez 
időszerű téma, mert a na
gyobb pályaudvarok, átrakóál
lomások területén a lehulló 
por és korom mennyisége 
évente, négyzetki lométeren
ként 150 tonna. A környezet- 
védelemmel kapcsolatos teen
dőket korábban sokan „pénz
elnyel ő„ munkának vél ték. Ma 
már köztudott, hogy a környe
zetvédelem az egészséges élet
mód egyik fontos tényezője, és 
összefügg az anyag- és ener
giatakarékossággal is. Sok mú
lik azon, hogy a tüzelőanyagot 
milyen hatásfokkal égetik el,

badulás 35. évfordulója tisz
teletére. Ezek a vállalások je 
lentősen elősegítik munkán
kat az őszi-téli forgalom so
rán — vette ót a szót a fő
mérnök.

Az utazóknál 
magas a túlóra

Példaként elmondta, hogy a 
villamos mozdonyokat javí
tó fiókműhely és a villany
szerelő-műhely brigádjai kong
resszusi vállalásuk alapján 
most korszerűsítik Miskolc- 
Tiszai pályaudvaron a sze
mélyvonatok élői ütését A két 
villamos fűtőgépet, amelye
ket a múlt télen mindig rá 
kellett állítani a fűteni kí
vánt szerelvényre, majd on
nan elhozni, mielőtt a szerel
vény vonatgépet kapott — 
nos, ezt a két fűtőgépet az 
idén állandó helyre állítják le. 
A fűtőgépek helyétő! tíz táro
lóvágányhoz építik ki a ká
beleket és a csatlakozó sze
relvényeket. A fűtés vezérlé
sét központi automatikával 
oldják meg; s ezzel lehetővé 
válik., hogy egy ember ellás
sa az elófűtés irányítását a 
pályaudvaron. Az idei télen 
már nem nehezítik a fűtőgé
pek / Miskolc-Tiszai pályaud
var forgalmának lebonyolí
tását.

Több beérkező gép kap elő
készített vonatot a rendező
pályaudvaron. Üj szerelvén 
nyűkkel már csak rövidített 
fékpróbát kell végezni, így a 
korábbi 1—1,5 óráról 20—25 
percre csökkenthető a moz
donyforduló ideje.

— Az idő nagyon fontos
tényezó a mi munkánkban — 
állapította meg Papp István. 
— Különösen, ha figyelem
be vesszük: magas az utazók 
túlórászáma. .. Éves viszony
latban már 250 ezer túlórá
val kell számolnunk, s bizony, 
az egy túlórára jutó bér már 
meghaladja a 30 forintot Fő
nökségünk kollektívája vál
lalta, hogy 2,5 százalékkal 
csökkentjük a túlórázást. Ha 
ezt el tudjuk érni, akkor 150 
—200 ezer fór int bérmegta
karításhoz juthatunk. Ezzel is 
hatékonyabbá tehetjük a dol
gozók ösztönzését és számunk
ra különösen fontos, hogy — 
ha növelni ma még nehezen 
tudjuk —, legalább ne csök
kentsük a több mint 550 fő
nyi utazógárda pihenőidejét.

— A szolgálati leterhelé
sek arányosabb elosztását ígé
ri számunkra, hogy még az 
idén nyolc M 47-es gépet ka
punk és nagyon várjuk már 
az újabb két M 41 -es, Ganz- 
gyártmányú mozdonyt isi 
Ezekkel a korszerűsítésekkel 
— mondotta a főmérnök —

TOUROPA-val Siófokra
A TOUROPA (NSZK Utazási Iroda) minden évben csopor

tos utazást szervez Siófokra. Június 2. és szeptember 8. között, 
minden szombaton, 45 tagú csoportot utaztatott Hegyeshalmon 
keresztül a Balatonra. A három hónap alatt kétezer nyugatné
met turista utazhatott vonaton Magyarországra.

A magyar étkezőkocsiban hazai jellegű ételeket szolgáltak 
fel az Utasellátó dolgozói. Varga Imre főpincér, Bartos Géza 
felszolgáló, Izsó Sándor szakács és Benics Pétemé kézilány 
mindent megtett azért, hogy igazi, magyaros vendéglátásban ré
szesüljenek a TOUROPA utasai. A vonaton történő étkeztetés 
szakszerű és udvarias volt. (Képünkön: Felszolgálják az ebédet 
az étkező kocsiban.) Szöveg és fotó:

Drégely Vilmos

illetve a szállításra felkínált 
árukból mennyi megy veszen
dőbe rakodás közben.

A MÁV területén gondatlan
ságból több ezer tonna olaj 
kerül a talajba és a vizekbe. 
Megsokszorozódott a dízel- 
mozdonyok száma, de a von
tatási főnökségeken nincs 
környezetvédelmi technológia. 
Szolnok, Rákos és Hatvan 
vontatási főnökségeknek pél
dául rendkívül sok pénzt kell

fizetniük büntetésként' a vi- 
zek szennyezése miatt. Szé
kesfehérváron a dízelszin 
szennyvízelvezetése, Szolno
kon pedig a kocsimosás tech
nológiája nem felel meg a 
környezetvédelmi előírások
nak.

Az ankét résztvevői az elő
adások után megtekintették a 
Nyugati pályaudvar rekonst
rukcióját és a MÁV rendelő- 
intézetet.

Séra Sándor

Szegedi vasutasok szövetkezeti háza

A szegedi igazgatóság kiemelten kezeli dolgozóinak lakás- 
helyzetét. Erre utal az is, hogy 1971-től 1150 vasutas dolgozót 
részesítettek lakásvásárlási, illetve építési támogatásban mint
egy 60 millió forint értékben. Csupán az elmúlt évben 14,5 mil
lió forintot fordítottak ilyen célra.

Szeptember 8-án Szegeden Lovász Lázár vasút igazgató adta 
át a Vasutas Ifjúsági Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet 
újabb lakóépületét. A háromszintes épületben 15 lakás, vala
mint 8 garázs található. Az új otthont kapott vasutasoknak 
mintegy 800 ezer forint építési kölcsönt adott az igazgatóság,

Áruvédelmi ankét Rákosrendezőn
Szeptember 20-án áruvédekni ankétot tartottak Rákosren

dező állomáson. Soós Károly állomásifőnök; tájékoztatta a meg-, 
jelenteket az árukárok okairól és mértékéről. Sajnos nagyon 
sok áru sérül meg gurítás és kocsirendezés közben, mert sok
szor figyelmen kívül hagyják a síktolatásra vonatkozó F5-ös 
utasítás rendelkezéseit Sajnos növekedett a dézsmálásból szár
mazó kár is.

Az állomásfőnök felhívta a figyelmet a gyakoribb és szi
gorúbb ellenőrzésekre. A társadalmi tulajdon védelméért a 
szocialista brigádok is sokat tehetnek.

S. R.

FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜN K!

£
A M Á V Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET, FÉRFIAKAT,  
LÁ N YO K A T, FIÚKAT,
Iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük, 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruző, 
vágányfékkezelö, 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 szereld, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.

FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: 
festőket, mázolókat, ácsokat, asztalosokat, 
kőműveseket, burkolókőt, pályamunkásokat, 
betanított és segédmunkásokat, 
állomási és kocsitakaritókat

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ minden beosztásban havi 191 óról 
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS, ÉRDEKES MUNKAKOROK 1

JELENTKEZÉS. BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igozgatóság állomásain, 
vontatási pályafenntartási főnökségein, 
valamint a
KÖZPONTI MUNKAERŐ FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest Keleti pu. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145-010.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

Mit láttak és hogyan vélekednek 

közös feladatainkról a franciák?

Koszorús Ferenc főtitkár szakszervezetünk tevékenységéről tá
jékoztatja a francia delegációt

(Laczkó Ildikó felvétele)

NÉGYEZERHÉTSZÁZ MILLIÓ FRANK A BERUHÁZÁS ÖSSZEGE

Új, nagy sebességre alkalmas 

pálya épül Párizs és Lyon között

M EG V A L Ó S U L  A F R A N C IA  VASUTAK TG V -PRO G R A M JA
Szakszervezetünk meghívá

sára szeptember 3-tól 21-ig ha
zánkban tartózkodott a Fran
cia Vasutasok Szakszervezeté
nek háromtagú tanulmányi de
legációja. A Piene Vincent fő
titkárhelyettes által vezetett 
delegáció tagjai voltak: J. C. 
Mesplede és G. J. Charrazac 
vb-tagok. A látogatásra a szer
vezeteink között fennálló két
oldalú kapcsolatok keretében 
került sor. Célja a vasutas
szakszervezet tevékenységének 
tanulmányozása a megválto
zott népgazdasági feltételek kö
zött, a vasutasok szociális, kul
turális és sportigényeinek ki
elégítését szolgáló létesítmé
nyek megismerése volt.

A delegáció tagjait szeptem
ber 15-én fogadta Koszorús Fe
renc, a vasutasszakszervezet 
főtitkára. Az őszinte légkörű 
beszélgetés során kölcsönösen 
egyetértettek abban, hogy a 
két szervezet közötti kapcso
latok „¡minőségi” jegyei tovább 
erősödtek.

ORSZÁGJÁRÓ KÖRÚTON
A francia vendégek magyar- 

országi tartózkodásuk során 
többek között megtekintették a 
boglárlellei és a keszthelyi vas
utas üdülőket és a balatonke
nesei gyermeküdülőt. Ezt kö
vetően a Balaton északi part
jának történelmi nevezetessé
geivel ismerkedtek. Egy másik 
alkalommal megtekintették a 
szolnoki vasúti csomópontot, 
közben Németh Mihály állo
másfőnök tájékoztatót tartott 
az ottani munkáról,, valamint 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeiről. A szolnoki prog
ram a MÁV Kórházban tett lá
togatással fejeződött be.

Megismerkedtek vendégeink 
a pécsi területi bizottság mun
kájával és Pécs város neveze
tességeivel is. A szakmai jelle
gű kérdésekről ott ár. Szabó 
Tibor, a pécsi vasútigazgató- 
ság vézétője adott felvilágosí
tást.

A delegáció felkereste a Köz
lekedési és Szállítási Szakszer
vezetek Nemzetközi Szövetsé
gét, ahol Debkumar Ganguli, 
a szövetség főtitkára és mun
katársai hosszasan elbeszélget
tek a delegáció tagjaival a 
közlekedési szakszervezetek és 
a nemzetközi szövetséget fog
lalkoztató időszerű kérdések
ről.

Szeptember 20-án a delegá
ció vezetője, Pierre Vincent a 
szakszervezet központi appará
tusának tagjai előtt tartott tá
jékoztatót Franciaország bel
politikájáról, melyet, mint 
mondotta az egyre mélyülő 
Válság jellemez, s amely mind 
elviselhetetlenebb terheket ró 
a dolgozókra. A kapitalizmus 
már képtelen a korábban al
kalmazott eszközökkel a válság 
felszámolására, mert ebben 
akadályozza egyrészt a szocia
lizmus ereje, másrészt a fej
lődő országok egyre növekvő 
szerepe a világgazdaságban. Az 
utóbbi években a két számje
gyű infláció jellemezte a fran
cia gazdaságot, és egyre ag
gasztóbb a foglalkoztatottság 
helyzete. A kapitalista rend
szer strukturális válságát jól 
érzékelteti a CGT számítása, 
mely szerint az idei első fél
év 7 százalékos inflációjában 
az olajárak feltűnően magas 
emelkedése mindössze 0,7 szá
zalékot tett ki.

RÉGI ZENE ÚJ SZÖVEGGEL
— A francia történelemben 

Soha nem volt ilyen nagy 
mértékű a munkanélküliség, 
mint napjainkban — hangsú
lyozta a főtitkárhelyettes. — 
Még a hivatalos statisztikák is 
1 millió 300 ezerre becsülik a 
munkanélküliek számát, de 
a valóságban ez inkább a 2 
millióhoz van közelebb, s el
sősorban a nőket és a fiatalo
kat sújtja.

Az egyre növekvő társadal
mi és gazdasági problémák 
megoldásához a kormány 
újabb áldozatok meghozatalá
ra ösztökéli a dolgozókat, és 
„társadalmi egyetértést” sür
get, azaz a nadrágszíj-meghúzó 
politika elfogadását, a bérhar
cok felfüggesztését. Erre mond

ják a francia dolgozók, hogy 
„megszólaltak az osztály- 
együttműködés szirénhangjai, 
amelynek már régi hagyomá
nyai vannak: a zene ugyanaz, 
csak a szöveg változott” . A 
CGT és tagszervezetei még a 
nyár elején felléptek e kon
cepció ellen, és előreláthatólag 
október végén a CFDT-vel kö
zösen úji )b akciókat szervez
nek.

A tájékoztató további ré
szében a francia baloldal erő
feszítéseiről szólt. a főtitkár- 
helyettes, az akcióegység meg
teremtése érdekében. Kifejtet
te álláspontját az FKP és a 
CGT kapcsolatáról, valamint a 
Francia Kommunista Párt és 
a Szocialista Párt közötti tár
gyalások esélyeiről, majd kije
lentette:

— A csúcsmegállapodások — 
legyenek azok bármilyen jók 
is — önmagukban nem elegen
dőek. A megállapodások akkor 
szilárdak, ha megvalósításuk 
feltételei a munkahelyeken 
adottak.

A  32. KONGRESSZUS 
KÜSZÖBÉN

A továbbiakban az előadó a 
francia vasutasságot és a vas- 
utasszakszervezetet foglalkoz
tató legfontosabb kérdésekről 
beszélt. Elmondotta, hogy az 
élet minőségének, a „hogyan és 
miből éljünk”  problémája áll 
az érdeklődés és az akciók kö
zéppontjában. Hasonló súllyal 
szerepel a napi gondok között 
a szabad idő és a francia ros
tit jövőjének a kérdése. Beszélt 
a közelmúlt napokban lezajlott 
vasutas-sztrájkról, amelyet a 
CFDT-vel közösen szerveztek 
a munkakörül mények javítása 
és a munkaidő csökkentése ér
dekében. A vásárlóerő megtar
tásáért folyó szakadatlan harc
hoz párosul a vasút jövőjéért 
való aggódás. 1982-ben lejár az 
állam és az SNCF közötti „vál
lalkozási szerződés*9, s megvan 
a reális veszélye annak, hogy 
az állam magánkézbe engedi 
át a vasút rentábilisan műkö
dő területeit. Ez a vasutasok 
létszámának további, jelentős 
csökkenését eredményezheti; 
A francia vasutasszakszervezet 
három területen igyekszik en
nek megakadályozására: a
dolgozók mozgósításával, az 
utazóközönség megnyerésével 
és a kommunista parlamenti 
képviselők támogatásával. NE 
témakör lezárásaként Pierre 
Vincent a vasutasszakszervezet 
közelgő, 32. kongresszusának 
előkészületeiről, a kongresszu
son szereplő témákról szólva 
megjegyezte:

— Az előző kongresszusun
kon erős fiatalítást hajtottunk 
végre szakszervezetünk köz
ponti vezetőségében. A tagság 
kíváncsian várja, hogy a meg
fiatalított vezetés mennyiben 
tudott helytállni.

Ezután Pierre Vincent a 
nemzetközi szakszervezeti moz
galom időszerű kérdéseiről fej
tette ki a francia vasutasszak
szervezet álláspontját. Hang
súlyozta, hogy ők hívei a nem

zetközi szakszervezeti közpon
tok közötti együttműködésnek, 
de változatlanul az osztályhar
cos Szakszervezeti Világszövet
séggel fennálló kapcsolatokat 
tartják elsődlegesnek.

A  JÓ TRADÍCIÓK 
SZELLEM ÉBEN

Végezetül a főtitkárhelyettes 
úgy nyilatkozott, hogy szak- 
szervezetük kedvezően fogadná 
és egyetértene az Európai Köz
lekedési Dolgozók Nemzetközi 
Konferenciájának összehívásá
val. A nemzetközi vasutassze
mináriumok létjogosultságát 
elismerve rámutatott, hogy a 
legfőbb nehézséget a minden
kit érdeklő és az együttes cse
lekvést kívánó témák megvá
lasztása okozza. A bilaterális 
kapcsolatokról szólva pedig 
kiemelte, hogy azok két szem
pontból is hasznosak: kölcsö
nös tájékozódásra adnak lehe
tőséget a másik felet foglalkoz
tató időszerű kérdésekben, és 
a további együttműködés erő
sítése szempontjából elemezne 
a múlt tapasztalatait, meghatá
rozhatók a további tennivalók.

Á francia—magyar szakszer
vezeti kapcsolatokat úgy jel
lemezte, hogy ebben „alapve
tően a jó tradíciók dominál

Szeptember 25-től 30-ig 
szakszervezetünk vendégeként 
hazánkban tartózkodott a Bol
gár Szállítási Dolgozók Szak- 
szervezetének kéttagú tanul
mányi delegációja. A két ven-; 
dég: Mihail Szpaszlov titkár 
és dr. Nyikolina Zacsjeva or
vos megismerkedett a moz
donyvezetők élet- és munka- 
körülményeivel, az utazó sze
mélyzet orvosi ellátásával.

A vendégek meglátogatták 
többek között a vasútegész- 
ségügyi igazgatóságot. Ott dr. 
Tari Endre főigazgató adott

A francia vasutak (SNCF) 
stratégiájának nagy aduját, 
a Dél-Kelet-Franciaországban 
végzett személyszállítás jö
vőjét illetően, az év elején 
játszatták ki. Az új nagy- 
sebességű vonatok széria előt
ti két szerelvényét ugyanis ja
nuár 16-án mutatták be 
Strassburgban. Ez az úgyne
vezett TGV-program megva
lósítása során, az első hiva
talos megnyilatkozás volt A 
TGV-programba 4700 millió 
frankot ruháznak be, s ebből 
3800 millió frankot fordíta
nak egy új 420 km-és vonal 
építésére Paris—Combs—la- 
Ville és Lyon között. A gör
dülőanyag 834 millió frank
ba kerül. A terv, figyelembe 
véve a délkeleti vasútháló
zat fő ütőerének telítettsé
gét amelyen a francia lakos
ság vasúti utazásának 40 szá
zaléka bonyolódik és amelyen 
a forgalom gyors ütemben 
növekszik, gazdasági szem
pontból ésszerűnek látszik.

Jean Dupuy, az SNCF he
lyettes vezérigazgatója több

A Német Szövetségi Vas
utak új menetrendje szerint 
mindennap majd minden órá
ban az Intercity (városközi) 
expressz egy-egy szerelvénye 
keresztülszáguld az országon. 
Ez nemcsak új korszak az In- 
tercity-programban, hanem 
olyan szolgáltatás — idézve a 
vasút egy szóvivőjét — „ami
lyen soha és sehol sem műkö
dött még.**

Az új városközi járatok in
dulása előtt egy-két héttel az 
NSZK vasútja megkapta az 
első E—120-as típusú mozdo
nyát Az univerzális villamos
mozdony hosszú évek fejlesz
tési munkájának eredménye; 
egyaránt alkalmas nagy súlyú 
tehervonatok és expressz-sze- 
relvények vontatására.

(Laczkó Ildikó felvétele)

tájékoztatást a vasútegészség
ügy helyzetéről. A delegáció 
tagjai itt-tartózkodásuk során 
tanulmányozhatták a nagyka
nizsai üzemfőnökségen az uta
zók orvosi ellátását, a zalaka- 
rosi* a budakeszi és a hévízi 
MÁV -szanatóriumok mun
káját valamint megismerked
hettek a dunakeszi járműjaví
tó dolgozóinak szociális körül
ményeivel is.

A delegáció tagjait fogadta 
Koszorús Ferenc, a vasutas
szakszervezet főtitkára is.

alkalommal is hangsúlyozta 
a döntés fontosságát:

„A nagy sebesség az, amely 
a kinetikai energia segítsé
gével lehetővé tette, hogy a, 
megengedett maximális lejtő 
szögét 35 ezrelékig növeljük, 
aminek jelentős kihatása van 
az új vonal építési költségei
re. Kiszámítottuk, hogy ha ezt 
a lejtési szöget 35. ezrelékről 
15 ezrelékre csökkentenénk, 
az az alépítményi költsége
ket 30 százalékkal emelte vol
na.

Az új vonal, amely profil
ját tekintve rendkívüli jel
legzetességekkel bír, a Paris— 
Lyon-i útvonalat 85 km-rel 
(tehát 16 százalékkal) rövi
díti le. A vonalon. egyetlen 
egy alagút sem lesz, ami a 
megtakarítás másik forrása. 
Ezen a vonalon, amelynek 
minden pontján 300 km/óra 
sebességgel lehet közlekedni, 
és amelyen igen meredek lej
tők és emelkedők vannak, 
a klasszikus vasúti jármű
vek, még a legutóbbi generá
cióhoz tartozók sem, alkai-

Az E—120-as alkalmazása 
azt jelenti — állítják ellenzői 
—, hogy átveszünk egy már 
születésekor elavult technikát, 
hiszen küszöbön áll a szuper
sebes, automata irányítású, 
óránként 300—400 kilométer 
sebességű vonatok forgalom
ba állítása. 1985-re a tervezők 
szerint elkészül a szuperex- 
pressz nyugatnémet változata, 
a Transrapid 05-ös, vagyis ab
ban az évben, amikor a E— 
120-at sorózatban kezdenék 
gyártani. ■

A vasút illetékesei ugyanak
kor nagy hangon dicsérik sa
ját Intercity-forradalmukat. 
Eközben Európa kisebb orszá
gaiban — például Hollandiá
ban és Svájcban — már évek 
óta létezik ilyen szolgáltatás. 
Az NSZK-ban lehetetlen volt 
hasonlót csinálni, állítja a szö
vetségi vasutak szóvivője.

Most a „lehetetlen”  valóság 
lett, és az eredmény imponáló. 
Az lntercity-szerelvények 160 
kilométeres, sőt némelyik vo
nalon 200 kilométeres órán
kénti sebességgel közlekednek.

A MÁV Vezérigazgatóság az 
újítómozgalom továbbfejlesz
tése céljából a Vasutasok 
Szakszervezetével egyetértés
ben 1976. január 1-től 1980. de
cember 31-ig tartó újítási ver
senyt hirdetett. A verseny el
ső, második és harmadik he
lyezettjei félévenként anyagi 
elismerésben részesülnek. Az 
első helyezett 30, a második 
25, a harmadik 20 ezer forintot 
kap. Ha a budapesti vasút- 
igazgatóság I—III. helyezést ér 
el, kétszeres jutalom illeti 
meg.

A versenyt értékelő bizott
ság csak azoknak a vasútigaz- 
gatóságoknak az eredményeit

masak a megkívánt forgat 
lom lebonyolítására.”

Amikor 1969. végén, tehát 
10 évvel ezelőtt, az SNCF 
a Közlekedési Minisztérium 
elé terjesztette tervét „DéZ- 
kelet-Franciaország kiszolgá
lására nagy sebességgel, gya
kori vonatokkal egy új Pa
ris—Lyon-i pályán'*, a ve
zérigazgatóság és a kutató- 
szolgálat nem vállaltak olyan 
feladatot, amelyet ne tudtak 
volna teljesíteni. Kéfc évvel 
azelőtt, 1967. október 26-án, 
az Alsthom társaság megtet
te első kereskedelmi ajánla
tát nagy sebességű szerelvény 
építésére, arra a pályázati fel
hívásra válaszolva, amelyet 
az SNCF adott ki csuklós, igen 
gyors, turbinák által hajtott 
szerelvény építésére.

A gyártó cég javaslata alap* 
ján kialakították a TGV 001 
típusát, amelyre jellemző el
sősorban a villamos áttétel 
és a „BI-turbó”-csoportok be
építése. Ezek egyidejűleg biz
tosítják a meghajtást és a* 
energiatermelést az agregá*» 
tok részére. ,

Hogyan funkcionál ez a 
„mindenórás program” ? Egy 
személy, aki a holland határ 
közeli Gochból indul, minden 
órában kap vonatot — hajnali 
öttől délután háromig Duis
burg vagy Köln felé. Erről a 
két kulcshelyről az utasnak is
mét van összeköttetése megint 
csak minden órában egy Inter- 
city-vonatra észak felé (Kiel 
vagy Hamburg irányában), 
vagy délre (Basel, München 
felé). Gochi emberünk ha csak 
késő délután indul el városá
ból, akkor is még aznap meg
érkezhet Hannoverbe, Stutt
gartba, Würzburgba vagy 
Frankfurtba.

A menetrendtáblázatok 
könnyen memorizálhatók a 
nagy állomásokon. Például 
Kölnben az Intercity járatai 
minden egész óra előtt 7 perc
cel indulnak dél felé, és min
den egész órában északra. Az 
új rendszer fő csomópontjai: 
Hannover, Dortmund, Köln, 
Mannheim, Frankfurt és 
Würzburg.

értékeli, amelyeknél az egy 
dolgozóra vetített ponts zárn 
félévi viszonylatban az 1,5 
pontot eléri. Egyenlő ered
mény esetén a versenydíj 
megosztására tesz javaslatot 

Az értékelő bizottság a be
érkezett jelentésekben közölt 
adatokat felülvizsgálta, és az 
alábbi helyezési sorrendet ál
lapította meg: 1. a miskolci
vasútigazgatóság, egy dolgozó
ra jutó 6,82 pontértékkel, 2. a 
szombathelyi — egy dolgozóra 
eső 6,04 pontértékkel, 3. a bu
dapesti vasútigazgatóság, ahol 
egy dolgozóra 4,71 pontérték 
jut

Szoborkiállítás Tapolcán
Tapolcán, a Batsányi János Művelődési Házban a közel

múltban nyitotta meg dr. Szíj Rezső művészettörténész Kirsch- 
mayer Károly szobrászművész kiállítását. A vasutas-szakszer
vezet képzőművészeti köre vezetőjének mostani kiállítására má
sodszor került sor a művelődési házban.

A művész legújabb alkotásait szeptember 27-ig tekinthet
ték meg az érdeklődők.

Bognár / Károly

nak".
Baranyai Zoltán

Bolgár delegáció tanulmányozta 
a vasútegészségiigyi ellátást

Bolgár vendégeink a vasutas-szakszervezetben rendezett foga
dáson

INTERCITY-EXPRESSZ
Uj városkö zi járato k  a z  N SZK-ban

Miskolc tört az élre 
az újítási versenyben
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A sikernek ára van
Nemzetközi tanácskozás 

a MÁV Vezérigazgatóságon
Dr. Kovács Ferenc, a. , Váci 

Vasutas kiváló motorcsónak
versenyzője, nagyon jó évet 
zárt 1978-ban és méltán lett 
sportágában az év sportolója. 
Fölényesen nyerte a magyar 
bajnokságot, ezenkívül több 
nemzetközi versenyen is győ
zött. A technikai sportágak
ban, így a motorcsónak sport
ban is, a sikernek ára van. A 
nagy sebesség, a feszített ver. 
senyek nemcsak a versenyzőt, 
de a motort és. a hajót is na
gyon igénybe veszik.

1979 elején, az előző évben 
nagyon igénybe vett motor 
javításra szorult. A Brüsszel 
1000 éves fennállása alkalmá
val rendezett verseny előtt, 
májusban, a motort a gyár
ba kellett vinni felkészítésre. 
Szükség volt erre, elsősorban 
azért, mert az idén dr. Ko
vács Ferenc kategóriájában 
Magyarországon rendezték az 
Európa-bajnokságot.

Belgiumban a váci verseny, 
zőnek nehéz körülmények kö
zött, de sikerült megnyerni a 
versenyt. Ezen a nem várt 
eredményen is lelkesülve a 
Magyar Motorcsónak Szövet
ség Kovács dr.-t, mint a ma
gyar válogatott első verseny
zőjét, az EB első tíz befutója 
közé várta. Sajnos, a technika 
ördöge ismét megnehezítette 
feladatát. Először a váloga
tott edzőtáborában, Almásfü. 
zítőn megszorult a motor, 
majd Baján az utolsó futam
ban a főtengely tört ketté. Na
gyon jó eredmény született így 
is a három futam alapján, hi
szen a vasutas versenyző a 24 
induló között a tizedik lett és 
ezzel a magyar versenyzők 
közül az utóbbi 10 év leg
jobb eredményét érte el, 
amelyért a Szövetségtől kü- 
löndíjat kapott. Bár a verseny 
után mindenki örült, hogy a 
nyugati' gyári versenyzők kö
zött is sikerült a helytállás, de 
ha figyelembe vesszük, hogy 
az előtte végzettek közül a 
nyugatnémet versenyzőt éDpen 
Brüsszelben verte meg, ebben

az évben pedig Szegeden az 
ötödik helyezett jugoszláv 
versenyzőt is. legyőzte, akkor 
ismét szembeötlik a jó fel
szerelés fontossága."

A következő verseny is Sze
geden volt, ahol a motor és 
hajó is segítette a győzelem
ben dr. Kovács Ferencet, aki 
a két versenynapon az egyet
len nemzetközi győzelmet arat
ta a több géposztályban raj
tolt magyar és hét külföldi or
szág legjobb versenyzői előtt. 
A magyar bajnoki futamot is 
nagy fölénnyel, maximális 1200 
ponttal nyerte.

Belgrádban augusztus 18— 
19-én kétnapos verseny volt 
kilenc ország versenyzőinek 
részvételével. A tő szám az 
ON hajók világbajnoksága 
volt. Ezen a sportág legjobb 
versenyzői, a holland Van dér 
Veiden, az olasz Molinári Re
náta és az osztrák Erwin Zim
mermann is rajtolt a húsz fő
nyi világbajnoki mezőnyben. 
Kovács dr. kategóriájában a 
szombati versenynapon 24 
másodperccel volt jobb a má
sodik befutónál. Vasárnap, a 
második versenynap már ko
rántsem sikerült ilyen jól. 
Egy jugoszláv versenyző mint
egy 100 km-es sebességgel ol
dalról beleszaladt Kovács dr. 
motorjába. Bár a magyar ver
senyző csak kisebb sérülést 
szenvedett, de a súlyosan sé
rült és víz alá merült mo
torral már nem versenyezhe
tett tovább. Így a szombati 
pontszám és az 5. hely ma
radt számára.

A csehszlovákiai jedovnicei 
versenyen a hajó alja betört 
és a váci vasutas verseny
ző, aki addig az első helyen 
állt, feladta a versenyt.

Sajnos, a technikai sportok
nál néha előfordul, hogy a sze
rencse elpártol a versenyzőtől, 
így történt ez az idén dr. Ko
vács Ferenccel is, akinek a ku
darcok azért nem szegték ked. 
vét.

Pintér Lajos

A FIATAL V Á R O S H O Z  MÉLTÓAN

Fellendült à szakosztályi munka 
a Celldömölki Vasutas SE-ben

Az európai' szocialista or
szágok, valamint Ausztria, 
Olaszország és az NSZK köz
lekedési szakértőinek részvé
telével szeptember 27-én nem
zetközi tanácskozás kezdődött 
a MÁV Vezérigazgatóságon.

A kétnapos konzultációt, 
amelyen 13 hazai és külföldi 
előadás alapján cseréltek vé
leményt a szakemberek, Urbán

Lajos közlekedés- és posta
ügyi államtitkár nyitotta meg. 
A részvevők egyebek között a 
közlekedéspolitika nemzetkö
zi feladataival, gazdaságpoliti. 
kai, idegenforgalmi és kör
nyezeti összefüggéseivel, az 
egyéni és tömegközlekedés he
lyes arányainak kialakításá
val, a közlekedési ágak együtt
működésének kérdéseivel fog
lalkoznak.

Munkavédelmi ügyintézők tanfolyama
A pécsi igazgatóság min

den évben továbbképző tan
folyamot rendez a munkavé
delmi ügyintézők részére. Az 
idén a dombóvári vontatási fő
nökségen került erre sor. Ér
tékelték többek között az igaz
gatóság első félévi baleseti 
helyzetét, munkavédelmi te
vékenységét, majd dr. Hámo
ri Károly, a területi egész

ségügyi központ igazgató-fő
orvosa tartott előadást az 
üzemi higiéniáról.

A programban munkavé
delmi jellegű filmvetítés is 
szerepelt. Az előadásokat kö
vető konzultációkon a tanfo
lyam résztvevői kicserélték 
tapasztalataikat, megbeszél
ték a baleset-megelőzés le
hetőségeit.

Ifjúsági napok
A IX. kerületi KlSZ-bi- 

zottság szeptember 27. és 30. 
között ferencvárosi ifjúmun
kás- és szakmunkástanuló na
pokat rendezett. Aktív részt
vevői voltak a rendezvényso
rozatnak a vasúti csomópont 
KISZ-fiataljai is. Az egész es
tét betöltő dunai sétahajó
záson 35 fiatal vasutas vett 
részt. A sportvetélkedőket — 
kispályás labdarúgás, aszta
litenisz — az FVSK létesít-

Ferencvárosban
ményeiben, pályáján rendez
ték.

Sok érdeklődőt vonzott a 
járőrverseny is. A vasuta
sok a második helyet szerez
ték meg. A különböző poli
tikai rendezvényeken és a 
brigádvezetők tanácskozásán 
vitakészségükkél, tapasztala
taik átadásával öregbítették 
a csomópont hírnevét a vas
utasok.

Továbbjutott
a Gyenis

A MÁV dombóvári fatelítő 
főnökségen szeptember 13-án 
brigádvetélkedőt rendeztek ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulója tiszteletére. A vetél
kedőt Horváth Sándor, a fő
nökség helyettes vezetője nyi
totta meg.

Tizenegy brigád 55 tagja vett 
részt ezen a szellemi verse
nyen. A résztvevőknek szak
mai, munkavédelmi, politikai,

brigád
irodalmi és sport vonatkozású 
kérdésekre kellett válaszol
niuk.

Az első helyezést és a to
vábbjutás jogát végül is a Gye
nis Antal szocialista brigád 
szerezte meg (326 ponttal). Má
sodik lett a Kandó brigád (322 
ponttal), harmadik helyen vég
zett aiz Április 4. brigád (291 
ponttal).

Példás az együttműködés 
a vasút és a bauxitbányák között

Ez év január elejétől kapott 
városi rangot Celldömölk. A 
település és környékének leg
nagyobb sportköre a Celldö
mölki Vasutas Sportegyesület. 
Elnökével, Velekei Jánossal, 
arról beszélgetünk, miként 
alakul, fejlődik a fiatal vasi 
város sportélete.

— A városi rang elérésének 
— egyebek mellett — megha
tározója volt a sportmozgalom 
-érzékelhető mennyiségi és mi
nőségi javulása is — mondja 
bevezetőül. — Ennek tudatá
ban már évekkel ezelőtt meg
kezdődött a tervszerű feljesz- 
tés. A helyi párt- és tanácsi 
szervek, a megyei sporthivatal, 
de a vasutas-szakszervezet is 
odafigyelt egyesületünkre. A 
támogatások eredményekép
pen a közeli mesteri termál
fürdőben rendszeres úszóokta
tást tartunk, ö t  esztendeje 
minden nyáron közel 300 gyer
mek tanul meg úszni. A sport
kör autóbusza Celldömölkről 
és a környező hét községből 
szállítja oda-vissza a fürdőhöz 
a gyerekeket. A háromhetes 
turnusok egész nyáron folya
matosan váltják egymást. A 
tanfolyamon háromévestől ti
zennégy évesig találhatók gye
rekek. Az úszóoktatás egyide
jűleg a napközistábor szerepét 
is betölti.

Eredményes az atlétikai 
szakosztály is. A serdülő, ifjú
sági és felnőtt versenyzők mel
lé, a meggondolásra késztető 
anyagi körülmények közepet
te is, szerződtettek egy máso
dik edzőt.

— Ügy éreztük, van értel
me — folytatja tovább az el- 
nök. — Már a serdülők között 
akadnak olyanok, akikre érde
mes felfigyelni. Több verse
nyen is jó eredményt ért el 
Szabó Zita, Kocsis Tímea és 
Varga Károly. Felnőtt atlétá
ink az elmúlt év értékelése 
alapján a C kategóriában el
sők voltak Vas megyében.

Asztalitenisz férfi verseny
zőink három éven keresztül 
megyei bajnokságot nyertek. 
Az osztályozókon ütötték el 
őket a feljebb jutástól.

A természetjáró szakosztály
nak a vasutas dolgozók mel
lett más szakmáktól is vannak 
tagjai. Összesen százhatvanan 
vannak. Legjobbjaik a hazai 
tájakon kívül Jugoszláviában 
és Csehszlovákiában is túráz
tak. Most a televízió által 
meghirdetett Kék túrára ké
szülnek. Vállalták azt is, hogy 
a túra útvonalainak a helyi 
szakaszán társadalmi munká
ban karbantartják a terepet.

Közben a legnépszerűbb 
sportágra, a labdarúgásra te
relődik a szó. A megyei első 
osztályban szereplő csapat az 
idén a Szabad Föld Kupa meg
nyerésével nagy fegyvertényt 
hajtott végre. Ez a szakosztály, 
amelynek 120 igazolt tagja 
van, évek óta jól dolgozik. Az 
elmúlt húsz évben 11 olyan 
labdarúgót Indítottak útjára, 
akik az NB I-ig vitték, s közü
lük jelenleg is többen futbal
loznak az élvonalban.

Területi sakk- és asztali
tenisz-döntőt rendeztek szep
tember 15-én Szombathelyen 
a vasutasok Haladás Műve
lődési Házában. A szombat- 
helyi területi bizottság ver
senyén 120-an indultak. Ered
mények. Sakk, férfi egyéni: 1. 
Pálmai Miklós (Szombathely, 
járműjavító I), 2. Porpáczi 
László (Szombathely, jármű
javító I.), 3. Báli István (MÁV- 
igazgatóság). Sakk, csapat: 1. 
Szombathely, járműjavító I., 
2. MÁV-igazgatóság, 3. Szom
bathely, járműjavító II. Asz-

Még szervezettebbé kell ten
ni a „magyar ezüst** alap
anyagának, a bauxitnak a fo
lyamatos szállítását. Ez volt 
a mottója annak az értekez
letnek, amelyet a budapesti 
vasútigazgatóság, a Magyar 
Alumíniumipari Tröszt, az Al
másfüzitői Timföldgyár és a 
Fejér megyei Bauxitbányák 
vállalatvezetői szeptember 26- 
án tartottak Kincsesbányán.

A szállíttatók képviselői be
számoltak ez év eddig eltelt 
hónapjainak fuvarozási ered
ményeiről. Mint kiderült, a 
tervet teljesítétték. Ez a pél
dás együttműködésnek és an
nak köszönhető, hogy a bau- 
xitbányák-vállalat a hét végi

talitenisz, női egyéni: 1. Bo- 
dorkós Istvánná (Szombat
hely, járműjavító), 2. ’ Buczo- 
gi Mária (Szombathely, jár
műjavító), ,3. Mádi Jenőné 
(Szombathely, TBÉF). Aszta
litenisz, férfi egyéni: 1. Be
lényes Antal (Zalaegerszeg, 
pft.), 2. Györkös Zoltán (Szom
bathely, járműjavító), 3. Csánk 
János (Szombathely, jármű
javító). Asztalitenisz, férfi, 
csapat: 1. Járműjavító II., 2. 
Pápai Pft., 3. Jármű javító I. 
csapata.

• Sz. J. L

és a munkaszüneti napokon 
folyamatosan megszervezte a 
rakodásokat.

A tanácskozás részvevői — 
figyelembe véve a mezőgaz
dasági termények fuvarozásá
nak fontosságát — megálla
podtak abban, hogy a vasút az 
év végéig terven felül még 20 
ezer tonna bauxitot szállít el.

Kispályás bajnokság
Ceíldömölkön befejeződött a 

városi kispályás labdarúgó 
bajnokság. Több hónapon ke
resztül tizenhárom üzem, hi
vatal és munkahely csapata 
küzdött a pontokért. A CVSE 
kispályáján lejátszott mérkő
zések győztese a MÁV Építési 
Főnökség csapata lett. A má
sik vasutascsapat, az ÉHF lab
darúgói a hatodik helyen vé
geztek.

MAGYAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

laDja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőséa:
1063 Bpest vi.. Benczúr .utca 41. 

Telefon városi: 229-̂ 872. 
üzenni: 19—77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII.. Rákóczi út 64.

Telefon: 224—818.
Felelős kiadó: dr Suth Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatóim.
Csekkszámlaszánnunk:

MNB 219 — 11 859 
79—4213. Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vezetőt

Csöndes Zoltán vezérigazgató

Sz. Jakab István

Sakk és asztalifenisz területi 
döntő Szombathelyen

— Felfedezés. A győri Áfész- 
vasutas tánccsoport tagjai a 
közelmúltban kiránduláson 
vettek részt. Havazd község 
határába érve a szántáson cse
repeket, edénydarabokat talál
tak. A leletet bemutatták a 
győri Xántus János Múzeum
ban. A régészek feltételezése 
szerint a tánccsoport tagjai egy 
közép-római kori település 
romjaira bukkantak.

— Vetélkedő. A szocialista 
brigádok II. országos vetélke
dőjének elődöntőjében részt 
vettek a nagykanizsai üzem
főnökség szocialista brigádjai 
is. A versengő 37 brigád csa
patai közül a győzelmet Nagy
kanizsa állomás Ságvári> End
re brigádja szerezte meg. Má
sodik a Marx Károly, harma
dik pedig a Hámán Kató bri. 
gád lett. Az első három he
lyezett csapat pénzjutalomban 
részesült, és egyben részesei le
hetnek a pécsi igazgatósági 
döntőnek.

— Operettest. Nagykanizsán, 
a vasutasok Kodály Zoltán 
Művelődési Házában szeptem
ber 25-én operettestet rendez
tek. A több* mint egyórás mű
sorban közreműködött Fehér
vári Horváth Márta és Palócz 
László operaénekes, valamint 
Reményi József zongoramű
vész.

— Nyugdíjasok helytállása. 
Szeptember 14-én a szolnoki 
cukorgyár is megkezdte a ter
melést. A körülbelül 55 ezer 
vagon répa feldolgozását a 
munkaerőhiány miatt csak 
idénymunkások segítségével le
het időben befejezni. Több 
mint száz vasutas nyugdíjas is 
munkát vállalt az idényben. Az 
előző évekhez hasonlóan helyt
állásukra az idén is számíta
nak.

— Véradás. A nyíregyházi 
körzeti üzemfőnökség Vörös
keresztes szervezete szeptem
ber 11-én és 12-én térítésmen
tes véradónapokat szervezett, 
amelyen 284-en vettek részt, 
és összesén 77 liter vért ad
tak.

— Nyugdíjasok búcsúztatása. 
A záhonyi gépesített rakodási 
főnökség szakszervezeti bízott, 
sága harminc nyugdíjba vo
nult dolgozójuk tiszteletére 
ünnepséget rendezett. Miklós 
János, a főnökség vezetője kö
szöntötte a nyugdíjasokat, 
majd pénzjutalmat adott át 
részükre.

— Küldöttértekezlet. A pécsi 
területi bizottság szeptember 
12-én bizalmi küldöttértekezle
tet tartott, amelyen megvitat
ták a bizalmiak jog. és hatás
körének érvényesítését, gya
korlati tapasztalatait. Halmay 
Árpád, a területi bizottság tit
kára tartott vitaindító elő
adást

— Előadás. A tapolcai Ba
tsányi János Művelődési Ház 
színháztermében a közelmúlt
ban előadást tartott dr. Halász 
István, a városi tanács titkára 
Tapolca fejlesztéséről, a la
kás-, óvoda-, iskola- és kór
házépítés terveiről. A város 
fejlődését a tapolcai vasutasok 
eddig is sok társadalmi mun
kával segítették.

— Elektronikus mérleg. A 
szombathelyi járműjavítóban 
elektronikus mozdonymérleget 
készítettek. A jövőben ennek 
segítségével végzik majd a 
járművek tengelynyomásának 
beszabályozását. A művelet 
célja az, hogy a mozdonyok 
mindkét oldalára azonos terhe
lés jusson.

H A L Á L O Z Á S

Hetvenkilenc éves korában 
elhunyt Szekér Rudolf, MÁV 
nyugdíjas, a Szocialista Hazá
ért Érdemrend tulajdonosa. 
1937 óta vett részt a mun
kásmozgalomban.

Hamvasztás utáni búcsúzta
tása szeptember 29-én volt a 
Rákoskeresztúri új köztemető 
ravatalozójában.

Ünnepi nagygyűlés
A ferencvárosi csomópont 

MHSZ-szervezete és MSZBT 
tagcsoportja szeptember 27-én J  
ünnepséget rendezett a fegy- ' 
veres erők napja alkalmából.
Az ünnepi nagygyűlés mintegy 
120 résztvevőjét Kocsi Gáspár 
MHSZ-titkár üdvözölte, majd 
Krecska János, a csomópont 
pártbizottságának szervező tit
kára mondott ünnepi beszédet. 
Utána kitüntetések, jutalmak 
átadására került sor. Egy év
tizedes kiemelkedő munkás
ságáért Hajnal Lajos MHSZ- 
klubtitkárt Honvédelmi Ér
deméremmel tüntették ki.

Lakáscsere
Elcserélném kétszobás étkezős, í 

rákospalotai kertészetre néző, n 
emeleti MÁV bérlakást kettő ki
sebbre. Érdeklődni lehet telefo* ' f 
non: 10—18 Nagy Márta.

Elcserélném Dunakeszi-gyártele* 
pen levő kétszoba összkomfortos, 
gázfűtésű, 1. emeleti lakásomat 
Pest belterületén egyszoba, háló- 
fülkés összkomfortosra. Minden 
megoldás érdekel. Cfm: LipnlczkJ j  
Andrásné, 2120 Dunakeszi, Béke 
út 2.

Elcserélném Budapest, XIV. ke
rületi egyszoba, * komfortos MÁV 
lakásomat kizárólag debrecenire* 
vasutas dolgozóval. Minden meg- * 
oldás érdekel. Érdeklődni lehet: 
Debrecen állomáson, Hoór Ernő . | 
vonatvezetőnél, a vezényletben. 
Budapesten, 01—40—49 telefonon* 
Dobrosiné.

A BU D APESTI 
VASUTAS SC.
k ö n n y ű  m u n k á r a

FELVÉTELR E K ER ES
vizsgázott
kazánfűtőket, J
pályam unkásokat, 
takarítónőket és  
oltozooroket.

Nyugdíjas dolgozókat is alkalmazunk.

J e l e n t k e z é s  s z e m é l y e s e n :
B p .  X I V . ,  S z ő n y l  u .  2 .  v a g y  
t e l e f o n o n  a  6 3 6 —8 7 2 , 8 1 —3 7 - e s  
s z á m o k o n .  >
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A közlekedési ágazatok között 
növelni kell a vasút szerepét

A k fiva é rtek ez le t a Közlekedés* 
és Postaügyi M in isztérium ban

A Közlekedés- és Postaügyi len, de az évi terv egyensúlyi
Minisztérium az 1980. évi ter
vezőmunka feladatainak, a

céljainak megvalósulása és a 
további előrehaladás megala-

gazdálkodás fokozódó követel- pozása céljából nem kielégítő, 
ményeinek, s a követelmények Ezért a termelésben és a gaz-
érvényesítésének megtárgya
lására október 9-én aktíva
ülésre hívta össze a tárca 
szakágazati, tröszti, önálló vál
lalati 'vezetőit, valamint az ér
dekelt társadalmi és funkció- szerűsítésére. Ez 
nális szervek képviselőit sen vonatkozik a

dálkodásban az eddiginél még 
következetesebben kell töre
kedni a minőség gyorsabb ja
vulására, a hatékonyság javí
tására, a termékszerkezet kor- 

termés zete- 
közlekedési

Részt vett az aktívaülésen ágazatra is.
Huszár litván, a.?. MSZMP Po
litikai Bizottságának tagja, a

Nagy nyomatékkai elemezte 
ezután a beszámoló a kiilön-

köztük a vasútnak, mint leg
fontosabb szállítónak ez évi

Minisztertanács elnökhelyet- böző közlekedési ágaknak, 
tese, az Országos Tervhivatal 
elnöke, valamint Kovács An
tal, a Központi Bizottság ipari fejlődését és elmaradásait, 
és közlekedési osztályának ve
zetője. Az ülés elnöki tisztét 
Urbán Lajos államtitkár töl
tötte be, előadója pedig Klézl

a közútról a vasútra 
az áruszállításokat,

— A vasúti áruszállítás tel
jesítményei megközelítik a 
tervezett szintet — állapította

Róbert miniszterhelyettes volt. .Tj_J továbbra sem sikerült vissza-
A miniszterhelyettes beve- terelni 

zető szavaiban nyomatékosan azokat 
rámutatott: előadása ezúttal amelyeket energiafelhasználá
sokkal több problémát és sú- si és egyéb szempontokból is 
lyosabb gondot,vet fel, mint a indokolt lenne visszairányíta- 
korábbi évek hasonló beszá- ni. A vasút esetenként így sem 
mólói. A kritikus és önkriti- tudott minden szállítási igényt 
kus hangvétel oka az: a mi- idejében kielégíteni. A sze- 
nisztérium látja a közös mun- mélyszállításban a tömegközlé
sen hiányosságait és keresi a kedés teljesítményei az előző 
megoldási lehetőségeket, hogy évhez képest körülbelül 2 szá
minál jobban meg tudjon fe- zalékkal emelkednek és a tér
iéin! az új gazdaságpolitikai 
követelményeknek.

A kormány nemrég áttekin
tette az idei tervteljesítés vár-

vezettől 1 százalékkal marad
nak el. A vasút utasforgalmát 
továbbra is az előirányzatnál 
nagyobb mérséklődés jellemzi, 
míg az autóbusz-közlekedés a

ható eredményeit, tapasztala- tervezettnél körülbelül 3 sza- 
tait. Ismert, hogy az idei nép- zalékkal gyorsabban emelke- 
gazdasági terv legfontosabb dik ebben az évben. Ez ener- 
célkitűzése a gazdaság egyen- getikai szempontból és az élő
súlyának javítása. A kormány 
megállapította, hogy most, köz
vetlenül az év befejezése előtt 
a fejlődés egyes fontos gazda
sági folyamatoknál kétségte-

munkaigényre való tekintet
tel kedvezőtlen.

Az év végéhez közeledve 
már megközelítő pontos-

(Fólytatás a 3. oldalon.)

S Z E G E D I  I G A Z G A T Ó S Á G :

Irány- és fordavonatokkal 
továbbítják a cukorrépát

A szegedi vasútigazgatóság dunántúli gyárakba is rend
dolgozóinak az év utolsó há- szeresen inaitandk répavona- 
rom hónapjában közel 3 mii- tokát. Ezeket a gyárak feldol- 
2ió tonna árut kell elfuvaroz- gozási kapacitásához igazítják, 
niok. Legnagyobb munkát a ami bizony naponta operatív 
mezőgazdasági termények el- intézkedések egész sorát teszi 
szállítása jelenti. Csupán cu- szükségessé. Szeptember 20-a 
korrépából 680 ezer tonnát kell óta Állampuszta és Solt állo- 
a gyárakba továbbítani. A másokról az ercsi, Baja térsé- 
zavartalan répaszállítás érdé- géből a petőházi és újabban 
kében az igazgatóság és az Tiszaföldvárról a sárvári gyá- 
érintett cukorgyárak vezetői rakba küldenek egy-egy répa- 
még jóval a szezon kezdete vonatot.
előtt gondosan egyeztették az Az lgazgatőság területén a
idei feladatokat, s pontosan szezon kezdetétől szeptember

G. J.

meghatározták a teendőket —̂ — 
Döntöttek arról is, hogy hon- vé*élg már t6bb mint 100 ezer 
nan, milyen vonattal továbbít- tonna rép á tfuvaroztak a gyá- 
ják a répát. A tervek szerint rakba. 
az idei szezon rövidebb lesz a 
korábbiaknál. A feldolgozás 
szeptember 20-a körül kezdő
dött és várhatóan január ele
jén fejeződik be.

Az igazgatóság területén el
szállításra váró répáit 18 vas
útállomáson rakják be. A Me. 
zőhegyesi Cukorgyár például 
négy állomáson rakja be a 145 
ezer tonna körüli répáját.
Székkutasról 37, Orosházáról 
és Földdeákról 50—50, Makó
ról 25 ezer tonna répa egy ré
szét vasúton tervezik Mezőhe
gyesre küldeni. A központosí
tott répaátvétel és -rakodás 
meggyorsítja a szállítást is. Az 
igazgatóságon úgy döntöttek, 
hogy a feldolgozásra külden
dő répa közel 80 százalékát 
irány- és fordavonatokkal to
vábbítják. A gyárakba való 
fuvarozás mellett egyúttal gon
doskodni kell az onnan kike
rülő cukor, valamint a takar
mányozáshoz szükséges répa
szelet elszállításáról is. Az 
előzetes felmérések alapján az 
igazgatóság területén levő két 
cukorgyárból, Mezőhegyesről 
18 ezer tonna cukor és 24 ezer 
tonna répaszelet, Sarkadról 
pedig 22 ezer tonna cukor és 
közel 20 ezer tonna répaszelet 
kerül feladásra.

A Dél-Alföldön már javában 
járnak az „édes” vonatok. A 
mezőhegyesi gyárba naponta 
V :t fordavonattal, míg Sarkad
ra, főként Békés megyéből 3 
irinyvonattal küldik a feldol
gozásra váró répát. Emellett 
Szolnokra, Hatvanba, sőt a

V I L Á G  P R O L E T Á R J A I ,  E G Y E S Ü L J E T E K !
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Igazodjon mindenütt a helyi feladatokhoz 
a kongresszusi és felszabadulási verseny

1980. december 31-ig tartó országos mozgalom • Köz éle thég • Hazánk 
gyarapítását szolgálja • Értékelés negyedévenként

Október 10-én, a Szakszer- egyéni kezdeményezések ki- vizsgálják vállalásaik időszerű
vezetek Országos Tanácsának bontakozásának is. 
székházában Juhász Ottó, a 
SZOT-titkára tájékoztatta a 
sajtó képviselőit a kongresz- 
szusi és felszabadulási mun
kaverseny eddigi tapasztala
tairól és a további tenniva
lókról.

Fontos teendőként említette 
Juhász Ottó, hogy legyen ru
galmas a munkaverseny, s
kövesse a vállalati gazdálko
dásban végbement változáso
kat.

ségét és értékelik a megvaló
sítást.

Elmondotta többek között,

A SZOT titkára befejezésül 
elmondotta, hogy az üzemi 
demokrácia fejlődése nyomán 
lényegesen megnőtt a dolgo
zók érdeklődése, közéleti fe- 

A munkaverseny 1980. de- lelőssége a kollektíva, ügyei
hogy a XII. kongresszus és a cember végéig tart. A mosta- iránt. A munkaversenynok

a gazdasági eredményeken kí
vül — továbbra is fontos vo
nása az embert formáló, a 
szakképzettséget és az általá-

hazánk felszabadulásának 35. ni felajánlások több vonatko-
évfordulója tiszteletére kibon- zásban átfogják ezt az idő-
takozott munkaverseny rövid szakot, de nem mindenben,
idő alatt országos méretűvé ^zért szükséges, hogy év vé-
s i ia  ? ”S r t US u i ^ á v Í r v a -  sén> ületve a iövö esztendő nos műveltséget elmélyítő ha-
ló egyetóftL ek, a Szocialista elején mindenütt m  üzem, a tása. A dolgozók tulajdonosi fe-
haza gyarapítását* szolgáló vállalat helyzetéhez igazítsak lelosségtudata
tettrekészségnek. A felajánlá- fl munkaverseny célkitűzéseit.

eredményesen 
járulhat hozzá a belső tartá

sok teljesítése számottevően 
hozzájárul a tervek valóra vál
tásához; erősíti a munkához 
való szocialista viszonyt, és 
nélkülözhetetlen forrása an
nak, hogy a gazdasági fejlő
dés nehezebb feltételei között 
is sikerrel haladjunk előre.

A szocialista brigádok, a 
vállalati kollektívák kezdemé
nyezései Összhangban vannak 
azdaságpolitikai céljainkkal, 

a népgazdasági terv követel
ményeivel. A felajánlások kö
zéppontjában a gazdaságos 
termelés és értékesítés, a jö
vedelmezőség, a munka terme
lékenységének a növelése, a 
termékek korszerűségének és 
minőségének javítása áll.

A dolgozók a korábbinál 
kritikusabban teszik szóvá az 
anyag- és alkatrészellátás 
gondjait, az állásidőket, a 
munkaszervezés hibáit, egyben 
maguk is segítenek megszün
tetni a gátló körülményeket. 
Sok még a kihasználatlan le
hetőség abban, hogy a dolgo
zók más-más rétegei is be
kapcsolódjanak a versenybe. 
Helyes, ha a brigádok, a kol
lektívák vállalásai mellett 
megfelelő teret szentelnek áz

Hasznos, ha a brigádok lég- lékokat kiaknázó újabb kez- 
alább negyedévenként felül- deményezésekhez.

N yugd íjasok  a  répak am pán yban
Selyp állomásra naponta idén 56 nyugdíjas segíti a 

100—120 vagon cukorrépa ér- munkát a répaszállítás idején. 
kezik. A szezonra való jó fel- Nekik is részük van abban, 
készaést bizonyítja, hogy a h sikerült csökkenteni a 
kocsitartozkodasi tervet az el- , , ,  , , ,  . . *  . . ,
múlt hónapban is sikerült túl- kocsitartozkodási időt és jobb 
teljesíteni. Az állomáson, az a kocsik kihasználása is.

Határforgalmi
verseny

Már több éves hagyományai 
vannak a Murakeresztúr és a 
Kotoriba határállomások kft* 
zötti munkaversenynek.

Az elmúlt fél év eredmé
nyeit szeptember 15-én, Mu
rakeresztúr állomáson értékel
ték. Az' ünnepségen megjelen
tek a varasdi, a Csáktornyái 
vasúti szekciók főnökei, tár
sadalmi vezetői, továbbá a 
pécsi igazgatóság képviselőiéi 
Murakeresztúr állomás gaz
dasági, társadalmi vezetői.

Az idei első félévi verseny 
győztese ismét Murakeresztúr 
állomás lett. A legeredménye
sebb munkát végzett dolgozók 
pénzjutalmat kaptak.

Ki minek mestere?
Szombathelyen szeptember 

27-én, az igazgatóság székhá
zában rendezték a Ki minek 
mestere vetélkedő területi kö
zépdöntőjét, amelyen hat cso
móponton, illetve üzemfőnök
ségen tartott elődöntők győz
tesei vettek részt. A forgalmi 
és kereskedelmi szakszolgálat 
dolgozói három kategóriában 
versenyeztek.

Az I., a II., és a III. kate-' 
gória győztesei: Orlai Sándor 
váltókezelő (tapolcai üzemfő
nökség); Fábián Zoltán tarta 
lékos (Szombathely állomás) 
Kovács József forgalmi szol 
gálattevő (Szombathely álló 
más).

Újítási negyedei*
Zuhanyban

A záhonyi átrakókörzetben 
szeptember 1. és november 
30-a között újítási negyedévet 
tartanak. Kiemelten díjazzák 
majd azokat az újítási javas
latokat, amelyek energia- vagy 
létszámmegtakarítást eredmé
nyezhetnek. A győztes szolgá
lati hely 15 ezer forint jutal
mat kap.

Sokat várnak a szervezők 
azoktól az ötletnapoktól is, 
amelyeken a szocialista bri
gádtagok tehetnek javaslatot 
az átrakás, a szállítás könnyí
tésére, a gazdaságosabb mun
kára.

A VASÚT SZEPTEM BERI SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYE:

25 millió 201 ezer utas 
és 11 millió 542 ezer tonna áru

A vasút szeptemberben 25 tje hálózati szinten csak kis- A teherkocsik átlagos ter- 
millió 201 ezer utast szállított, mértékben javult. Az egy ké- helése 6,5 százalékkal javult, 
Ezzel a bázishoz viszonyítva sett vonatra eső fajlagos ké- míg a teherkocsik átlagos for- 
98,2, a tervhez képest 101,6 sési idő 35,4 perc volt, amely dulóideje a bázisidőszakhoz vi- 
százalékos teljesítést ért el. a bázisidőszakhoz képest to- szonyítva továbbra is kedve 
Az utaskilométer mind a bá- vábbi, közel kétperces rom- 
zishoz, mind az előirányzathoz lást jelent. Növekedett a nem
viszonyítva 97,6 százalékos zetközi expressz-vonatok faj-
volt.

A személyszállító vonatok 
menetrend szerinti közlekedé-

lagos késési ideje is.

zőtlen, mivel a 3,76 napi ér
ték 5,3 százalékos romlást je
lent.

A tehervonati mozdonyok

A budapesti MAV-Kórház rendelőintézetében augusztus óta üzemel a  csőposta. A gyer
mekrendelőben dr. Gusztos Erzsébet megvizs gáJta a kis beteget. A kartonra vezetett diag
nózist a  nővér a csőposta segítségévei egy másik osztályra küldheti

(Laczkó Ildikó felvétele)

A vasút szeptemberi áru- kihasználása a gőz- és kistel- 
¿zállítási teljesítménye: 11 jesítményű dízelmozdonyoknál
millió 542 ezer tonna. Ez a bá- javulást mutat, a villamos és 
zishoz viszonyítva 97,4, a tér- a nagyobb teljesítményű dízel
vet alapul véve 97,3 százalék, mozdonyoknál a fajlagos tel 
Az árutonna-kilométer telje- jesítmény nem érte el a bá- 
sítmény is közel azonos. így a zisidőszak szintjét, 
tervteljesítés értéke 97,8 száza- Az év eddig eltelt 
lék.

A belföldi fuvarozások a bá
zishoz viszonyítva azonosan

idősza
kában a vasút 219 millió 345 
ezer utast szállított, amely a 
bázishoz 95,7 a tervhez 98

É S f e É Ü t  százalékos teljesítésnek felel2,4, az importforgalom
lóméterben mért teljesítés

lítás 
8,7,■
mennyisége pedig 12 százalék
kal volt kevesebb, mint az el
múlt év azonos időszakában. 
A tervhez viszonyítva az ösz- 
szes áruszállításon belül a bel
földi és az exportforgalom 0,2, 
illetve 3,9 százalékkal emelke
dett, míg az import- és tran-

meg. Közel azonos az utaski-
is.

A vonatok menetrend szerinti 
közlekedése sem alakult ked
vezően, sőt a fajlagos késési 
idő a bázisidőszak 30,1 percé
ről 34,9 percre emelkedett.

A vasút szeptemberrel bezá
rólag 98 millió 818 ezer tón-

zitszállítások mennyisége 7,3, na árut szállított, s ezzel a bá- 
illetve 13 százalékkal csökkent, zisidőszak szirtiét 99,2 száza- 

A kiemelt termékek közül lékra, a tervet pedig 98,3 szá- 
szénből_ 2,3, kőből 28,8, kavics- zalékra teljesítette. Valamivel

kedvezőbb az árutonnakiló
mért teljesítmény

ból 18,7, mészből 24,2, cement 
gyártmányokból 11,2. tűzifából méterben 
41,5 százalékkal többet, míg alakulása, 
téglából és cserépből 20,6, ce 
mentből 3,1, műtrágyából 4,4 A tervhez képest a belföldi
cukorrépából 37,7 Tzázalékkai
kevesebbet szállítottunk, mint 
az elmúlt év azonos időszaká
ban.

Az áruszállítás minősége a 
legfontosabb mutatókat ala- 
pulvéve javult. A vonatfelosz
latások 5,2 százalékkal, a gép- 
ácsorgások 23,5, a géprevárá-

letve 5,0 százalékos a lemara
dás, míg az export és tran
zit relációban 2,7, valamint 2,6 
százalékos a túlteljesítés mér
téke.

Az év hátralévő három hó
napjában, a vállalati tervet 
alapulvéve, mintegy 36 millió

si esetek száma 19,5 százalék- tonna elszállítása vár a vasúi
kat csökkent a bázishoz viszo- ra, amely csak körültekintő
nyitva. A késetten közlekedett 
tehervonatok részaránya közel 
a bázisszintnek

forgalomszervezéssel, kapaci
tásaink lehető legjobb ki- 

megfelelően használásával, fegyelmezett 
munkavégzéssel teljesíthető.
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SZENTESI HELYZETKÉP

Középpontban az ember
A dolgozók élet-  és munkakörülményeit vizsgálta 

a szentesi építési főnökség szakszervezeti bizottsága
A szentesi építési főnökség 

szakszervezeti bizottsága
mélyreható elemzés után rtieg- 
tárgyalta a dolgozók élet- és 
munkakörülményeivel kap
csolatos időszerű kérdéseket. 
Az emberekről való gondos
kodást a főnökség vezetése 
egyik legfontosabb feladatá
nak tekinti. A munkaerő meg
tartása érdekében — különö
sen a pályán dolgozók szállí
tásában, étkeztetésük lel téte
leinek biztosításában, az idő
járás elleni védelemben, vala
mint a  kultúrált elszállásolás 
terén —- jelentős eredménye
ket értek el.

L aktanyák 
és lakókocsik

Az építési főnökségnek négy 
sajátkezelésű munkásszállása 
van. Közülük csak a szegedi 
végleges, a városföldi, a  kis
kunhalasi és a  békéscsabai 
laktanya ideiglenes. Összesen 
201 vasutas számára nyújta
nak átmeneti otthont. A bé
késcsabai és a  kiskunhalasi 
laktanya 1960-ban épült. A 
békéscsabait az idén korsze
rűsítették: kétágyas szobákat 
alakítottak ki, s a kapcsolódó 
helyiségek is megfelelnek az 
igényeknek.

A  szállások felszereltsége, 
rendje kielégítő. Az ágyakat 
folyamatosan laticelbetétekkel 
látják el (Szegeden a vas
ágyakat heverőre cserélték 
ki). A SZOT-tól kapott külön 
keretből színes tévét, filmve
títőt és könyvtárat vásároltak. 
Lehangoló képet mutatnak vi
szont a vasúti lakókocsik. 
Többségük régi favázas s tel
jesen elhasználódott. Felújítá
suk nem gazdaságos, emellett 
átállításuk a munkahelyekre 
rendkívül kockázatos.

A vasúti lakókocsikban 
mostoha körülmények között 
lakik 40 gépkezelő, a nyíreav- 
házi építésvezetőség 42 polgá
ri dolgozója, 30 hidász és he
gesztő. A közúti gépekhez 
kétezernélyes univerzális la
kókocsik tartoznak. Állapo
tuk jó, gyors helyzetváftozta- 
tásuk miatt célszerűen alkal
mazhatók.

A dolgozók étkeztetéséről a 
MÁV üzemi konyhái, a  ven
déglátó egységek és a honvéd
ség gondoskodnak. A  polgári 
dolgozók 53 százaléka veszi 
igénybe az üzemi étkeztetést, 
így átlagosan 475-en ebédel
nek. A nyílt vonalon dolgo
zóknak 85 százalékát látják el 
főtt étellel, ám a nyílt vona
lon — és az építési szaka
szokon — az egészségügyi fel
tételek minimálisak. Kultu
rált étkezésről csak az üzemi 
konyháikon, és a melegítő 
konyhával ellátott, ebédlővel 
rendelkező telephelyeken be
szélhetünk. A 10—25 literes 
kannákban télen bizony kihűl 
az étel. Több kettősfalú edény 
kellene a szállításhoz.

Naponta 100 embert szállíta
nak a lakóhelytől a munka
helyre, a  telephelyről a  mun
kahelyre 133 dolgozót. Ezért 
saját erőből sokat tett az 
építési főnökség. A munkás- 
szállítás évente több millió 
forintba kerül, és jövőre már 
teljes egészében a gazdasági 
eredményt csökkenti.

N őpolitika 
a  gyakorla tban

A  vasutas-szakszervezet 
központi vezetősége 1970. jú
liusi nőpolitikái határozatá
nak szentesi végrehajtását is 
értékelte az sző. Az építési 
főnökségen csupán 134 nő dol
gozik, a  létszám 12,9 százalé
ka. A nők bére megegyezik az 
azonos munkakörben dolgozó 
férfiakéval, érvényesül az 
egyenlő munkáért egyenlő bért 
elve. Sőt: anyagi. helyzetük ja- 4 
vitása érdekében az utóbbi 
két évben kiemelt bérfejlesz
tésben részesültek.

A nőknél szorgalmazzuk a 
szakképzést, mert a munka 
minőségét a  képesítés nagy 
mértékben befolyásolja. Hu
szonötén még mindig nem vé
gezték el az általános iskola 
nyolc osztályát. Az idén ki
lencen tettek le  sikeresen 
szakvizsgát, tizennégyen pe
dig tovább folytatják tanul
mányaikat.

. Gondot okoz, hogy az ad
minisztratív dolgozók 25 szá
zalékának elavult, alapfokú 
szakképzettsége van. A to
vábbképzésük megoldatlan, de 
általában nem is szándékoz
nak tanulni. A 20—25 évvel 
ezelőtt megszerzett alapfokú 
képesítés a  mai követelmé
nyekhez képest kevés. Ezért 
az szb feladatául tűzte ki, 
hogy szorgalmazza a nők szak
mai ismeretének felújítását, s 
a politikai oktatásban részt
vevők számának növelését. 
Szakszervezeti tanfolyamra a 
nőknek mindössze 6,5 százalé
ka jelentkezett, s 11 százalé
kuk tanul a tisztségviselők to
vábbképzésén. Jó, hogy 41 nő 
tölt be társadalmi tisztséget. 
A szocialista brigádokban 33 
nő dolgozik.

L akásfejlesztési alap 
— önerőbő l

Az építési főnökségen elha
tározták, hogy lakásfejlesztési 
alapot hoznak létre, a társa
dalmi munkából. A főnökség 
szabályzat-tervezetét a szo
cialista brigádvezetők tanács
kozása elé terjesztették, ahol 
a felhasználás módjáról nem 
egyeztek a nézetek. A tanács
kozás állásfoglalása alapján 
került a  tervezet az szb elé, 
amely úgy határozott, hogy a 
tervezetet a  dolgozók széle
sebb körében is meg kell vi
tatni, majd ismét elő kell ter
jeszteni. A dolgozók vélemé
nyét figyelembe véve, a mó
dosítások után, az szb augusz
tusi ülésén fogadták el a saját 
rendelkezésű lakásépítési alap 
szabályzatát.

A szabályzat kimondja, 
hogy az alapból az építkezők 
kamatmentes kölcsönt kap
hatnak 5 ezertől 40 ezer fo
rintig. Kötelezettséget kell 
azonban vállalniok, hogy meg
határozott ideig a főnökség
nél dolgoznak. Aki a szerző
désben vállalt kötelezettsége
ket nem tartja be, attól a 
kölcsön egy összegben vissza
vonható és 5 százalékos ka
matot kell fizetnie.

Fogas Pál

M űszaki könyvnapok
A budapesti igazgatóságon október 8-án kiállítással egy

bekötött műszaki könyvnapokat rendeztek, amelyet Nagyró
nai László igazgatóhelyettes nyitott meg.

A három napig nyitva tartó kiállítással egyidöben az ér
deklődők előadásokat hallhatta^ az utóbbi években megjelent 
műszaki könyvekről és a vasút technikai fejlődéséről. (Képün
kön: a látogatók érdeklődéssel tanulmányozzák a megjelent 
könyveket)

Tárlat a klubkönyvtárban
Nowotarski István szobrász- Nowotarski István, aki Pé- 

művész és Györffy László esett született, középiskolai 
festőművész alkotásaiból kiál- tanulmányai után eleinte
lítás nyílt Pécsett a vasutas p«m űvészet. tevékenységet
. . , ,  .. . __ ,.___ folytatott. Szobrászművészet«klubkenyvtár nagytermében. K ’sfa lu iy  stTÓbl zéigmoná-
Mindkét művészt erős szálak kétszeres Kossuth-dijas kiváló 
fűzik a városhoz, illetve a művész irányításával fejlődött 
vasúthoz, sőt egymáshoz is, Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 
mivel évek óta barátok. Így nemcsak szobrokat mintáz, 
egymáshoz, a városhoz való hanem m aketteket készít, több 
kötődésük is apropót adott a  verset is írt, sőt, számos m ű
kiállítás rendezésére. szaki, illetve vegyészeti újítás

A Vasutasok Szakszervezete fűződik nevéhez. A kiállítást 
Pécsi Területi Bizottsága és a  sokan megtekintették.
vasutas klubkönyvtár az e l - _____*_______
múlt években számos hason
ló kiállítást rendezett már.
Ebben az évben azonban No
wotarski és Györffy alkotásai
nak bemutatója a legjelentő
sebb. Ezt hangsúlyozta meg
nyitójában Halmay Árpád, a 
területi bizottság titkára is, 
majd ismertette a két művész 
pályafutását.

Györffy László, ak i. 1923-ban 
Dombóváron született, 20 éves 
korától a vasútnál dolgozott.
Volt pályamunkás, kocsiren
dező, vonatkísérő. A nehéz 
vasúti szolgálat m ellett nagy 
szorgalommal képezte magát.
Először Sarkantyú Simon és 
Vati József Munkácsy-díjas 
festőművészek mellett dolgo
zott, később Désy Huber Ist
ván irányította művészetét. A 
vasutas képzőművészek esti 
szabadiskoláját is látogatta, 
ahol Szőnyi István kétszeres 
Kossuth-dijas művész volt a 
mestere.

Népművészeti kiállítás

a  ferencvárosi 
művelődési házban
Alig néhány éve annak, 

hogy a ferencvárosi vasutasok 
művelődési háza rendezvény- 
sorozatot kezdeményezett, nép
művészetünk megismertetésé
re. Ennek keretében legutóbb 
pályázat alapján a ferencvá
rosi vasutasok hímzéseiből, 
népművészeti tárgyaiból ren
deztek nagy érdeklődéssel kí
sért kiállítást.

A pályázatra küldött 78 
népművészeti tárgyat, kézi
munkát Borbély Jolán nép
rajzos vezetésével szakzsüri 
bírálta el. Mintegy 44 alkotást 
tartottak arra érdemesnek, 
hogy tárlaton is bemutassák az 
érdeklődőknek.

A kiállítás és a pályázat 
nagy díj át Balogh Lászlóné, a 
ferencvárosi állomásfőnökség 
dolgozója nyerte. ízléses bere
gi keresztszemes motívumai, 
Rákóczi mintás térítője nép
művész tehetséget sejtetnek.

Az első helyezett Györki 
László motorszerelő, a vonta
tási főnökség dolgozója népi 
játékával, figuráival tűnt ki. 
Tóth III. László kalocsai hím
zett garnitúrájával megérde
melten nyerte a második dí
jat. A harmadik helyezettek — 
megosztva — Bagyinszky Ist
vánná és Póta József né, a köz
ponti szertár dolgozói lettek. 
Hímzett garnitúráikban, hor
golt díszterítőikben sok érdek
lődő gyönyörködött. Ügyes ke
zekről árulkodtak Szabó Já
nos és Mihály karikásai, An- 
tóni Béláné és Rozmár Györ
gyi hímzései, valamint a kiál
lított fafaragások.

Orosz

A kedves olvasó ne ke
resse a címszó értel
mét, mert az tulajdon

képpen egy blabla nevet ta
kar. Viselője becsületes nevén 
Borbiró János, aki a század- 
fordulón egy Zala megyei kis 
falucskában született, s még a 
bajusza is alig pelyhedzett, 
amikor világot látni indult, 
majd önkéntes katonaként — 
az első világháborúban — az 
Isonzó partján harcolt, s ahol 
olasz fogságba esett.

A hadifogságból hamar ke
reket oldott, de nem sietett 
haza, mert tudta, hogy itthon 
nyomorúság várja, s inkább 
bebarangolta a csizma alakú 
országot. Nagyrészt a  városok 
vasúti pályaudvarai körül ta
nyázott, s alkalmi kis mun
kákból tartotta fenn magát. 
Magyarán: hordároskodott. Na, 
nem úgy, mint olasz kollégái, 
akik egyenruhában, számozott 
piros csákóval a fejükön ro
hangáltak az utasok között. Az 
élet nagy asztaláról neki csak 
morzsák jutottak, de ő ennek 
is őrült Felcsipegette a mor
zsákat sőt még arra is volt 
bátorsága, hogy asszonyt sze
rezzen macának. Akkor írt is 
haza a szüleinek, s kérte ál
dásukat a frigyre, mert Don
na Rosalino — leendő hitvese 
—, úgy akarta.

A szülők, akik már régen 
elsíratták, nem örültek külö
nösebben a házasságnak, de 
biztatták, hogy csak jöjjön ha
za, majd lesz valahogy.

Dehogy megyeri ő haza, „va- 
lahogyra” — gondolta Borbíró, 
ám a levél részleteiről bölcsen 
hallgatott s Rosalinónak azt 
olvasta, hogy a szülei megál
dották őket

H O R B E R IB E O
Boldogságukhoz az asszony 

szüleinek áldása sem hiány
zott, akik összes pereputtyuk- 
kal együtt akkora lagzit csap
tak, hogy Borbíró kis megta
karított pénze mind ráment.

De ez még semmi. A baj ott 
kezdődött, hogy Rosalino báty- 
jai — akik délről költöztek 
szüleikkel együtt Rómába — 
igen rámenős fickók voltak, 
vagyis amit a szemük meglá
tott a kezük nemigen hagyta 
ott Borbírót így gyakorta a 
rendőrség ráncigálta ki a kül
telek! nyomortanya vackaiból. 
Ilyenkor napokig faggatták, 
nemegyszer ütötték, mert 
olaszul keveset tudott, s a 
rendőrök azt hitték, csak tet
teti magát

Borbíró végül is torkig lett a 
csavargó rokonsággal, s egy 
szép nyári éjszakán egysze
rűen búcsút mondott az örök 
városnak, odahagyva ifjú hit
vesét is. Szerencsére gyerek 
nem sirt utána és Donna Ro
salino is hamar elfelejtette.

Itthon nem is ment tovább 
a Keleti pályaudvarnál. Az ál
lomásfőnökségen úgy jelentke
zett, mint világjárt ember, s a 
hordármesterség legjobb isme
rője. Ezt az állítását a gyakor
latban is igazolta, mert ha
marosan ő lett a pályaudvar 
legügyesebb hordára.

Barátainak, kollégáinak so
kat mesélt olaszországi élmé
nyeiről, akik hitték is, nem is 
a történeteket. Mindenesetre 
irigykedtek rá, s amikor ki
derült, hogy annyit sem tud

olaszul, mint a  pápa magya
rul, gúnyolni kezdték: horde- 
rideó, viddelideó, teddleideó! 
így maradt rajta a Horderideó 
csúfnév, de Borbíró János idő
vel ezzel is megbarátkozott. 
Egyetlen dolog nyugtalanítot
ta csupán, az Olaszországban 
hagyott feleség. Végül is leve
let írt neki, s hívta, hogy jöj
jön utána. Donna Rosalinónak 
viszont esze ágában sem volt 
a hűtlen férj után jönni. Meg
írta, hogy a törvény — mivel 
három évig semmi hír nem 
volt hollétéről — elválasztotta 
őket, s ő azóta férjhez is ment.

— No Santa Lucia. . .  — 
csapta félre számozott csákó
ját Horderideó, s úgy döntött, 
hogy soha többet nem fog 
megnősülni.

öreg napjaira azonban ezt 
a fogadalmát megszegte, mert 
elvette a háziasszonyát, akinél 
ötven éve lakott a Rottenbil- 
ler utcában.

Amikor felkerestem — ta
lán az utolsó pesti vérbeli hor
dárt — ágyban feküdt. A pár
nák közül csak nagy lompos 
deres bajusza világlott, meg 
élénk tekintete.

— Meséljen nekem, Horde- 
rídéó, a régi pályaudvarokról, 
utasokról és a hordárok életé
ről!

Nem sértődött meg, sőt még 
talán örült is, hogy a gúny
nevén ¡szólítottam. Felesége 
üléshez pócolta a párnákat, 
de az öreg sokáig nem tudott 
szólbl. Majd könnybelábadt 
szemmel mustráltgatott, meg
kérdezte:

— Ugyan kinek jutott eszé
be, hogy egy haldokló hor
dárhoz vezérelje az újságírót?

— Magamtól jöttem.
— Honnan tudta a nevem?
— Mondták.
— De úgy mondták, hogy 

Horderideó?
— Ügy.
— Hát még emlékeznek 

rám?
— Még Rómában is.
Az öreg Horderideó vissza- 

hanyatlott a párnára, s egyik 
kezével erőtlenül legyintett.

Sokáig néztem a kékkockás 
dunyhára hulló, a vastag erek
től dudoros kezet. Hány ezer 
nehéz csomagot, táskát, uta
zókosarat emelhetett fel ez a 
kéz a vonatra, vagy onnan ci
pelve a konfliskocsira, taxira? 
Miféle emberek voltak, akik 
szolgálatát igénybe vették? Ki 
nyomott ebbe a marokba na
gyobb pénzdarabokat?

És még ezernyi a kérdés. 
De az öreggel sajnos már nem 
tudtam jóízűt beszélgetni.

— Kétszer kapott agyvér
zést — mondta kint a konyhá
ban a felesége —, aztán nem 
is volt ő sokáig hordár, ké- 
remszépen. Málházóként ment 
nyugdíjba a lelkem, már ti
zenhét éve. Különben, ha uta
zik maga is tudja, hogy az ál
lomásokon kulikocsik vannak, 
ezért mind kevesebb szükség 
van hordárra.

Lehet. . .  — ballagtam vissza 
a Rottenbiller utcából a Ke
leti pályaudvarra, de a nagy 
tömegben mintha mégis hal
lottam volna egy elnyújtott 
kiáltásban, Horderideó ne
v é t . , .

Dávid József

írni, olvasni tanulnak
Vasutasok általános iskolája Miskolcon

A miskolci vasútigazgatóság lai oktatás. Ott a Kun Béla 
munkahelyein dolgozó analfa- általános iskola tanárai veze- 
béták száma a négy évvel ez- tik a foglalkozásokat. 
előtti 192-ről 70-re csökkent. A. továbbtanulók munkaídő- 
Elég nagy azonban ez újra- kedvezményt kápnakíEA 'szol- 
termelődés, hiszén? ’ az űjrafel- gálati főnökségek, gondoskod- 
vételesek között is akad még nak- arról, hogy a dolgozók 
olyan, aki nem tud írni, ol- munkabeosztása lehetővé te- 
vasni. gye a továbbtanulást. Az igaz-

Népszerűek a vasutasok szá- gatóság oktatási csoportja 
mára rendezett továbbképző- rendszeresen beszámoltatja a 
kurzusok. Ennek, keretében 4 főnököket arról, hogy mikép- 
hónap alatt elvégezhető az el- pen segítik a tanulásban a 
ső két osztály. Ugyancsak dolgozóikat. Akik befejezik a 
négy hónap alatt bizonyít- nyolcadikat, 300—500 forintos 
vényt szerezhetnek a harmá- jutalomban részesülnek, 
dik és a negyedik, majd újabb Varga István, a Vörösmarty 
tanfolyamon az ötödik és a Művelődési Ház igazgatója 
hatodik osztály elvégzéséről, arról számolt be, hogy intéz- 
Négy hónap a tanulmányi idő ményük programját úgy állí 
a hetedik osztályosok számára tolták össze, hogy közvetet 
és újabb négy hónap alatt a segítséget adjon a továbbtanu 
nyolcadik is elvégezhető. Te- lóknak. A tananyaghoz kap 
hát még az analfabéták is el- csolódó irodalmi műsoroka 
juthatnak — 20 hónapos ta- rendeznek, amelyek közremű 
nulás után — a nyolcadik ősz- ködői a művelődési ház iro 
tály záróvizsgájáig. dalmi színpadának tagjai. író

A vasutasok számára szer- olvasó találkozókat szervez 
vezett általános iskolai tanfo- nek, szemléltető filmeket ve 
lyamokra az idén 164-en je- títenek, tanulmányi kirándu 
lentkeztek. A tanszereket az ]ásókat szerveznek az áltálé 
igazgatóság szerzi be, és az nos iskolai tanulmányaikat 
oktatótermekben, valamint a végző vasutasok számára. 
Vörösmarty Művelődési Ház
ban folyik az általános isko- Kőhidi László

A vasárnap délelőtt 
a gyerekeké

A nyáron sem szünetelt, vei kezdődik, s különféle jé* 
szeptembertől pedig megélén- tékkal folytatódik. Lemez* és 
kült az élet a békéscsabai mesehallgatás, modellezés. 
vasutasklubkönyvtárban. A jól ének, zene, könyvtári kalan- 
bevált és sokrétű kulturális dozás színesíti a műsort.
tevékenység mellett augusz
tusban és szeptemberben szov
jet turistákat fogadtak. A ma
gyar—szovjet baráti találko
zókat az MSZBT helyi vasúti

Októberben fővárosi művé
szeknek, egy másik foglalko
záson meg bűvészmutatvá
nyoknak tapsolhat a gyermek
sereg. A későbbi tervekben

szervezete és az uzemfonók- nagyobbakat érdeklő fizikai* 
ség KISZ-bizottsága kezde- kémiai kísérletek is szerepel- 
ményezésére rendezték meg nek, az öveges professzoréhoz 
öt alkalommal. Legutóbb hasonló népszerű előadásban, 
szeptember -'égén, egy volgog- Az irodalmi színpad, tagja: 
rádi csoportot, traktorgyár! tovább folytatják fellépéseiket 
munkásokat láttak vendégül, két iskola irodalom óráin. Tíz-, 
Vezetőjük a gyár, egyben a tizenöt perces műsoruk min- 
« í f ?  kerületének párt- dig az aktuális tananyaghoz
titkára, Vlagyimir Alexandro- __ Radnóti, József Attila stb. 
vics Kabanov volt. — kapcsolódik. Az országos

Szeptember elején kezdődött könyv és ifjúság című vetél- 
a kisebb gyerekek két heten- kedőre is készülnek, melyre 
kénti programja. Mivel az el- a felhívást a városi KlSZ-bi- 
ső rendezvény jól sikerült, a z?ttság adta ki. A több fordu-
hónap második felében m lr v«5seny<T  Játékosan vetél- . ,■ , “ * kednek majd a csapatok, hogy

inden vasárnap délelőtt tar- a városi döntő nyertesei az- 
tottak foglalkozást. A program tán a megyeire jussanak, 
két-három mesefilm vetítésé- Vass Márta
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A közlekedési ágazatok közö tt 
tovább kell növelni a vasát szerepét

Aktívaértekezlet a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban

a vállalatokkal
Kiskundorozsma . állomás 

dolgozói, szeptember 28-án, a 
körzetükhöz tartozó vállala
tok képviselőinek bevonásával 
áruszállítási tanácskozást tar
tottak. Amint azt Budai Sán
dor állomásfőnök elmondotta, 
a tanácskozás célja az eddig 
elért eredmények ismertetése 
mellett, az év hátralevő idő
szakában jelentkező áruszál
lítási feladatok áttekintése és 
a közös teendők meghatározá
sa volt.

Kiskundorozsmát fogadó ál
lomásként tartják számon. Ez 
érthető is, hiszen a Szeged 
nyugati iparkörzetében levő 
gyárak, üzemek kiszolgálása 
innen történik. Az év első 
nyolc hónapjában 715 ezer 
tonna árut fogadtak a dorozs
mai vasutasok, ez 53 ezer ton
nával meghaladta az előző év 
azonos időszakának árubefu
tását. Az áruk többsége irány
vonattal érkezett Olyan fo
gadó vállalatok találhatók itt; 
mint a DÉLÉP, a Gumigyár, 
a Defag, a Szegedi Magas- és 
Mélyépítő Vállalat —, hogy 
csak a legnagyobbakat említ
sük.

A vasút és a vállalatok jó 
együttműködése most az őszi 
forgalom idején különösen 
fontos. Ezért Kiskundorozsma 
állomás valamennyi vállalat
tal komplex szerződést kötött, 
amelyben mindkét fél a közös 
cél, az áruszállítás zavartalan 
végzésére tett ígéretet. Sőt, 
most a kongresszusi munka- 
verseny-mozgalomban újabb 
felajánlásokkal segítik elő az 
igazgatóság előtt álló felada
tok megvalósítását

(Gellért)

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sággal lehet látni, mi valósul 
meg a szállítások hatékony
ságának növelésére vonatkozó 
fontos célkitűzésekből. A vas
úti közlekedésben például a 
szállítóeszközök kapacitása na
gyobb mértékben növekedett, 
mint az áruszállítási teljesít
mény. Különösen szembetűnő 
az átlagos kocsifordulóidő fo
lyamatos növekedése, amely az 
1978. évi magas szinthez ké
pest is tovább emelkedett.

A jövő évi célkitűzésekről 
szólt ezután a miniszterhelyet
tes.

— Az áruszállításoknak a 
népgazdaság előirányzott fej
lődésével csaknem azonos üte
mű, mintegy 3,5—4 százalékos 
növelését tűzhetjük ki cél
ként. Az összes szállításon be
lül a vasútnak, az igények és 
a kapacitási lehetőségek függ
vényében mintegy 2,5 százalé
kos szállítási teljesítménynö
velést lehet célul kitűzni. A 
közúti közlekedésben 4,5—5 
százalékos felfutás tervezhető. 
Ez az előirányzat a korábbi 
évekhez képest a vasútnál 
gyorsabb ütemet, a közúti köz
lekedésnél ütemcsökkenést 
jelent. A hatékonyság, növelé
se érdekében azt mindenkép
pen el kell érni, hogy az utób
bi években kényszerűségből a 
vasútról közútra terelt és ott

gazdaságtalanul fuvarozott 
áruk szállítása ismét vasúton 
történjék. A vállalati tervezés 
során vizsgálni kell, hogyan 
lehetne a munkamegosztásban 
a vasút szerepét tovább növel
ni. A személyszállításban a 
népgazdaság általános helyze
te, különösen pedig az üzem
anyag-ellátás korlátái megkö
vetelik az egyéni közlekedés 
gyors növekedési ütemének 
lassítását, továbbá, hogy mér
séklődjön az utasok átáram - 
lása a vasútról az autóbusz
közlekedésre.

— A szállítási igények mér
sékelt növekedése indokolja, 
hogy nagyobb figyelmet for
dítsunk a meglevő eszközök 
jobb kihasználására. A vasút
nál mindenekelőtt a teherko
csik fordulóidejének csökken
tése érdekében kell hatható
san intézkedni. Az árufuvaro
zási díjak arányait úgy változ
tatjuk meg, hogy például na
gyobb távolságon a közúti tö
megárufuvarozás díjai gyor
sabban emelkedjenek és kifi
zetődőbb legyen vasúton fu
varoztatni.

— Jövő évi várható felada
tainkat tekintve megállapít
hatjuk, hogy az ágazat terüle
tén alapvetően nincs szükség 
létszámemelésre. A többlettel
jesítmény döntő részét a ter
melékenység növelésével biz
tosíthatjuk. A minisztérium 
vezetése fontosnak tartja, hogy 
a dolgozók bére az elért tel
jesítménytől függően emel
kedjék, ezért a jövő évtől 
méginkább növelni kell a bé
rezésben az ösztönzést. Bére
zési gyakorlatunkban fel kell 
számolni azt a módszert, hogy 
mindenki megkapja az átlagos 
— mondjuk 4 százalékos — 
emelést. Vállalni kell a fele
lősséget és egyben a kockáza
tot, hogy egyesek az átlagos
nál lényegesen többet kapja»- 
n a k ,d é  lehetnek olyanok is, 
akik nem részesülnek eme
lésben.

— A célok valőraváltásában 
döntő szerep hárul a munkás
kollektívákra. A tervek vég
rehajtásának nagy lendületet 
adhat a XII. pártkongresszus 
és a hazánk felszabadulásának 
35. évfordulója tiszteletére ki
bontakozott munkaverseny. A  
minisztérium vezetése elvárja, 
hogy mozgósító erejű vállalati 
tervek készüljenek, amelyek 
biztosítják a  célok és követel
mények megvalósítását, — fe
jezte be előadását Klézl Ró
bert miniszterhelyettes.

Ezután a trösztök, vállala
tok, illetve társadalmi és 
funkcionális szervek vezetői 
szóltak hozzá az előadásban 
elhangzottakhoz. Szűcs Zoltán, 
a MÁV vezérigazgatója arról 
beszélt, hogy a vasút miként 
akarja kivenni részét a gazda
ságos munkából.

— Nemrég elemeztük a 
vasút munkáját — mondotta 
—, foglalkoztunk azokkal a kér
désekkel, amelyekben — úgy 
érezzük — szemléletváltozásra 
van szükség. Megegyeztünk 
abban, hogy gyökeresen sza- 
\kítunk azzal a szemlélettel, 
amely a vasút sajátos hely
zetét, speciális vonásait arra 
akarja felhasználni, hogy a 
MÁV-ot kivonja a gazdasági 
erőfeszítésekből, azt állítva, 
hogy ezek a célok és elvek 
nem érvényesíthetők a vas
úton. Ilyen nézetek elterjedé
se, gyakori hangoztatása, ob
jektív okként való elfogadása 
a vezetők körében, nem szol
gálja céljainkat. Jövő évi ter
vünket az eddiginél sokolda
lúbban és alaposabban dol
goztuk ki. A tervben alapvető 
az a gondolat, hogy m a m ár

senki sem vitatja a vasúti 
közlekedés fontos szerepét, 
amely a kedvezőbb fajlagos 
energia- és munkaerő-felhasz
nálásban, a környezetvéde
lemben jut kifejezésre. Gyor
san növelni kell tehát kapa
citásunkat mind a személy- 
szállításban, mind az áruszál
lításban, hogy a tervszerűen, 
de spontán is jelentkező visz- 
szaáramlást a közútról a vas
útra fogadni tudjuk. A  Vo
lánnal együtt kimunkáltuk és 
tovább finomítjuk a közös 
teendőket az átterelésre, de 
úgy gondoljuk, hogy szüksé
gesek hozzá a gazdasági sza
bályozók erősödő hatása és 
egyéb intézkedések is.

—- Szállítási feladataink tel
jesítése, növekedése igen fe
szített feladatot jelent a dol
gozók egy részének, mivel mű
szaki fejlesztéssel nem tud
tuk a legfontosabb végrehajtó 
munkakörökben ellensúlyozni 
a létszám folyamatos csökke
nését. Különösen kedvezőtlen 
a helyzet a kocsirendező, a 
sarus, a vonatkísérő és néhány 
más munkakörben. Ezért az 
eddiginél erélyesebb intézke
déseket akarunk tenni a mun
kaerő további átcsoportosítá
sára. Nem meggyőző senki 
számára, hogy 140 ezer vas
utasból nem tudunk néhány 
ezret átirányítani ezekre a 
számunkra létfontosságú, 
egész munkánkra és gazdál
kodásunkra kiható területek
re. Ehhez az átcsoportosítás
hoz, amelyet jelenleg is gya
korolunk, a jövőben jobban 
kérjük a társadalmi szervek, 
a szakszervezet segítségét, az 
érvényes munkaügyi szabá
lyok megváltoztatásával.

— A vasút bérgazdálkodá
sát értékelve elmondhatom, 
hogy a bértömeggazdálkodás 
megfelelt a várakozásnak. Ez 
áz intézkedés azopban .. több 
területen a kiegyenlítődéshez 
vezetett és a vasúti munká
ban meghatározó középveze
tők, állomásfőnökök bérezé
sében feszültségek léptek fel. 
Bérrendszerünket ezért újból 
át kell gondolnunk, mert a 
vasúti munkában a mérhető 
teljesítmények mellett is még 
mindig nagy jelentősége van 
a megbízhatóságnak, a köte
lességtudatnak, a felelősség
vállalásnak, a több évtizedes 
balesetmentes munkának és 
ezt a jövőben még erőtelje
sebben akarjuk értékelni, mint 
eddig. A nagyobb szolgálati 
helyeken létszámnormákat al
kalmazunk és kiterjesztjük a 
teljesítménybérezést.

— A vasúti szállításnak 
nagy az energiaigénye és ez 
megköveteli a takarékosabb 
energiagazdálkodást. A von
tatás folyamatos korszerűsí
tése továbbra is kiemelt fel
adatunk marad, elsősorban a 
villamosvontatás részarányá
nak növelésével.

Felszólalt az aktíva ülésen 
Huszár István, az MSZMP Po
litikai Bizottságának tagja, a 
Minisztertanács elnökhelyette
se, az Országos Tervhivatal I 
elnöke is. Kiemelte, hogy a ! 
felszólalások útmutatást ad- I 
tak azokhoz a kérdésekhez, 
amelyeket a beszámoló felve
tett. Ügy látja, hogy. a KPM 
vezetése, valamint a közleke
dési vállalatok irányítói tett- 
rekészen fognak hozzá a jövő 
évi terv végrehajtásához, ami 
gazdálkodásunk megjavítása 
érdekében rendkívül nagy je
lentőségű.

Az aktívaülés Klézl Róbert 
miniszterhelyettesnek, a fel
szólalásokra adott válaszával 
ért véget.

Sz. F.

A  M O Z D O N Y O K  „ O R V O S A I”

A dombóvári vontatási főnökségen korszerű körülmények kö
zött Javítják a mozdonyokat. A fordítókorong kezelője Rigó 

Endréné egy mozdonyt enged a javítóállásra

Vizsgálóálláson az egyik M 62-es gép. A szerelők beszabá
lyozzák a fékrendszert.

Ünnepség a nyugdíjasok tiszteletére

( 'sszehangolt munkát igényel a motorcsere is. Most, az őszi 
f irgalom idején a mozdonyok „orvosai** különösen nagy gon

dot fordítanak a minőségre és a gyorsaságra

Miskolc—Tiszai pályaudva
ron már hagyomány, hogy 
minden évben elbúcsúztatják 
a nyugdíjba vonult dolgozó
kat. Október 3-án, 91 nyug
díjba vonult vasutasnak kö
szönték meg több évtizedes, 
odaadó munkáját a  Vörös

marty Mihály Művelődési 
Házban rendezett ünnepségen.

A csomópont társadalmi 
szervezetei ajándékkal ked
veskedtek az egykori munka
társaknak, majd a Miskolci 
Nemzeti Színház művészei ad
tak műsort

Prémium, vagy járandóság?
jfírdekes beszélgetés fül tanúja voltam a minap a 
JK vonaton. Az egyik vasutas dicsekedett művezető 

barátjának a negyedévi prémiummal, hogy tud
niillik több volt mint valaha. S amikor a művezető az 
iránt érdeklődött: milyen többletmunkát, vagy milyen 
mérvű minőségjavulást méltányol a vastagabb boríték, 
útitársam csodálkozva mondta: „Ugyan öregem, hova 
gondolsz? Volt egy keret, azt kellett szétosztani és ne
kem ennyi jutott belőle**.

A beszélgetés e  rövid részlete is rámutat azokra á 
hiányosságokra, amelyek napjaink prémium rendszerét 
jellemzik, nincs ösztönző hatásuk! Akár a rákosrendé« 
zői, az eperjeskei, a szolnoki, vagy a ferencvárosi ren
dező-pályaudvar szakszervezeti bizottságától kérdezzük 
meg, valamennyien úgy vélekednek: ma már nem min
den a pénz. Abban azonban azonos nézetet képviselnek, 
hogy a differenciálással jobban kell élni. Ha a bérek
nél sürgető, hogy a végzett munka arányában differen
ciáljunk, márpedig az, akkor a feladatköri kötelessége
ken túl végzett munkáért jéró anyagi juttatásoknál is, 
a minőség, a hasznos munka legyen a fizetség alapmér
céje.

Manapság korántsem ritka, hogy a prémiumfeltéte
leket maga a dolgozó határozza meg. Ennek természetes 
következménye, hogy olyan prémium feladatokat is 
meghatároz saját magának, amelyeknek elvégzése való
jában munkaköri feladat. Vagyis a prémium ilyenkor 
nem ösztönöz a takarékosabb anyag-, energia- és nor
maidő-felhasználásra, a jobb minőségű munkára. Sőt: 
a még használható, régi alkatrészek felújítása helyett is 
az új felhasználását részesíti előnyben. Csak nagyon ke
vés olyan kivétel említhető, mint a szombathelyi jár
műjavítónak a hulladék deszka újra felhasználására vo
natkozó törekvései. Szakszervezeti bizottságaink sem 
mindig élnek az üzemi demokrácia adta előnyökkel: 
nem karolják fel kellően p dolgozók ésszerű javaslatait.

Alapvetően abból kellene kiindulni, ami a társa- 
I dalmi fejlődést segíti, s az egyes ember boldo

gulását is szolgálja. Csakhogy ennek fordítva is 
igaznak kellene lenni. Márpedig gazdasági gondjaink 
nem ezt tükrözik. A SZOT a közelmúltban hozott ál
lásfoglalásából feltétlenül ki kell emelni, hogy ,A fa
gyelem, a következetesség nem ellentéte a demokratiz
musnak, hanem egyik feltétele és következménye. A 
következetlenség viszont csorbítja a  demokratizmust, 
gátolja a termelési és közéleti aktivitást.** Ez a megál
lapítás a prémiumokra is érvényes.

Ma még a dolgozó nem kellően érdekelt abban, 
hogy csak jó munkát adjon ki a kezéből, hogy csökkent
se a holt időket, hogy ésszerű javaslataival segítse az új, 
a jobb technológiák alkalmazását szorgalmazó csomó
ponti üzemi törekvéseket. Néhány vasúti szolgálati he
lyen a szervezési intézkedések új osztályok, csoportok 
létrehozásában, határozatok, rendeletek megfogalma
zásában, és nem a prémiummal is elismerhető gazda
ságos munkafolyamatok kialakításában merülnek ki.

Hm  a a dolgozó azt látja, hogy akkor is megkapja a 
prémiumot, ha nem teljesít többet, jobbat, akkor 
mi ösztönözze a nagyobb fegyelemre? Ezzel is 

magyarázható, hogy a technológiai normák, a szerve
zési hiányosságok adta lehetőségekkel élve, sok helyen 
a dolgozók a főműszakban „takarékoskodnak** a mun
kával, így a túlórára is lehetőség nyílik. Ilyenkor az
tán gyakran elhangzik: majd adnak célprémiumot,
mert a  negyedéves terv teljesítésétől függ a főnökök 
prémiuma is. Ezt a szemléletet a vélt, vagy valós mun
kaerőhiány még jobban felerősíti. Sőt egyes esetekben 
már a tervezéskor is számolnak hasonló prémiumosdi- 
val, ahelyett, hogy a valóban elvégzett munka megfize
tésével állnák útját ennek a káros szemléletnek.

Vannak vasúti csomópontok, ahol felismerték eze
ket a gondokat. Békéscsabán például az üzemfonokség 
gazdasági és szakszervezeti vezetői a prémium kifizetési 
feltételeit konkrétabbá, mérhetőbbé tették. A szállítási, 
a termelési feladatok teljesítését közvetlenül is segítő 
munkakörök kerültek reflektorfénybe.

Szakszervezeti bizottságaink többsége ráébredt ar
ra: alapvető követelmény, hogy a munkának és a mun
kahelynek mindenütt, mindenki előtt rangot kell szerez
ni; hogy a jól dolgozó kollektívák érvényesülhessenek 
és a munkájukat ímmel-ámmal végzők kerüljenek hát
rányos helyzetbe.

Ab vasút szállítási feladatainak maradéktalan el- 
I végzése a szakszervezettől is átgondoltabb, konk

rétabb mozgósító munkát kíván. A gazdasági 
vezetőkkel való együttműködés erősítésével, a munka
helyi demokrácia lehetőségeinek következetesebb érvé
nyesítésével el kell érnünk, hogy a hivatalos munka
béren felüli prémium jellegű juttatások konkrétabb 
jobb minőségű többletmunkát fejezzenek ki.

Orosz Károly

Legfőbb követelmény:

Alkalmasság — rátermettség
A korszerű mozdonyok vezetése vonzó szakma a fiatalok 

számára. Nincs is hiány ezen a pályán a miskolci vontatási 
főnökségnél.

A szükségesnél több jelentkező, a válogatás lehetősége 
késztette a főnökség vezetőit arra, hogy szigorítsák a köve
telményeket. A tavaly decemberben tartott ifjúsági parlamen
ten is elhangzott ez a javaslat

Ha valaki most mozdonyvezető-jelölt akar lenni a mis
kolci vontatási főnökségnél, annak a kocsijavító műhelyben 
kell először dolgoznia két hónapig. Ez idő alatt a jelölt meg
ismerheti a kocsijavítás technológiáját is. A kocsijavítóban 
szerezhető tapasztalatoknál isr fontosabbnak tartják azonban 
azt, hogy a jelölt milyen magatartást tanúsít a kéthónapos 
„bemutatkozás” során. A képzés következő szakaszába csak 
akkor léphet a jelölt, ha ezzel közvetlen felettesei — a kocsi
javító csoport és művezetője — egyetértenek. Ellenkező eset
ben újabb két hónappal hosszabbítható meg az előképzés.

A kocsiműhelyből az út a mozdonyjavitó fiókműhelybe 
vezet. Itt hat hónapig kell gyakorolni a dízel- vagy a Villa
mosmozdonyok javítását. Ezt házivizsga követi: a jelöltnek 
be kell számolnia általános vasúti ismereteiről és a mozdony
javítóban szerzett tapasztalatairól.

A fiatal mozdonyvezető-jelölt csak a kétlépcsős előképzés 
után kerülhet kiképző mozdonyvezető mellé. Figyelemmel 
kísérik magatartását, szorgalmát — vagyis azt, hogyan „ak- 
limatizálódik” a jelölt, hogyan tud megbirkózni a mozdony- 
vezetői szolgálat ezernyi nehézségével.
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H egyaljai szüret 
— vasútavatással

Szüretelnek Toka j-Hegy al
ján. Naponta vonatok tucatjai 
viszik Miskolc, Szerencs, Sá
rospatak diákjait, a környék
beli üzemek munkásait, az or
szág közeli és távolabbi részé
be elszármazott rokonokat 
leghíresebb borvidékünkre. A 
.szőlőfürtök és az aranyat érő 
aszúszemek szedését nem le
het gépekre bízni. Mi sem ter
mészetesebb hát, hogy a m últ 
szerdán Tarcalon, az állomás 
egyik raktámokának, Juhász 
Mihálynak a szőlőjében a mis
kolci vontatási főnökség tizen
két villamosmozdony-vezetője 
szüretelt.

— Velük együtt pontosan 
huszonnyolcán voltunk  — új
ságolta Beke József állomásfő
nök, aki ugyancsak ezekre a 
napokra tartalékolta idei sza
badságát Juhász Mihálynak 
egyébként Tibor fia is miskol
ci mozdonyvezető, a felesége 
pedig feladási árupénztáros 
Tárcái állomáson.

Éjjel-nappali 
vágányzár után

Á  helybéli vasutasok számá
ra persze nemcsak azért m a
rad emlékezetes az 1979. évi 
nyár és az őszelő, m ert a nap, 
illetve a kedvező időjárás ki
tűnő minőségűre érlelte a sző
lőt. Beérett annak a munká
nak a  gyümölcse is, amely 
együtt já rt a  miskolc—nyír
egyházi fővonal Tárcái—Nyír
egyháza közötti szakaszán az 
új nyomvonal kiépítésével. El
vileg akár 160 kilométeres se
bességgel roboghatnak a vo
natok a  KÖFI (központi for
galomirányítás) lehető legkor
szerűbb berendezéseivel fel
szerelt pályán. Csakhogy en
nek a  megvalósításához egy 
nagyon nehéz időszakra, a kü
lönböző szolgálati ágak dolgo
zóinak példás együttműködé
sére, július 4. és szeptember 
4. között ¿pedig éjjel-nappal 
tartó  vágányzárra,' valameny- 
nyi személyszállító vonat uta
sainak autóbuszos átszállításá
ra volt szükség.

Mire ezek a sorok megjelen
nek, vagyis október 18-án, le
zajlik az ú j pálya ünnepélyes 
átadása. A vasút, a  debreceni 
igazgatóság vezetői végül is a 
tokaji MÁV-üdülőben ta lá l-1 
koznak az építésben kitűnt, a 
forgalom lebonyolításában a 
legnehezebb körülmények kö
zött is helytálló dolgozókkal.

De m aradjunk csak ezúttal 
Tarcalon. A nyíregyházi és a 
miskolci Volán autóbuszai ál
tal a  vágány zárás időszakban 
ide, illetve innen elszállított 
utasok ezreinek testi épségére, 
kényelmére elismerésre mél
tóan vigyáztak az állomásiak.

— Sikerült baleset nélkül, 
sőt panaszmentesen átvészel
nünk azt az időszakot — hal
lottuk Beke Józseftől, akinek 
a debreceni igazgatóság for
galmi osztályvezetője a vá
gányzár lemondása után sze
mélyesen mondott köszönetét

Élenjáró 
szolgálati hely

A Hegyalján — úgy látszik 
*— nemcsak jó borok, hanem 
kiváló vasutasok is teremnek. 
A tarcaliak tavaly is, majd az 
idén is kiérdemelték az Élen
járó szolgálati hely címet. A 
tisztasági versenymozgalom 
legjobbjainak járó díjat szin
tén a  napokban kapták meg, 
mivel az  elmúlt időszak meg
annyi gondja, tennivalója kö
zepette sem mondtak le az ál
lomás virágosífásáról, munka
helyük és környéke csinosítá
sáról, rendben tartásáról.

—• Két brigádunk van, s 
nagyon jó az összhang. Sze
mélyenként mintegy 30 órát 
ajánlottunk fel az idén társa
dalmi m unkára . . .

A teljesítést könnyíti, hogy 
a tizenhét főnyi személyzet 
minden tagja helyben lakik. 
Nehezíti viszont, hosv a hegy
aljai szőlő művelésében . vala
mennyien (nemcsak a vasutas 
családokat értjük ez alatt) ér
dekeltek. No és Tárcáinak 
nemcsak a bora. hanem a kö
ve is híres. Ennélfogva az 
Észak-magyarországi Kőbá
nyaüzem helyi telepén napon
ta 1600 tonna zúzott bazaltot 
raknak vagonokba. Az állomás

idei tervében például 560 000 
tonna elszállítása szerepel.

— irány vonataink útépítés
hez, a vasútvonalak felújításá
hoz viszik ezt az értékes 
nyersanyagot az ország, főként 
a Nagy-Alföld más-más pont
jára . . .

K iderült a  tájékoztatásból, 
hogy a debreceni vasútigaz- 
gatóság területén a berakott 
tonnamennyiséget tekintve 
csupán Záhony előzi meg a 
tarcaliakat. Ez utóbbiak elsőb- 
sége azonban vitathatatlan ak
kor, ha azt nézzük, hogy hány 
em ber végzi az elszállítással 
járó teendőket.

— Részben a tökéletes gé
pesítésnek és a központi for
galomirányító rendszernek, 
másrészt az i t t  dolgozók gya
korlati érzékének, hivatássze- 
retetének köszönhető a magas 
termelékenység . . .

A kijelentés alátámasztásá
ra  megemlítjük, hogy például 
Tuza János számadó- á rupén z- 
táros im már négy évtizede 
dolgozik itt. Sokat sejtet az is, 
hogy Fábián Ferenc málházó- 
váltófisztító, aki több mint 30 
évvel ezelőtt kezdte szolgála
tát, a fiát és a  menyét is ide 
hozta forgalmi szolgálattevő
nek, s az ifjú  házaspár egy
mást váltja. Juhász Mihályról 
és a  felségéről m ár szóltunk, 
de a másik raktám okról: Ju
hász Györgyről sem szabad 
megfeledkeznünk, ha a helyt
állás példáit soroljuk, mint 
ahogy az sem mellékes, hogy 
a bányában a MÁV áru átve
vőjét Juhász Györg.vnének 
hívják. Az elismerten jól dol
gozók felsorolását Bajusz Ti
bor főintéző nevével folytat
juk, hozzátéve, hogy Bajusz 
István forgalmi szolgálattevő
nek sincsenek kisebb érdemei.

Fegyelmezetten,
határozottan

Beke József állomásfőnök — 
akinek József fia ugyancsak 
vasutas (jelenleg a tisztképző 
hallgatója) — Bajusz István 
nevének említésekor elhallga
tott egy pillanatra, m ajd a 
következőket m ondta:

— Sokan azt gondolják, 
hogy a KÖFI-rendszerű, szin
te teljesen automatizált közle
kedésnél veszít jelentőségéből 
az ember szerepe, a jó vasutas 
ébersége és több, hasonló tu
lajdonsága. Igaz, ugyan, hogy 
a Mezőzombor—Nyíregyháza 
közötti hat állomás forgalmát, 
a vonatok, mozdonyok, kocsik 
minden mozgását a debrece
ni központ egy-egy gombnyo
mással irányítja. Az is igaz, 
hogy a berendezések tökéletes 
működése esetén csaknem fö
lösleges ezeken az . állomáso
kon forgalmi szolgálattevőt al

kalmazni. A  munkakör éppen 
ezért kapta meg nálunk a „je- 
lenlétes” jelzőt. Am ez a je
lenlét igen-igen hangsúlyos!

Nemrég történt, hogy az éj
szakás túrban szolgálatot tel
jesítő Bajusz István egy pil
lanatig értetlenül nézte az ál
lomáson veszteglő, de a be
rendezés kezelőpultjának fé
nyeiből ítélve m ár elindult te
hervonat személyzetét, amint 
mind a mozdony-, mind a vo
natvezető betért hozzá a for
galmi irodába.

— Mit kerestek itt? — kiál
totta. Ám nem volt idő m a
gyarázkodásra. Bármennyire 
hihetetlennek hangzik; a 
V41-es mozdony egy különös 
műszaki hiba folytán önálló
sította magát, és tizenhat ko
csival elindult Tokaj irányába, 
szemben egy onnan érkező te
hervonatiak Mindazt a ’ deb
receni központ me.iet irányi tó
ja is észrevette, de tehetetlen
nek bizonyult az adott hely
zetben. Nem úgy a tárcái: for
galmista. Habozás nélkül át
vette a berendezés működte
tését, s első ténykedésként 
váltót állított a kihaladó ,.kí- 
sértetvonatnak”-nak, megelőz
ve ezzel a váltófelvágásból 
származó károkat, majd azon
nal gondoskodott a felsőveze
tékek feszültségmentesítéséről. 
Ennek következtében a szem
ben haladó vonatok beféke
ződtek, s egymástól 50 méter
re megálltak a nyílt vonalon. 
Bajusz Istvánt az igazgatósán 
vezetője dicséretben és 3000 
forint jutalomban részesítette.

Zöld a  jelző, 
szabad az ú t...

Áz arra utazók keveset tud
nak az ilyen vasutasok helyt
állásáról, azon túlmenően, 
hogy rendszerint tapasztalják 
udvariasságukat, segítőkész
ségüket. A bosszankodásra ko
rábban inkább volt okuk — 
a vonatok késése miatt. Nem 
is értették, hogy a legkorsze
rűbb technikai berendezések
kel ellátott pályán m iért kell 
léoten-nyomon megállni és 
sokszor kilométereken át lé
pésben haladni.

— A z átépítés előtt valóban 
gyakori volt errefelé a hamis 
foglaltság — magyarázták a 
tarcaliak. — A  pálya beázása, 
a szigetelt sínmezök úgyneve
zett homokos, sáros átvezeté
se azt a látszatot keltette, 
mintha a következő térközben 
is vonat lenne, s a berendezé
sek, a jelzők eszerint működ
tek.

Az újonnan épített és a 
részlegesen átadott szakaszo
kon ezek a jelenségek telje
sen megszűntek.

Kovács József
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Döntő
az Északiban

A közelmúltban rendezték az 
Északi járműjavítóban a vas
utas szocialista brigádok II. 
országos vetélkedőjének üzemi 
döntőjét. Az üzem 136 szocia
lista brigádja közül 86 kollek
tíva vett részt az előselejtező
kön. A helyi döntőben 11 bri
gád csapata versengett a győ
zelemért.

A csapatok szakmai, m unka- 
védelmi, politikai kérdésekre 
adott válaszai jó felkészültség
ről tanúskodtak. A Törekvés 
Művelődési Közoont előkészí
tő m unkájának is nagy szere
pe volt abban, hogy a brigá
dok a kulturális és sport té
makörben kiválóan szerepel
tek. A  győzelmet a X. osztály 
Kandó Kálmán brigádja sze
rezte meg. Második a Radnóti, 
harmadik pedig a  Cservenka 
Miklós brigád csapata lett.

Az üzem vezetői a  helyezé
sekért járó dijakon kívül va
lamennyi döntőbe ju to tt b ri
gádnak 500 forint jutalm at ad
tak. A legszebb és legtartal
masabb brigádnaplóért fel
ajánlott különdíjat az üzem 
békéscsabai részlegének Kun 
Béla szocialista brigádja kap
ta. Szőllősi Ilona

Füredi túrázók
Balatonfüred állomás dolgo

zói részére a szakszervezeti 
bizottság kirándulást szerve
zett. Májusban egy napra Po
zsonyba látogattak, szeptem
berben pedig Drezda és Meis
sen nevezetességeivel ismer
kedtek meg.

RENDSZERETO CEGLÉDIEK

Nem dobálóznak 
a számokkal...

Még a nyáron megcsodáltam Cegléd virágos vas
útállomását. Nemcsak a sok szép, gondosan ápolt virág 
tűnt fel, hanem a  várótermek, a peronok rendje is. A 
napokban ismét Cegléden jártam. Nagy Sándorral, az 
üzemfőnökség vezetőjével beszélgettem a  csomópont 
dolgozóinak munkájáról.

— Egy állomás tisztasága, rendje sokmindenről 
árulkodik — mondja. — A z utasok elsősorban ennek 
alapján alkotnak véleményt rólunk. Munkánknak azon
ban ez csak a látványosabb része.

— A tiszta környezetből következtetni lehet az itt 
dolgozók igényességére.

— Válóban. A ki igényli és óvja maga körül a ren
det, az a munkájával szemben is igényes.

— így van ez az őszi csúcsforgalomban is?
— A  mi üzemfőnökségünkön nem divat a nagy szá

mokkal való dobálózás. A  szállíttatok igényeinek maxi
mális kielégítése, a balesetmentes, jó minőségű munka 
a lényeg. Idei tervünket szeptember 30-ig arányosan 
egy-két százalékkal túlteljesítettük, de ez önmagában 
még nem jelent túl sokat. Naponta 36 személyvonat fut 
itt keresztül, és a feldolgozásra váró kocsimennyiség 
sokszor meghaladja az ezret. Ennek pontos, zavartalan 
lebonyolításáért nyolcszáz ember szorgoskodik.

— Milyen a  kollektív szellem, a dolgozók közérzete?
— Én elégedett vagyok mindkettővel. Különösen a 

szocialista brigádok járnak elöl jó példával. A  munka
erőhiányt lelkesedéssel, több munkával pótolják. Az ál
lomásról például Öt váltótisztító hiányzik. A  szocialista 
brigádok társadalmi munkában vállalták, hogy az ide 
tartozó 107 váltót rendszeresen karbantartják. Én ezt 
nagy dolognak tartom. Persze, nem minden szocialista 
brigádtag tekinti még fontosabbnak a közösségi érdeket 
az egyéninél. . .

— Melyek azok a vállalatok, amelyek ősszel a leg
több áru t adják vasútra?

— A  Gabonatröszt helyi telepe, a hordó- és donga
gyár, az állami tangazdaság és a Közép-Magyarországi 
Borforgalmi Vállalat. Szerencsére mindegyik partne
rünkkel nemcsak üzleti, hanem közvetlen elvtársi kap
csolatunk is van. A  Volánnak komplexbrigádokat szer
veztünk a gyorsabb áruszállítás érdekében. A  cél közös: 
a fuvarozásra felkínált termékeket el kell szállítani. • •

Dávid József

Egerben tavasztól őszig 
nagy a turistaforgalom

A város történelmi neveze
tességei és környékének pá
ratlan szépsége népszerű ki
ránduló hellyé tették Egert. 
Kora tavasztól késő őszig ta rt 
itt  a  turistaidény.

— A  turisták ma is szere
tik  városunkat, sokan jönnek  
el hozzánk vonaton — mond
ta Káli Ottó, Eger állomásfő
nöke. — Különösen most, 
amióta az iskolákban megkez
dődött a tanítás. Naponta 
nyolc—tíz diákcsoport érkezik 
tanulmányi kirándulásra. Á l
lomásukon nagyon gondos, kö
rültekintő m unkát igényel, 
hogy balesetmentesen bonyo
lítsuk le a diákok utazását.. .

Eger megyeszékhely is. Na
ponta közlekedő két pár 
gyorsvonat biztosítja személy
forgalmának követlen kapcso-

Sínhegesztők Ferencvárosban
Ferencváros Keleti 

rendezőjének úgyne
vezett A-vágányán 
most éppen egy 
M62-es mozdony ko
csikat szalaszt. A m i
kor a masiniszta a 
kapott jelzésre fékez, 
a mintegy száztonnás 
gép szikrázó kerekei 
alatt meghajolva 
süllyed a sínszál és az 
ágyazat. Az ilyen pil
lanatok naponta öt- 
venszer, százszor is
métlődnek, így nem  

< csoda, hogy gyorsan 
kopik, romlik, el
használódik a pálya. 
Ennek javítására hi
vatottak tehát a helyi 
pft-főnökség IX. gé
pesített mozgópálya- 
mesteri szakaszának 
sínhegesztői, még
hozzá a forgalom fo
lyamatos biztosítása 
közben. Nem köny- 
nyü és főként nem 
veszélytelen feladat...

A  szakasz embereit 
a vontatási főnök
ség javítóműhelyének 
eayik vágányánál ta
láljuk, amint a pá
lyaív sínelemeit cse
rélik, Bóné Mihály

pályamester irányí
tásával.

— Még két kötést 
kell itt meghegeszte
nünk, aztán megyünk 
tovább, ahová szólít 
a munka — magya
rázza a kis kollektí
va vezetője, hozzáté
ve, hogy percnyi pon
tossággal van üte
mezve náluk minden.

VJ erez Lajos köz
ben társaival „irány
ba illesztV\  majd 
„szintbe hozza” a sí
nek végét. Utána a 
hegesztőforma heve
derkamráját kissé 
megcsiszolják a jobb 
felfekvés érdekében. 
A  speciális rögzítő
szerkezet is a helyé
re kerül, s gondosan 
kőrültömitik az öm
lesztett anyag befo
gadására szolgáló 
formát, részben
azért, hogy kevesebb 
utómunkálat kövesse 
a műveletet, másrészt 
pedig azért, mert, 
az anyagtakarékosság 
fontos szempont. 
Most már tehát kez

dődhet a sínhegesz
tés.

— Kongresszusi fe l
ajánlásunkban vállal
tuk, hogy gazdaságo
sabban, termeléke
nyebben és nagyobb 
szakmai hozzáértés
sel dolgozunk, mint 
eddig — jegyzi meg 
az egyik munkás. — 
Ügy érezzük, hogy 
tisztességgel eleget 
teszünk annak, amit 
vállaltunk . . .

— Brigádunk II.
Rákóczi Ferenc ne
vét viseli — szól 
VJ erez Lajos, aki a 
Sárbogárddal szom
szédos Nagylókról jár 
be munkahelyére. El
újságolja azt is, hogy 
a múlt hónapban el
sők lettek a csomó
ponti biztonságtech
nikai vetélkedőn. 
Múlt évi m unkájuk
kal a bronzkoszorús 
brigádkitüntetést ér
demelték ki, de van 
már arany jelvényük 
is. A  közösség tagjai 
közül nemrég öten 
végezték el a  speciá

lis sínhegesztői tan
folyamot.

Amíg ezt halljuk, 
a Szabolcs megyei 
Pátroháról ide szegő
dött Mozga Miklós és 
a Hajdú-Bihar me
gyei Derecskéről be
járó Radácsi Ferenc 
megszokott mozdulat
tal csapolja meg az 
alkalmi „tégely”-t. A  
vörösen izzó fém  ki
tölti a sínvégek kö
zötti részt. Pár perc
cel később dízelmoz
dony gördül át a he
gesztett sínszálon. A  
pályamester elégedett 
az elvégzett munká
val. A  kis csapat 
újabb pontra költö
zik, hogy ott is elvé
gezzék a rájuk váró 
feladatot.

Ferencváros rende
ző-pályaudvarain, a 
pusztaszabolcsi és a 
kunszentmi kló sí vo
nalon — egyszerre 
6—7 helyen — ugyan
csak a 18 tagú II. Rá
kóczi, Ferenc brigád 
tagjai hegesztik, ja
vítják a vágányo
kat.

(orosz)

latát a  főváros és Miskolc irá
nyában. .....  _ - j .

— A személyvonatok me
netrendszerű indításának 94,5 
százalékos célkitűzését eddig 
96 százalékra teljesítettük. Ez 
nem volt könnyű feladat — 
mondotta erről az állomásfő
nök —, m ert a  szűkös vágány
hálózat m ellett még a  sze
mélyvonatok előkészítése is 
sok gondot okoz.

A legtöbb m unkát azonban 
a  növekvő áruszállítások ad
ják  Eger állomásnak. Bélapát
falván az ország egyik legna
gyobb cementgyára épül. A  
szükséges építőanyagok, gépek 
jelentős részét Eger állomáson 
át továbbították. Ezzel a  fel
adattal sikeresen megbirkóz
tak az egriek, s  most m ár az
zal számolnak, hogy a  felné
meti mészpor és a  monosbéli 
szén m ellett a  bélapátfalvi 
cement is nagyobb tételekben 
jelentkezik m ajd helyi leadá
si és átmenő forgalmukban'.

A szűkös vágányhelyzetük 
mellett a  teher vonatok me
netrendszerű indításának 76 
százalékos tervét eddig 79 szá
zalék körül teljesítették ha
vonta, s ugyancsak tervep fe
lüli eredményt jelent a  vo- 
natközlekedési terv 76 száza
lékos teljesítése. Kocsitartóz
kodásban a  mentesítés nélkül 
megszabott 5,2 órával. szem
ben 3,8 óra körüli átlagidőket 
é r el havonta Eger állomás 
kollektívája. A kocsihiány ne
hezíti — különösen az őszi 
forgalom kezdete óta —, hogy 
a feladási tonnákra vonatkozó 
előirányzatát is teljesítse az 
állomás.

. — Nagyon várjuk már, hogy 
elkészüljön az ú j rendezőpá
lyaudvar. Ez lehetővé teszi 
majd, hogy az átmenő teher
forgalom elkerülje állomásun
kat. A város szélén, ahol nagy 
ré t volt, javában folynak a 
pályaépítési munkálatok — 
újságolta az állomásfőnök. — 
Az év végére várhatóan elké
szülnek az új vágányok, a jö
vő év első hónapjaiban pedig 
felszerelik a  korszerű, dominó 
rendszerű biztosító berende
zést. A felsővezetéket cseh
szlovák kivitelező építi. S ha 
minden jól megy, a jövő áp
rilis 4-re, a felszabadulás 35. 
évfordulójára már felvehetjük 
a forgalmat a rendezőben, s 
megszűnnek a régi gondjaink.

Az állomás 16 szocialista 
brigádja tett pótvállalást a 
XII. pártkongresszus és a fel- 
szabadulás 35. évfordulója 
tiszteletére. Az egyik legjobb 
forgalmi szocialista brigád 
vezetőjétől, a  28 esztendős 
Kovács Andrástól — aki ép
pen szolgálatban volt —, nem 
m ulaszthattuk el megkérdez
ni, m it ajánlott fel az arany- 
jelvénnyel háromszorosan ki
tüntetett brigádja.

— Tulajdonképpen csak „fi
nomítani” igyekeztünk az 
éves fe  lajánlásunkat — mon
dotta Kovács András, aki 
amellett, hogy brigádvezető, az 
állomás KISZ-titkára is. — 
További 0,1 százalékkal sze
retnénk csökkenteni a kocsi
tartózkodási időt. Fokozott fi
gyelmet fordítunk a személy- 
és a tehervonatok menetrend
szerűségének javítására is.

L. J.

Kovács András bejáratot készít
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100 éves a Győr—Sopron—Ebenfurti Vasút
100 évvel ezelőtt, 1879. októ

ber 28-án adták át a forga
lomnak a Győr-r-Sopron—
Ebenfurti Vasút Soprontól 
Ebenfurtig terjedő befejező 
szakaszát és ezzel a vonal 
egész hosszában megindult a 
menetrendszerű forgalom. A 
vasúttársaság 1873. március 
hó 30-án kelt engedélye ki
mondja, hogy . . .  „az engedély 
tartalma. . .  90 évre állapitta- 
tik meg, mely időszak lefolyó- 
sóval elenyészik. Kezdetét ve
szi azon a napon, amelyen az 
egész engedélyezett vonal a 
közforgalomnak átadatik”.

Az igények szerint
A vasútvonal kezdetben el

sősorban mezőgazdasági ter
mékek szállítását szolgálta. 'A 
terményekben gazdag Kisal
föld és az osztrák piac között 
biztosított kapcsolatot. Később 
— a századfordulón — a ki
bontakozó ipari fejlődés ide
jén vonala mellé ipari üzemek, 
Cukorgyárak épültek. Tekintet
tel arra, hogy a megépült 
vasút tényleges szükségleteket 
elégített ki. gazdaságosan mű
ködött, részvényeseinek szo
lid, de biztos osztalékot fize
tett és emellett vasúti beren
dezéseit és járműparkját is 
fejleszteni tudta.

Az első világháború után a 
St. German-i békeszerződéssel 
jóváhagyott új államhatárok 
következtében az addig egy 
ország területén működő vas
útvonal mintegy egyharmad 
része Ausztria területére ¡ke
rült Minthogy ugyanez az ál
lamszerződés arról is rendel
kezett, hogy a vasút két állam 
területén működve is ma
radhasson egységes üzemnek, 
átvészelte a gazdasági válsá
gokat» továbbá szolgálta most 
már nemcsak Győr-Sopron 
megye, hanem Butgenland 
tartomány gazdasági fejlődé
sét is.

A GySEV dolgozóit mindig 
erős érzelmi szálak kötötték 
munkahely ükhöz. Vasutas di
nasztiák alakultak ki, és a két 
országban, de egy üzemben 
azonos célokért, évtizedeken 
át folytatott közös munka so
rán szoros baráti kapcsolatok 
alakultak ki az osztrák és a 
magyar dolgozók között, me
lyeket a sokszor feszültté vált 
nemzetközi helyzet sem tudott 
megrontani.

A második világháború 
ezen a vasúton is óriási pusz
títást végzett. A szinte telje
sen tönkrement vasúti pályát, 
hidakat, járműveket és egyéb 
berendeléseket a  vasút ma
gyar és osztrák dolgozói, Sop
ron város és a  környező fel
vak lakosainak segítségével — 
ha ideiglenesen is — hónapok 
alatt kijavították.

A felszabadulás után a for
galom gyorsan fejlődött A 
GySEV személyszállítási tel
jesítménye a legutolsó — 
1938-as — békeévben 960 ezer 
utas volt. amely 1957-ben már 
4,5 millióra növekedett és 
1970-ben elérte a 7,4 milliót. 
Ez a szám azóta a  közúti 
verseny, a motorizáció és a 
helyi munkaalkalmak szapo
rodása következtében 4 mil
lióra esett vissza. Ez a ten
dencia annak ellenére, hogy a 
személyszállítás kulturáltságá
nak a növelésére az utóbbi 10 
évben több száz millió forin
tot fordítottak — ¡tovább foly
tatódik.

*
U j perspektíva

A  belföldi áruszállítás, mely 
a háború előtt még csak 340 
ezer tonna volt, 1957-re már 
900 ezer tonnára növekedett 
és 1970-től átlagosan évi 1,5 
millió tonnával állandósult.

1957-ig a GySEV-nek tran
zitforgalma nem volt, export
import forgalma alig haladta 
meg a háború előtti 244 ezer 
tonnát. Az ötvenes évek má
sodik felében a vasúttársaság 
élére került új vezetés felis
merte, hogy a forgalom nö
velésének egyetlen lehetősége 
a nemzetközi áruforgalom. 
1958-ban, kihasználva a vasút 
speciális helyzetéből adódó le
hetőségeket, azt hogy Magyar- 
országon és Ausztriában egy
aránt belföldi magánvasút- 
ként működik, továbbá, hogy 
Sopron állomás nemcsak kö
zös határállomás, hanem díj- 
szabásilag mindkét országban 
belföldi állomás is, jól szer
vezett akvizíciós munkával 
bekapcsolódott az élénkülő 
nemzetközi árucsere-forgalom 
szállítási feladatainak lebonyo
lításába. Ennek eredménye
ként olyan óriási mennyiségű 
árut sikerült megszerezni, 
melynek elszállítására a 
GySEV nem volt berendez
kedve, így csak roppant nehéz 
körülmények között tudott a

feladattal megbirkózni. A pá
lya elöregedett, a  vonóerő kor
szerűtlen volt, az állomások
— a korábbi kis forgalomra 
méretezve —- rövidek voltak. 
A győr-soproni vonal átépí
tését elodázni már nem lehe
tett

A vasút koncessziójának kö
zeli — 1969 évi — lejárati
ideje azonban a nagyobb be
ruházást nem tette lehetővé. 
1966-ban a vasúttársaság ké
résére — figyelembe véve a 
két ország gazdaságában be
töltött pozitív szerepét — az 
osztrák és a magyar kormány 
a koncessziót 1987-ig meg
hosszabbította. A 21 éves 
perspektíva lehetővé tette a 
legszükségesebb beruházások 
azonnali megkezdését, melyet 
a továbbiakban a vasút teljes 
korszerűsítése követett. Ezen 
belül — helyenként új nyom
vonalon —- 25 tonna tengely- 
nyomással, teljes hosszában 
újjáépült a pálya, megkezdő
dött a biztosító berendezések 
automatizálása, Sopronban új 
rendező-pályaudvart és min
den igényt kielégítő állomás- 
épületet építettek, a vonóerőt 
dízelesítették, az elavult teher- 
és személykocsiparkot kicse
rélték és megteremtették a 
számítógépes vállalatirányítási 
rendszer alapjait.

További felfutás
Annak érdekében, hogy a 

vasút magyar szakaszán az 
újjáépített, nagy tengelynyo
mású pálya és a dízelesítés 
előnyeit ki lehessen használ
ni. szükségessé vált az oszt
rák vonal teljes átépítése, me
lyet részben önkezelésben — 
saját pályafenntartási szolgá
latukkal — részben osztrák 
cégék bevonásával valósítot
tak meg. Minthogy a beruhá
zott 220 millió Schilling az 
amortizációból csak 2007-ig 
térül meg, az osztrák állam a 
koncessziót addig az időpontig 
ismételten meghosszabbította.
■ , Időközben a vasút nemzet
közi forgalma a háború előt
tinek több mint tizenkétszere
sére, 3 millió tonnára növeke
dett. Ez — figyelemmel a 
GySEV-díjszabási helyzetére
— olyan mennyiség volt, mely 
a továbbiakban már csak a 
nemzetközi árucsere-forgalom 
alakulásával együtt változha
tott.

Abból a  célból, hogy a  vas
úttársaság fejlődése ne váljon 
a nemzetközi fuvarpiaci hely
zet alakulásának függvényé
vé, a vasút vezetése az 1970- 
es évek elején a vasúti szál
lításhoz kapcsolódó új tevé
kenységet vezetett be az 1973- 
ban jóváhagyott új alapsza
bály szellemében.

Bővülő kör
A rendező pályaudvar kö

zelsége az osztrák, a jugo
szláv, az olasz és a  csehszlo
vák határhoz, ideális lehetősé
get biztosított vámraktár léte
sítésére, áruk megállítására, 
manipulálására. Ez a tevé
kenység — azon túl, hogy ön
magában véve is gazdaságos 
— jelentősen hozzájárul a 
soproni vasúti átmenet von
zásának növeléséhez, ezért az 
elmúlt 6 esztendőben 11600 
négyzetméter fedett és 20 000 
négyzetméter nyitott vámterü
let került megépítésre. A 
vámraktárak maximális ki
használtsággal működnek.

A GySEV Nemzetközi Szál
lítmányozási Igazgatósága, a 
„RAABERSPED” mind az Öt 
világrészre kiterjedően bonyo
lítja le  a  magyar konténeri- 
zált külkereskedelmi forgalom 
több mint 60 százalékát. Az 
idén már 10 ezer transkonté- 
nert szállítmányoz a világ 
mintegy 50 országába és spe
ciális szolgáltatásainak köre is 
bővül.

Az 1973-ban létrehozott ide
genforgalmi, szálloda- és ven
déglátó szolgálat jelentősen 
növelte forgalmát és megsok
szorozta devizabevételét. Sop
ronban felépítették a Loko
motív Szállodát, átvették a 
GySEV vonala mellett lévő 
állomási vendéglőket és úja
kat építettek.

Az 1976-ban Sopronban meg
nyitott Lokomotív Utazási 
Irodán túlmenően Budapesten 
is létesült idegenforgalmi 
szolgálat és folyamatban van 
egy utazási iroda megnyitása 
az ausztriai Eisenstadtban. 
Ezek az új tevékenységek a 
vasúttársaság bevételeinek 
már 50 százalékát adják.

A műszakilag megújult és 
az új tevékenységgel gazdasá
gilag megerősödött vasúttársa
ság számára tehát a további 
fejlődés feltételei 2007-ig biz
tosítottak.

M Ú Z E U M V A S U T  N A G Y C E N K E N
Tíz évvel ezelőtt 1969 őszén 

á GySEV köreiben vetődött 
fel a gondolat, hogy a hazai 
keskenyvágányú közlekedés 
gyorsütemű felszámolásával 
egyidejűleg történjék gon
doskodás arról, hogy ennek a 
vasúti rendszernek még ment
hető, legjellemzőbb eszközeit 
mentsük meg, s lehetőleg 
üzemben mutassuk be a 

^nagyközönségnek. Ez a gondo
lat a legjobbkor támadt, hi
szen a nagycenki Széchenyi- 
kastély helyreállítási munkái 
megindultak, s abba emlékmú
zeumot terveztek. A nagy
vasút és a kastély között szük
ség volt valamilyen személy- 
szállító kapcsolat teremtésé
re. kézenfekvő volt tehát a 
tervezett múzeumvasutat
Nagycenken megépíteni, ki
indulva a GySEV Fertőhöz ál
lomásáról.

A terv megvalósítása a rajz
asztalon kezdődött, majd a 
vágányok építéséhez szüksé
ges anyagok és a múzeumvas
úti célra alkalmas járművek 
felkutatásával folytatódott 
1970. nyarán indult meg a 
tulajdonképpeni pályaépítés. 
A tervezett vonalhálózat első 
része az egykori nagycenki cu
kor gyári iparvágány helyén 
épült, ' Fertőboz és Barátság 
állomások között. Ennek leg
szebb szakasza az Ikva fö
lött átívelő háromnyílású híd 
és a  hozzá csatlakozó töltés, 
itt ma százan és százan fény
képezik a hídon haladó kis
vasúti szerelvényt A vona
lon két szolgálati épület ké
szült Nádtelep megállóhely és 
Barátság állomás apró épüle

tei. Ezekhez Szurdokpüspöki 
megálló-rakodóhely épületei 
szolgáltak mintául.

.Az üzem megindításához két 
gőzmozdony állt rendelkezés
re. Ezek 1970-ig a szurdokpüs
pöki kovaföldbányában . dol
goztak, az Építési és Város- 
fejlesztési Minisztérium min
den ellenszolgáltatás nélkül 
átengedte a két remek kis- 
mozdonyt a múzeumvasút 
számára. A 394.023 számú 
mozdony eredetileg a mezőhe
gyes! cukorgyár répav asú tjár a 
épült 1923-ban. A ^ele csak
nem azonos építésű 394.057 
számú mozdonyt ugyancsak a 
MA VÁG gyártotta, de már 
1949-ben. Ez a mozdony már a 
Gazdasági Vasutak Igazgatósá
ga megrendelésére készült és 
úgy jött a múzeumvasútra, 
ahogy a gyárból kikerült. A 
394.023 számú azonban már 
némi átalakítás után került 
oda.

Az Üzem megindításához 
egyéb járművekre is szükség 
volt. így került Kisújszállás
ról Nagycenkre az első há
rom személykocsi. A kocsikat 
a debreceni járműjavítóban ál
lították helyre.

Még ősszel további kocsikat 
is átvettek a MÁV-tól. A kis
vasút felszámolásának előké
szítése során Békéscsabán már 
selejtezett kocsik közül -1 ka
lauz- és 4 személykocsit vá
lasztottak ki. Ezek is a le
hetőségig visszakapták erede
ti berendezésüket és ¿971 nya
rán kerültek a múzeumvasúton 
használatba.

A pálya 14 kg/fm súlyú 
használt, felbontott gazdasá

gi vasutakból kikerült sín
anyagból épült, vegyesen vas
beton, illetve faaljakkal. A 
pályára engedélyezett sebes
ség 15 km/h, az engedélye
zett tengelynyomás 4 tonna.

A második vonalszakasz 
1972-ben készült el. Ez Nád
telep mellett ágazik ki az"első
ként épült szakaszból és szép 
vonalvezetéssel, gazdasági vas
úthoz illően számos kanyar
ral 2400 méter hosszan ér el 
a Széchenyi-kastély közelé
be, a  hársfasor mellett épített 
Kastély állomásig. Itt a Déli 
vasút középállomásainak min
tájára épült hangulatos fel
vételi épület, háromvágányú 
állomás található.

Fertőbozon az új vonal
résszel egyidőben készült el 
a múzeumvasút fűtőháza. Ez 
a  négy mozdony elhelyezésé
re alkalmas épület a MÁV 
szabványterveinek felhaszná
lásával épült. Eredetileg csak 
gőzmozdonyokat terveztünk 
azokban elhelyezni, azonban 
mire elkészült, két dízelmoz
dony is került a múzeumvas
útra, így azok is ott kaptak 
jobb híján helyet.

1971 nyarán megkapták a 
kecskeméti gazdasági vasút 
dízelmozdonyát. Ezt 1940-ben 
készítette a GANZ, azonos 
volt a már 1934-ben épített 
három dízelmozdonnyal. Kor
szerűbb négytengelyes dízel- 
mozdonyokkal cserélték le 
ezeket, s a legfiatalábbat a 
MÁV átadta a Múzeumvas- 
útnak.

Ebből a mozdonysorozatból 
négy darabot épített a  Sze

gedi Gazdasági Vasút részére 
közösen a LÁNG, a  MÁVAG 
és a GANZ. Legelőbb ez a 
mozdony készült el. Azonban 
nem került egyszerre Sze
gedre. Barcelonába küldték, 
ahol egy közlekedési világki
állításon képviselte a magyar 
járműipart. Mire visszaérke
zett, már elkészült, sőt üzem
ben vol't Szegeden a másik 
három. Így ennek a messzi 
világot járt mozdonynak már 
csak a 4-es számtábla jutott.

Ezek a járművek sorakoztak 
fel 1972. július 10-én a fűtő
ház előtt, amikor nagyszámú 
érdeklődő jelenlétében ünne
pélyesen átadták a fűtőházat, 
az elkészült új vonalat és a 
Kastély állomást.

A járművek azonban to
vább szaporodtak. 1972 őszén 
a Középdunántúli Szénbányá
szati Tröszt megkezdte a ba- 
linkai bányavasút felszámolá
sát. A vasúton a vontatást 490 
sorozatú mozdonyokkal látták 
el, ezek ennek a sorozatnak 
utolsó darabjai voltak. Így 
különösen jelentős volt a 
Tröszt határozata, mellyel át
engedte a mozdonyai közül 
legjobb állapotban volt „And
rás** nevű mozdonyt a mú- 
zeumvasútnak. Ez akkor üzem
képes volt, s 1973 nyarán 
csaknem az egész üzemidő- 
szakban ellátta a szolgálatot. 
így ma a múzeumvasút há
rom üzembehelyezhető gőz
mozdonnyal rendelkezik. Két 
mozdony üzemképes, a har
madik leállítva fővizsgára 
vár.

Lovas Gyula

Történelem képekben

Ganz gyártmányú sínautóbusz a GySEV szolgálatában

1928. október 1-én megindultak a motorvonatok a Neusield-l
vonalon

Korabeli egyenruhában az Old tiimer vonatok Jegy vizsgálói

Ha Dávid és Góliát — azaz a múzeumvasút és a GyS—1 
mozdonyai — találkoznak. Idillikus, de megszokott kép Fertő

höz állomás közelében

A GySEV új szolgáltatásai közé tartozik a vendéglátás. Sop
ronban a hazai vendégek körében is népszerű a Lokomotív 

Szálló, amely a Lövérekben épült
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S A J T Ó S Z E M L E

Mit írnak ró lunk?
Vasutasok munkájáról, 

helytállásáról, példaadó szol
gálatáról, önkéntes társadal
mi munkájáról tájékoztatnak 
az itt következő írások, ame
lyeket megyei újságokból vá
logattunk.

NAPLÓ

D u n án tú lt
napló____

Nem ez az első eset, hogy a 
KISZ-tag vasutas fiatalok 
társadalmi munkában segítik 
szebbé tenni a vasutas dolgo
zók gyermekeinek üzemi óvo
dáját, hiszen évről évre sze
repeltetik az akcióprogram
jukban az óvoda patronálását. 
A MÁV Pécsi Igazgatósága 
központjának alapszervezetei 
minden évben az általános

nyű daruval illesztették a 
mozdony elé. A vasutas KISZ- 
fiatalok — mintegy húszán 
jöttek el Bodrogolasziba — 
nem pihentek, hiszen a gépet 
csak nagy szakmai hozzáér
téssel lehetett végigszállítani 
a falun.

U É P Ü J S Â G
ISZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁG*

A több mint 1300 vasutast 
foglalkozcató Tapolcai Körze
ti Üzemfőnökség dolgozói 
munkás-nagygyűlésen úgy ha- nagytakarítás és karbantartás 
tároztak, hogy év eleji mun- időszaka alatt szépítették a 

kaverseny-felajánlásukat 100 kisgyermek elhelyezésére 
újabbakkal egészítik ki, pár- alkalmas óvoda udvarát, illet
tünk közelgő kongresszusa Ve játékokat készítettek. Leg- 
tiszteletére. utóbb a Hámán Kató KISZ-

A kezdeményezők ezúttal alapszervezet tagjai serény-
is a szocialista brigádok vol
tak. A Zsukov szocialista bri
gád például vállalta, hogy az 
eddigi 32,5 tonnás kocsiki
használási tervet 33,5 tonnára 
teljesíti. Ez az év hátralevő 
időszakában várható egymil
lió tonna áru esetében 919 ko
csi megtakarítást jelent, amely 
a MÁV-nak közel 2 millió 
forintnyi többletbevételt biz
tosíthat. A Helikon szocia
lista brigád a tehervonatok 
menettartamának 4 százalékos 
túlteljesítését vállalta. A von
tatás Bánki Donát szocialista 
brigádja, amely a Magyar 
Népköztársaság Kiváló Bri
gádja címmel is büszkélked
het, a  kongresszusi munka
verseny kertében a különböző 
.karbantartási feladatok gyors, 
és ha kell, soron kívüli el
végzésére kötelezte magát 
Többek között úgy, hogy az 
úgynevezett D—3 javításoknál 
100 óra társadalmi munkát is 
vállalnak. Figyelemre méltó, 
hogy még a

kedtek a óvodában. A kerí
tést festették. Három napon 
át — munkaidő után — 
kezdtek hozzá a festéshez. A 
társadalmi munkába bekap
csolódtak a Landler Jenő 
szocialista brigád tagjai is.

ÍSZU-lUfiYAIOHSZftG
Egyik reggel igencsak meg

lepődtek a  bodrogolasziak, 
amikor munkába indultak. A 
vasúti pálya mellett egy gőz
mozdony állt — a közúton. 
A mozdony — amit már ki- 
szuperáltak — a bontó he
lyett került ide. Másfél kilo
métert haladt a községen ke
resztül, szépen nyugodtan, 
fittyet hányva a menetrend
re. Igaz, hogy nem saját „lá
bán**, hanem gépkocsin. Mé
gis sikert aratott, olyannyira,

Dobó Katalin szocialista bri
gádja is megtalálta a lehető
ségét annak, hogy részt ve
gyen a munkaversenyben, fel
ajánlották " például a diszeli 
iparvágány soron kívüli rend- 
behozatalát.

A kisebb kollektívák fel
ajánlásai nyomán az üzem
főnökséghez tartozó valameny- 
nyi szolgálati hely megfogal
mazta szolgálati vállalását. A 
keszthelyi állomás dolgozói a 
teherkocsik kihasználásának 
újabb másfél százalékos ja-, 
vitására, míg a polgári ipar
telepek vasutasai a villamos
energia 2, a fűtőolaj 5, a pet
róleum 10, az egyéb anyagok 
2 százalékos csökkentésére 
kötelezték el magukat.

.. tZOUNinilEGfó

N é p l a p
Elvisz a gyorsvonat engemet 

is — énekelhették volna o 
Szolnoki Papírgyár Jászla- 
dányba kitelepülő dolgozói, fis 
hogy nem énekelték, annak 
csupán a polgári védelmi 
módszertani bemutató gyakor
lat komolyan vétele, nem pe
dig a jókedv hiánya volt az 
oka.

A derű uralta mindkét sze
relvény utasait, mintha jó 
hangulatú majálisra utaztak 
volna. A gyülekező helyeken 
az adminisztráció, az utasok 
nyilvántartásba vétele, kocsi- 
számuk megjelölése alig né
hány percet vett Igénybe. 
Bárcsak mindig, mindenütt 
ilyen gyors volna az ügyinté
zés!

A felkészülés legnagyobb 
erdménye talán nem is az 
volt, hogy mindenki a helyé
re talált és tudta a dolgát, 
ezért minden a program szerint 
történt, s a szerelvények is 
idejében elindulhattak, hanem 
az, hogy a gyár dolgozói és 
családtagjai szabad idejüket 
nem sajnálva készségesen vet
tek részt a kitelepítésen. Ez 
arra vall, hogy egy esetlege
den bekövetkező nehezebb idő
szakban is szót lehet érteni ve
lük, számítani lehet áldozat
kész munkájukra.

A MÁV illetékes szerveivel 
oaló együttműködés jól sike
rüli*

hogy szinte a fél falu köré 
kocsitakarítók sereglett. Mert ugye, nem

mindennapi látvány ha végig, 
vonul egy 376-os mozdony
matuzsálem Bodrogolaszi ut
cáján. A z úticél a  MÁV 
Bodrogolaszi Nevelőotthon 
volt. Az ott élő gyerekek kér
ték a MÁV Miskolci Igazga
tóságot, hogy ha lehet, szállít, 
sanak intézetükbe egy moz
donyt. Az öreg mozdonyt kora 
reggel 60 tonnás daru emelte 
át egy, a közutakon elhelye
zett sínpárra. A sínpárt pedig 
egy másik, kisebb teljesitmé-

Egyenletes dübörgéssel von
tatta a hatalmas mozdony a 
teherszerelvényt az éjszakai 
sötétségben. G. Kiss Mihály 
mozdonyvezető ösztönössé vált 
figyelemmel kísérte a műsze
rek állását, a reflektorok fé
nyében viliódzó sínpárt. Ides
tova négy évtizede ,,sínen” 
van’*, a  dunántúli vasútvona
lakon minden kanyart, min
den telefonpóznát ismer.

Börgönd felé csattogtak a 
kerekek, amikor G. Kiss Mi
hály kalandozó gondolatait 
valami sejtés parancsolta 
vissza. Az éjszakai sötétben 
nem lehetett messzebb látni a 
reflektorok fény csóvájánál, de 
a sok év alatt beidegződött 
ösztön figyelmet parancsolt.

Az előjelző szabadot enge
dett, de egyre határozottabban 
érezte: a pályán nincs valami 
rendben. Pillanatig sem habo
zott, gyorsan fékezett, mert 
inkább érezte, mint látta az 
előtte veszteglő, zárlámpa nél
küli másik szerelvény sötét 
tömegét

Csikorogtak a fékek, a súr
lódástól szikrát hánytak a sí
nek, ahogy a lendület vitte 
a szerelvény súlyos tömegét. 
Végül G. Kiss Mihály mozdo
nya megállt. Alig néhány mé
terre a másik szerelvénytől.

A vizsgálat megállapította 
a szabálytalanságokat és azt, 
hogy G. Kiss Mihály dombó
vári mozdonyvezető ébersége 
súlyos balesetet hárított el.
Ezért a MÁV vezérigazgatója 
dicséretben és jutalomban ré
szesítette.

G. Kiss Mihály alapító mun
kásőr, a dombóvári alegység 
kiváló parancsnoka, * többszö
rös kiváló dolgozó.

összeállította:
Hegedűs Ferenc

Az oktatás és a felvilágosítás ügyét szolgálja

A Nyugati pályaudvaron megnyitották 
a MÁV munkavédelmi mozgó kiállítását
A MÁV Vezérigazgatósága kavédelmi oktatás és felvilá- 

és a Vasutasok Szakszerveze- gosítás ügyét, 
te vasúti munkavédelmi moz- a  mozgókiállítás rendezői 
gókiállítást rendezett. Megnyi- most (fényképek segítségével) 
tására október 5-én került sor azokra a sokszor jelentékte- 
a Nyugati pályaudvaron. A lennek tűnő mulasztásokra
kiállítás anyagát egy vasúti 
kocsiban helyezték el, egy má
sikat pedig munkavédelmi jel
legű filmek vetítésére rendez
tek be. Az ünnepélyes meg
nyitón jelen volt Kajcsa Jó
zsef, a  vasutas-szakszervezet 
titkára is.

A vendégeket Gulyás János 
vezérigazató-helyettes köszön
tötte, majd a mozgó kiállítás 
létrehozásának szükségességé
ről beszélt. Elmondotta többek 
között, hogy a MÁV minden 
évben sokat költ a munkavé
delem fejlesztésére, a baleset
megelőzés lehetőségeinek pro
pagálására. Ennek hatására 
évről évre csökken a balese
tek száma. Az idén, háromne
gyedév alatt két százalékkal 
kevesebb baleset történt, mint 
tavaly, és hárommal keveseb
ben vesztették életüket.

Nálunk a legtöbb balesetet 
nem műszaki hiányosságok, 
hanem emberi mulasztások, a 
biztonsági előírások megszegé
se okozza. Mindez azt bizo
nyítja, hogy az eddiginél töb
bet kell törődni a dolgozók 
felvilágosításával, a munka- 
védelmi oktatással és a kikép
zéssel. Az oktatás, nevelés 
módszereinek alkalmazkodnia 
kell a mai ember információs 
és kommunikációs igényeihez. 
Ezért került sor e mozgóki
állítás létrehozására is, amely 

i kiválóan szolgálhatja a mun.

hívták fel a figyelmet, ame
lyek következtében súlyos 
balesetek történtek. A másik 
kocsiban oktató, dokumentum 
jellegű filmeket vetítenek. A 
mozgókiállítást évente körül
belül 40 ezer dolgozó tekinthe
ti meg.

K. S.

A három Szőgyént

Munka sőrtest vérek
A záhonyi vasutasok / 1944 

szeptemberében a visszavonu
ló német csapatok elől men
tették mindazt, amit lehe
tett. Akkortájt nem kis érde
meket szerzett id. Szőgyéni 
Bertalan váltókezelő is, aki 
élete kockáztatásával men
tette meg az állomás épüle
tét a felrobbantástól. Az idős 
vasutas 41 évet szolgált a

Bertalan 44 éves, GRF rész
legvezető, főfelügyelői rangot 
visel:

— Az elvek azonossága köt 
össze bennünket. A munkás
őrség nagyszerű nevelőiskola. 
Sok a közös élményünk. Ná
lunk a szakmunkás együtt 
teljesít szolgálatot a főnök
kel, a legnagyobb barátság
ban és egyetértésben. Az idő-

vasútnál, négy gyermeket ne- sek forradalmi tapasztalata, a
veit fel és megélhette, hogy 
három vasutas fia 1964-ben a 
munkásőrség soraiba lépjen. 
Egyetlen lánya, Erzsébet, hon
véd őrnagy felesége.

Sándor, a legidősebb fiú 46 
éves. Anyaggazdálkodási cso
portvezető, a rangja: főfel
ügyelő.

— Apánk helytállása példa
képül szolgált számunkra, 
hogy mi, testvérek is hozzá
járuljunk a munkáshatalom 
védelméhez és erősítéséhez — 
mondja. — Ott voltunk az 
1970-es szamosközi árvíznél: 
hetekig mentettünk embert — 
értéket. . .  Az idő múlik, s az 
élet rendje, hogy az időseb
bek évente átadják a fegyvert 
a fiataloknak.

fiatalok lelkesedése jól kiegé
szítik egymást A munkásőrök 
nagy többsége fizikai dolgo
zó, akik szocialista brigádok
ban dolgoznak. Több mint 
háromnegyed részük párttag.

Géza 40 éves, belső ellenőr, 
főintéző:

— önkéntes, társadalmi 
testület a miénk. Mindhár
man jövőre kapjuk meg a IS 
éves Szolgálati érdemérmet. 
A fiatalok önként, szívesen és 
tudatosan vállalják a szolgá
latot. Ez belső fegyelemre és 
politikai érettségre vall. Egyi
künk sem vágyik még arra, 
hogy tartalék állományba 
menjen: a társadalom figyel
mét és megbecsülését élvez
zük. Jó utat és ügyet szolgá
lunk.

Egeressi Zsigmond

A könyvespolcra ajánljuk:

K ö rkérdés a z  illetékesekhez
Újlaki László, a  Népszabad- A más-más személytől szár- 

ság főmunkatársa körkérdést mazó nyilatkozatokban közös 
intézett miniszterekhez, kép- gondolati megállapítás is ta- 
viselokhoz, politikusokhoz, hálható: a  mérteiileien italo- 
rendőrtisztekhez, orvosokhoz, ^  eUeni küzQelem ncm csu- 
kérve őket, hogy foglaljanak pán az ^  hivalott tatéz.

mények feladata. Minden em-

(séra)

állást az iszákosság, e káros 
társadalmi jelenség ügyében 
A megszólal tátották nagyon bemek harcolni kell ellene.
sok érdekes történetet mond
tak el az alkoholizmusról, 
úgy, hogy az interjúkesokor- 
ból 134 oldalas, könyvalakban 
megjelent kiadvány lett.

Hogy tárgyilagos és nem „ál- 
szemérmes olvasmányra hív
juk fel a figyelmet, azt az 
egyik miniszterhelyettes nyi
latkozata is tükrözi: „Az em
beriség kultúrája és a miénk 
is sokkal szegényebb, sivá-
rabb lenne bor vagy sör nél
kül. De sajnos, a mértéktelen- 
ség az öröm eme forrását az 
ártalom mérgező kútjává te
szi..."

Kitüntetett
törispmnmok

A felszabadulás óla 
Győr állomáson szolgál

MILLIÓKBAN SZÁMOLVA..-

Kártérítés, életjáradék 
az Állami Biztosítótól

A közhiedelem szerint a 
biztosítónak busás haszna 
van a  gápj ármű-biztosítások- 
ból. A valóság azonban nem 
ilyen rózsás. Az elmúlt évben 
az Állami Biztosító 

180 ezer felelősségi kár
esetre 830 millió forintot 

fizetett ki.
Az V. ötéves terv első három 
évét (a ráfordításokat is fi
gyelembe véve) közel 600 mil
liós veszteséggel zárta.

Ennek több oka van. Az 
egyik áz, hogy 

évente 100 ezer új autó 
érkezik az országba. 

Sajnos, mindig növekszik a 
gépjárművek által okozott 
kár, és sokan szenvednek bal
esetet a  közutakon. A sze

mélyi sérüléseknél egyre ma
gasabb kártérítést igényelnek 
az ügyfelek a biztosítótól. 
(Nem ritka például a 4500 
forintos havi járadék sem.) 
Emelkedtek a szakipari mun
kadíjak és alkatrészárak. A 
kocsik korszerűbbek, nagyobb 
teljesítményűek mint tíz vagy 
tizenöt évvel ezelőtt, és a 
cascodíjak sem enyhítik a 
veszteséget.

Az autósoknak csapán
fele rendelkezik casco-biz- 

tosítással
és egyáltalán nem megnyug
tató az, hogy a gépjárműtu
lajdonosok fele fizesse azt a 
kárt, amelyet valamennyi au
tós együttesen okozott.

— A második világhábo
rú befejezését a főváros
ban éltem á t  Meghatott és 
megkapott a védtelen, ár
tatlan polgári lakosság ki
szolgáltatottsága és tehe
tetlensége a háború bor
zalmaival szemben. Ettől 
az időtől számíthatom el
kötelezettségemet a polgári 
védelemmel — mondja 
Földesi Lajos főfelügyelő, 
Győr állomás polgári vé
delmi törzsparancsnoka. A 
győri vasutast a  fegyveres 
erők napja alkalmával — 
érdemeinek és munkájának 
elismeréséül — a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem 
arany fokozatával tüntet
ték  k i

— Vasutas családból 
származom — folytatja. — 
Apám, nagyapám, vala
mint a feleségem rokonsá
gából többen is a vasút
nál keresték kenyerüket

1940-ben a Keletiben 
kezdte a vasúti szolgálatot 
A felszabadulás óta pedig 
Győr állomás a munkahe
ly e  Ugyanettől az időpont
tól számít a párt- és szak- 
szervezeti tagsága. A há
ború után aktív játékosa 
volt a MÁV DAC-nak. 
1949-től az állomás szak- 
szervezeti bizottságának 
tömegsportfelelőse ké
sőbb bizalmi volt, tizenöt 
éve pedig tagja a vasút
üzemi pártbizottságnak.

1951-től Győr állomás és 
az utóbbi időben már a 
környező szolgálati helyek 
polgári védelmi törzspa
rancsnoka. Ebben a beosz
tásban végzett jó munkáját 
fémjelzi az öt alkalommal 
kapott Kiváló dolgozó ki
tüntetés, a  15 és 20 éves 
Honvédelmi Emlékérem.

Sz. Jakab István

Barátság vonaton szőtt barátság
Nem ritka, hogy a Szovjetunióba induló Barátság vona

tokon utazó vasutasok között hosszan tartó barátság szövő
dik. Így történt ez 1978-ban is, amikor a budapesti VI. kerü
leti Bokányi Dezső vasutas munkásőrzászlóalj és a békéscsa-a 
bai Kulich Gyula zászlóalj vasutas munkásőrei utaztak af  
Szovjetunióba. A kapcsolat hazaérkezés után sem szakadt 
meg.

Az idén májusban a budapestiek hívták meg a békés
csabai munkásőröket három napra Balatonkenesére. A ven
déglátást szeptember 29-én és 30-án a csabaiak viszonozták 
Szanazug üdülőtelepen. Közösen ünnepelték meg a fegyveres 
erők napját is. Ezen az ünnepségen megjelent Valkó Pál 
üzemfőnök és Valentinyi Mihály, a békéscsabai munkásőr- 
zászlóalj parancsnoka is.

Szeptember 30-án kirándulással folytatódott a gazdag 
program.

Valkó Pál üzemfőnök köszönti a vendégeket
, Farkas Sándor felv.
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Kitekintés a nagyvilágba

A nők problémaival foglalkozott 
a IV Szakszervezeti Világkonferencia

Az elmúlt napokban feje
ződött be Nicosiában, Ciprus 
fővárosában, a dolgozó nők 
problémáival foglalkozó IV. 
Szakszervezeti Világkonferen
cia, amelynek Összehívását a 
Szakszervezeti Világszövetség 
IX. kongresszusa határozta el.

A kongresszus utáni idősza
kot a munka és a tőke világa 
közötti osztályösszeütközések 
elmélyülése és szélesedése jel
lemezte. A szakszervezeti moz
galom akcióegysége nemzeti és 
nemzetközi szinten ismételten 
azt bizonyítja, hogy a dolgo
zó nők érdekében elért min
den pozitív változás kétségbe- 
vonhatatlanul összefonódik a 
társadalmi haladásért és a 
békéért folyó világméretű 
harccal.

A munkanélküliség 
első áldozatai a nők

Vitathatatlan, hogy a nők, 
akik az emberiségnek több 
mint a felét képviselik, az 
anyagi és a szellemi javak
nak több mint egyharmadát 
hozzák létre, mind aktívabb 
szerepet játszanak a. társada
lomban/Részvételük a politi
kai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális életben, fontos 
feltételévé vált a .társadalmi 
haladásnak, a demokrácia ki
bontakozásának, a szakszer
vezeti jogok kiszélesedésének 
és megszilárdulásának, vala
mim a világbéke megerősödé
sének.

A nők a szocialista társa
dalmi rendszerben az őket 
megillető helyet foglalják el 
és a társadalom dinamikus 
fejlődésével párhuzamosan bon
takoznak ki számunkra a fel
tételek a politikai, a  gazda
sági és kulturális érvényesü
lésükre. Ezzel szemben szá
mos tőkés országban diszkrir  
Wéttfetífapk és semmivel 
igazolható. elnyomásnak van
nak kitéve, megfosztva legele
mibb emberi jogaiktól. Nincs 
számukra biztosítva, hogy 
mint anyák, dolgozók és ál
lampolgárok betölthessék hi
vatásukat.

Éppen úgy, mint a többi 
dolgozó réteget, őket is sújtja 
a kapitalista rendszer egyre 
mélyülő és szélesedő válsága. 
Érzik ennek következményeit 
az infláció, a növekvő mun
kanélküliség, az árak emelke
dése és a  folyamatosan rosz- 
szabbodó élet- és munkakörül
mények formájában. Naponta 
érzik a diszkriminációt, amely 
a végzett munkáért kapott 
igazságtalan bérben, a  szak
matanulás és az általános ok
tatás területén adott lehetősé
gekben nyilvánul meg.

A nők a fiatalokkal, az 
idősebb dolgozókkal és a ven
dégmunkásokkal együtt a mun
kanélküliség első áldozatai. 
Ezt tanúsítja a többek között 
az. hogy bár a nők alkotják a 
¿ejlett tőkésországokban a 
segédmunkások egyharmadát, a 
munkanélküliek között ará
nyuk gyakran meghaladja az 
50 százalékot. Az Európai 
Gazdasági Közösség országai 
közül például Írországban 20,6, 
Belgiumban 60,3, Franciaor
szágban 52,7 és áz NSZK-ban 
50,8 százalék a nők aránya a 
munkanélküliek között.

Azonos munkáért 
jóval kevesebb bér

, 'Sajnos ez a kép távolról 
sem teljes! A rejtett munka- 
nélküliségnek más formái is 
léteznek mint például a rész
leges munkanélküliség, amely 
nemhogy megoldaná a női fog
lalkoztatás problémáját in
kább súlyosbítja! Spanyolor
szágban például az új mun
kahelyek háromnegyed részét 
férfiak számára tartják fenn,

A világ tőkés felén levő 
ipari országokban a nők bé
re egyharmaddal alacsonyabb, 
mint a férfiaké és ez a hely
zet tovább romlik. A Fülöp- 
szigeteken a nők. hogy mun
kához jussanak kénytelenek a 
legalacsonyabb bérért a leg
rosszabb munkakörülményeket 
is elvállalni. Ausztriában az 
egyetemet végzett nőknek csu

pán a 17 százaléka dolgozik 
vezető beosztásban.

Ezekben az országokban a 
nők nem csupán a bérezés te
rületén érzik a diszkriminációt, 
hanem már mun kábaállásuk
nál. Szenvedő alanyai a diszk
riminációnak, amely szoros 
kapcsolatban áll szakmai kép
zettségükkel. Egyes országok
ban ez túlhaladott nézetekkel 
jár együtt, armely szerint a 
nőnek kizárólag a családi élet
re kell felkészülnie. Különösen 
szomorú a vidéken élő nők 
helyzete. Egyes földrészeken, 
többek között a fejlődő or
szágokban, a mezőgazdaság
ban dolgozók 60—80 százalé
kát teszik ki. őket terheli 
az élelmiszer megtermelése, és 
a  család ellátása.

A dolgozó nőket megillető 
társadalmi szerep fontossága 
egyes országok politikai, gaz
dasági, társadalmi és kultu
rális fejlődésében elválasztha
tatlanul kötődik részvételük 
növekedéséhez, a  társadalmi 
fejlődésért folytatott harc
ban. A jelenkori történelem
ben is számtalan példát .talá
lunk olyan nőkre, akik a fér
fiak oldalán harcolnak a dol
gozók elemi jogaiért, részt 
vesznek a nemzeti felszabadí
tó mozgalomban és a békéért 
harcolók első soraiban talál
hatók.

Az SZVSZ a nőkért
A Szakszervezeti Világszö

vetség, mint a  legnagyobb de
mokratikus és osztályszervezet 
arra törekszik, hogy megvaló
sítsa a világ minden dolgozó
jának egységét. Megalakulása 
óta nagy figyelmet szentel a 
dolgozó nőknek. Ezért volt 
kezdeményezője — többek kö
zött — a dolgozó nők problé
máival föglalkozó három világ- 
konferenciának. Sok más 
o^yan, akció kezdeményezésé
ben -Is részt vettf, amelyek hi- ■ 
vfc&mak voltak fokról fokra 
megoldani a létező problémá
kat úgy, ahogy azok kifejezés
re jutottak az 1972-es III. 
Szakszervezeti Világkonferen
cián elfogadott gazdasági, tár
sadalmi, kulturális és szak- 
szervezeti jogok Chartájában.

A Charta a világ valameny- 
nyi szakszervezeti szervezeté
nek és dolgozó nőjének moz
gósító eszközévé vált az elemi 
jogaikért folyó mindennapi 
harcban. Ilyen a munkához 
való jog, a foglalkoztatás biz
tonságához való jog, jogegyen
lőség a bérezésben, a munka
körökbe való besorolásban, 
az általános és szakmai kép
zésben való részvételhez, a

A mikor szomszédom elő
ször zörgetett be hoz
zám orgonavirág-niin- 

tás tunikában, azt hittem, 
hogy jelmezbálba készül.

— Hogyan, Öregem, neked 
sejtelmed sincs az uniszexről? 
I— csodálta csodálkozásomat.

— Dehogynem. . .  valami 
újfajta antibébi-tabletta. . .

— Tájékozatlan városlakó, 
te! Az uniszex a búcsúzó het
venes évek maradandó divat- 
stílusa.- Jellemzője, hogy a nők 
és a férfiak öltözködése szinte 
azonos. Most vettem a felesé
gemnek egy új nyakkendőt, 
mert a régit kiégette a pipá
jának parazsa, tudod?

— Már hogyne tudnám — 
hebegtem riadtan, miközben 
észrevétlen araszoltam a tele
fon felé, hogy értesítsem a 
mentőket.

— Különben igazán átjöhet
nél hozzánk egyik este te is 
— folytatta —, megmutatnám 
a rokkámat meg a rézmozsa
ramat, most vettem kétezer
ért. Oda tettem, ahol koráb
ban a Munkácsy-repróm volt, 
emlékszel?

— Hogyne emlékeznék — 
mosolyogtam behízelgően, 
ahogy legutóbb Dérnek főfe
lügyelőtől láttam a tévében 
(hátha az Pesten is nyugtató- 
lag hat az őrültekre), majd 
sürgős teendőimre hivatkozva 
kitessékeltem előszobán kí
vülre. Szegény szomszéd, fa
natikus futballrajongó (még 
ma is!), alighanem nézte a

társadalmi önmegvalósításban, 
a szakszervezeti életben való 
teljes részvételben és a dol
gozó nők jogainak biztosítá
sában a szakszervezeti élet te
rületén.

Ezért volt témája sok nem
zetközi szemináriumnak és 
szimpóziumnak, konzultatív 
tanácskozásnak és más akci
óknak, amelyeket a Szakszer
vezeti Világszövetség vagy 
tagszervezetei kezdeményezé
sére tartottak meg a dolgozó 
nők érdekéből, s ezért ren
dezték meg a Nők Nemzetközi 
Evét.

Nők évtizede
Ezeken a tanácskozásokon a 

nők problémáira vonatkozóan 
javaslatokat tettekés ajánlato
kat dolgoztak ki a szakszerve
zetek orientációjára és tevé
kenységére a Nők Évtizede 
keretei között, amelyeket az 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
hirdetett az 1976—1985-ös 
időszakra.

Az SZVSZ-nek e témában 
szervezett legjelentősebb ren
dezvénye a dolgozó nők prob
lémáival foglalkozó IV. Szak- 
szervezeti Világkonferencia 
volt, amelyet a IX. Szak- 
szervezeti Világkongresszus 
javasolt „A nők helye és sze
repe a társadalomban, a mun
kában és a szakszervezetek
ben** címmel.

A konferencia előkészítésé
ben rendkívül fontos szerepet 
játszottak a dolgozó nők kér
déseivel foglalkozó nemzetkö-' 
zi szemináriumok és szimpó
ziumok, mint amilyen például 
az elmúlt év, novemberében 
Budapesten megtartott szemi
nárium volt, amelyet a Szak- 
szervezeti Világszövetség, a 
Nemzetközi Demokratikus 
Nőszövetség és a Magyar Nők 
Országos Tanácsa rendezett 25 
európai ország nőszervezeté

inek, . szakszervezetének és if
júsági szervezetének képvise
lőivel. Hasonló céllal tartot
tak márciusban szemináriu
mot a szenegáli Dakarban, 
ahol az afrikai kontinens 
kulcskérdésére, a nők jogaira 
irányult a figyelem.

A dolgozó nők problémáival 
foglalkozó IV. Szakszervezeti 
Világkonferencia jelentős ösz
tönzést adott a szakszerveze
teknek és a világ haladó erői
nek a békéért és a társadalmi 
haladásért folytatott harcához, 
s az Egyesült Nemzetek Szer
vezete által a Nők Évtizede 
alkalmából meghirdetett célok 
realizálásához az „Egyenlőség, 
fejlődés, béke” jelszó szelle
mében. Baranyai Zoltán

Ide nekem
bécsi közvetítést, ama 11-ese- 
ket, azok zavarhatták meg...

Onnyugtatásul belemélyed
tem a reggeli újságba. Az 
egyik írás egy megátalkodott 
szélhámosról szólt, aki megis
merkedvén egy albérletben 
lakó bölcsész-doktorral, lakást 
kínált eladásra, potom hetven- 
ezres előleg fejében. A böl
csész könnyekre fakadt, má
sodik apjának nevezte, 24 óra 
alatt előteremtette a kért ősz
szeget, kezet csókolt a férfiú
nak, majd hazament lakás
kulcsra várni. . .  A rendőrsé
gen ő volt a tizedik feljelentő. 
Kilenc társa között akadt ma
tematikus, pénzügyi főellenőr, 
komputer-konstruktőr, balato
ni lángossütő. Csupa épelméjű 
ember. Egyikük sem visel tu
nikát.

Olvasom másutt: elkészült
az új üzemcsoport és irodaház, 
ám a munkaszobák enyhén vi
seltesek. Pedig nem vandálok 
taroltak arra, hanem szorgos 
szakiparosok munkálkodtak
ott. A csőszerelők, akik kiéget
ték a műanyag padlót, majd 
a lakatosok, akik, frissen me
szelt falnak támaszkodtak öt 
olajos ujjúkkal, végül az asz
talosok, akik miközben he
lyükre illesztették a beépített 
szekrényeket, széttörték a
központi fűtés radiátorát. A
főépítés vezető határozottan ál
lítja, hogy dilifleknivei senkit 
sem alkalmaznak. Hír arról,

VENDÉG
INDIÁBÓL
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A világtakarékosság napja
A  Közlekedési és Szállítási 

Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségiének vendégeként 
hazánkban tartózkodó Besing- 
ha Rajo-t, az Indiai Vasutas 
Szövetség al elnökét október
11-én hivatalos Látogatáson 
fogadta Koszorús Ferenc, a
vasutas-szakszervezet főtitká
ra. A beszélgetés során köl
csönösen tájékoztatták egy
mást a  két ország vasutas
szakszervezetének tevékenysé
géről, a vasutasok munkakö
rülményeiről és szociális ellá
tásukról, valamint a vasút 
gazdasági szerepéről. Meg
egyezés született arról, hogy 
kölcsönösen megvizsgálják a 
két szervezet közötti kapcso
latok felvételének lehetőségeit.

Besdngha Rajo alelnök a 
beszélgetés után a Déli pálya
udvarra látogatott, ahol Ker
eső István állomási önök tájé
koztatta őt a csomópont dol
gozóinak munkájáról.

A takarékoskodás, az ész- 
"  szerű gazdálkodás, az 

utóbbi időben országunkban 
egyre inkább valós követél
ménnyé vált. A takarékosság
nak ugyanis mindenütt nagy 
a jelentősége — az egyén, a 
család szempontjából épp úgy, 
mint a népgazdaság különféle 
területein. Ez a magyarázata 
annak is, hogy a főváros 
kommunistáinak szeptember 
25-én a Csepeli Sportcsarnok
ban tartott aktíváján is oly 
nagy hangsúlyt kapott az ál
talános, s ezen belül a pénz
takarékosság.

A pénztakarékosságnak, s 
legfőbb népszerűsítőinek, a ta
karékpénztáraknak régi ha
gyományai vannak Magyaror
szágon. Az Első Hazai Taka
rékpénztár 140 évvel ezelőtt 
alakult meg. Az Országos Ta
karékpénztár pedig az idén 
ünnepli megalakulásának 30. 
évfordulóját.

A világ takarékpénztárai 55 
évvel ezelőtt, 1924-ben, a mi
lánói értekezletükön határoz
ták el, hogy minden év ok
tóber utolsó munkanapján

EGYÜTT A HALADÁSÉRT

Tapasztalatokért 
az ötödik világrészből

megrendezik a Világtakaré
kosság Napját. Ezen az érte
kezleten hazánk is képvisel
tette magát.

Az Országos Takarékpénztár 
a milánói értekezlet határoza
tától vezérelve 15 évvel ez
előtt úgy döntött, hogy októ
ber 31-ét, a Világ takarékos
ság Napját nálunk is minden 
évben megünnepeljük. Ebbőd 
az alkalomból az Országos 
Takarékpénztár a takarékszö
vetkezetekkel és a postahiva
talokkal együtt összesítő be
számolót tár az ország közvé
leménye elé. Ismertetik a 
pénztakarékosság területén ed
ért eredményeiket, beszámol
nak a rájuk bízott pénzeszkö
zök felhasználásáról, és nem 
utolsósorban arról, hogy mit 
tettek és tesznek az ügyfelek 
Igényeinek kielégítésére, s az 
ügyfélszolgálat javításáért.

Néhány fontosabb adat az 
Országos Takarékpénztár idei 
eredményeiből: a m últ év 
azonos időszakában a lakos
sági megtakarítások összege 
120 milliárd forintot tett ki, 
most pedig elérte a 132 milli- 
árdot. A z  1 főre jutó megta
karítás megközelítően 12 500 
forint A takarékbetétköny
vek száma meghaladja a 6 
milliót A betételhelyezési for
mák közül hadd említsük meg 
a kamatozó, a nyereménybe
tétkönyvet, a gépkocsinyere- 
mény-betétkönyvet, az ifjúsági 
takarékbetétet, a  takarék! eve-

Távoli világrészből érkező 
vendégeket fogadott október 
2-án Molnár György, a vas
utas-szakszervezet titkára. Al
ton Miller, az Ausztrál Szoci
alista Párt főtitkárhelyettese 
és felesége, Beryl Miller, az 
Ausztrál Nőszövetség Végre
hajtó Bizottságának tagja az 
MSZMP meghívására érkez
tek hazánkba. A szakszerve
zet központjába ellátogató 
vendégeket Molnár György 
tájékoztatta a magyar szak- 
szervezeti mozgalom — ezen 
belül a vasutas-szakszervezet 
— helyéről és szerepéről, 
amelyet a  fejlett szocialista 
társadalom építésének viszo
nyai között tölt be; szólt a 
magyar vasút feladatairól, ez
zel összefüggésben a vasutas
szakszervezet aktuális tenni
valóiról; a  magyar nőmozga
lomról és a vasutas-szakszer
vezet nőpolitikái tevékenysé
géről.

Allan Miller, megköszönve 
az információt, elmondotta: 
pártjuk számára rendkívül 
hasznos a szocialista országok 
gazdag tapasztalata. Pártjuk 
céljai között szerepel, hogy a 
szociáldemokrata irányzatú 
Ausztráliai Munkáspárttal 
egységfrontot alakítsanak ki a 
monopóliumok hatalmával

szemben. Az Ausztrál Szocia
lista Párt kész együttműködni 
minden haladó erővel, de 
ideológiai téren változatlanul 
folytatják harcukat az oppor
tunista, reformista radikális 
és reakciós irányzatok ellen 
— hangsúlyozta a főtitkárhe
lyettes.

Beryl Miller az ausztráliai 
nőmozgalom törekvéseiről be
szélt. Elmondotta, hogy orszá
gukban a foglalkoztatottak 
egyharmada nő, a nyilvántar
tott munkanélküli nők száma 
meghaladja az ötszázezret. A 
dolgozó nőket sok ' hátrányos 
megkülönböztetés éri a társa
dalmi élet minden területén, 
többek között a társadalombiz
tosítási szolgáltatást illetően 
is. Az ausztráliai nőmozgalom 
az ENSZ által meghirdetett 
„nők évtizede'* jegyében tevé
kenykedik. Az országos nő
szervezetben az Ausztrál Szo
cialista Párt aktivistái vezető 
szerepet játszanak, és igye
keznek elfogadtatni minden
kivel alapelvüket: a dolgozó 
nők problémái szervesen ösz- 
szefonódnak az egész munkás- 
osztály gondjaival, Így meg
oldásuk is csak együtt képzel
hető el.

B. Z.

let és nem utolsósorban a 
Kölcsönös Segítő Takarék- 
pénztáraikat.

Az ifjúsági takarékbetétek 
száma a múlt év október vé
gi 370 ezerről 400 ezerre 
emelkedett, állományuk pedig 
az előbbieknek megfelelően
2.8 milliárdról 3,6 milliárdra 
növekedett. A takarékpénz
tár ennek éleseiére a jövőbeli 
is különös gondot kíván fordí
tani erre a betétfajtára, mert 
ez segítséget nyújt a család- 
alapító fiataloknak az önálló 
élet megkezdéséhez szükséges 
anyagiak részbeni előteremtés 
sére. Nem véletlen, hogy a  
kormányzat az ifjúsági betét
tel kapcsolatos kedvezmények 
egy részét kiszélesítette: az 5 
éves takarékossági időszak le
járta, illetve a megtakarított 
összeg felvétele után nem 
egy, hanem két évig vehető 
igénybe a külön kölcsön.

A KST-k taglétszáma meg
haladja az 1 milliót, az évi 
befizetések összege pedig a
2.8 milliárd forintot. Egyre 
népszerűbbek a néhány válla
latnál és intézménynél kísér
letképpen bevezetett kétéves 
KST-k, amelyek lényege, hogy 
az eddiginél nagyobb összegű 
kölesem folyósítható a tagság
nak.

a tunikát!
hogy a patinás üzemben el
készült ama gép tízezredik 
példánya, amelyből (ezt nem 
a tudósítás közli!) immár 
egyetlen darab sem lel gaz
dára a külföldi piacon. A 
szürke zakós igazgatót — kép 
tanúsítja — ez alkalomból 
tünteti ki egy sötétkék öltö
nyös főhatósági szakelőadó. 
Fogalmuk sincs az uniszex
ről!

nem sokkal korábban én a 
szomszédomra, majd közölte, 
hogy ittas egyént hatósági 
rendeletileg nem szolgálhat ki.

Bánatomban csaknem köny- 
»syeKre fakadva pen derültem 
ki az utcára, csüggedten me
rengtem: most hová, merre, 
amikor még az eső is eleredt. 
Hullt, hullt a szeptember végi 
áldás. És ekkor autó fékezett 
mellettem:

— Torit nem parancsol? — 
kérdezte a pilóta.

— De, hogyne — és mond
tam a lakásom címét.

— Hadd gondolkozzam, me
Az újságolvasást megunva 

sétálni indultam (a friss le
vegő jót tesz, megnyugtat). A 
házunk előtt kis híján orra 
buktam, ugyanis az idén ti
zedszer csúzlizták ki az utcai 
lámpát. Nem a gyerekek tet
ték, dehogy, ők nem érnek 
rá: rádiós-szakkörökben rádi
ót szerelnek, meg matemati
kai tanulmányi versenyekre 
készülnek. Unatkozó felnőttek 
csúzliztak abbéli bosszúságból, 
hogy már nem voH több gép
kocsi a parkolóban, amelynek 
kiszúrhatnák a gumikerekét. 
Bebukdácsoltam egy — fel
irata nevezi így —- cukrász
dába, kértem egy rigójancsit. 
Az nincs, így a fehér bóbitás 
pincérlány. Akkor hozzon kré
mest! Az sincs. Mi van? Sós 
stangll, paradicsomlé, gin, ko
nyak és sör. De hiszen ez cuk
rászda — mondtam én. Még
hozzá mintabolt — mondta ő. 
Rendeltem egy szimpla kávét, 
tejjel. Úgy nézett rám, mint

lyik is a legrövidebb út — 
töprengett a gépkocsivezető 
(ritka megnyerő arca volt) —, 
nem szeretném fölösen furi- 
káztatni önt az olajválság 
idején. . .  És jóelőre kérem, 
ne sértsen meg holmi borra
valóval!

Már éppen gázt adott, ami
kor szirénázó mentőautó ka
nyarodott elénk. Vállas ápo
lók ugrottak ki, velük volt 
egy fölöttébb izgatott taxiso
főr is.

— Szerencse, hogy még idő
ben érkeztünk: ápoltunk ma 
reggel szökött meg az elme
osztályról — rángatták ki a 
megnyerő arcú férfiút. Bölcs 
mosollyal búcsúzott tőlem.

— Tessék kiszáVni! — pa« 
rancsolt rám a taxi tényleges 
sofőrje. — Váltás van, a ga
rázsba m egyek!...

...Kérem , ha lehetne: ide 
nekem a tunikát!

P. T.

Érdemes szót ejteni arról is, 
miként gazdálkodik a taka
rékpénztár a betétállomány- 
nyál? A betétállomány mint
egy kétharmada a lakossági 
hitelek forrása, a fennma
radó tartalék összeget pe
dig a Magyar Nemzeti Bank 
kezelt Ezáltal a  betétgyűjtés 
nemcsak a lakosság hiteligé
nyeinek kielégítését teszi le
hetővé, hanem hozzájárul a 
központi fejlesztési programok 
— elsősorban a lakosság ellá
tását szolgáló tervek — meg
valósításához. Minél nagyobb 
az ország lakossága által meg
takarított összeg, annál job
ban kielégíthetők a különböző 
hitel- és kölcsönigények. A 
lakossági összhitelállomány ez 
év Októberében elérte >- a 91 
milliárdot. Csupán ebben az 
esztendőben a takarékpénztár 
lakásértékesítésre 4,2 milli&r- 
dot, lakásépítésre 6,5 milliár
dot, lakás korszerűsítésére, ta
tarozására 1,5 milliárd hitelt 
folyósított. Áruvásárlásra 
ugyanezen időszak alatt 7,4 
milliárd forint kölcsönt nyúj
tott. Ezen belül a fiatalok 900 
millió forint kedvezményes 
kölcsönben részesültek. A me
zőgazdasági termelési célokra 
folyósított hitelek összege el
érte a 600 millió forintot.

A takarékpénztár a jövőben 
is azon fáradozik, hogy előre
látóan meghatározza üzletpoli
tikáját. Tervei között szerepel 
a lakossági csekk széles körű 
elterjesztése, a kommunális 
kötvény-konstrukció, amely 
közcélú létesítmények finan
szírozás! forrásainak kiegészí
tését szolgálja.
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A példa erejével...
V oltak törések az életé

ben. Botlások is adód
tak  az eddig megélt 46 

éve alatt; Mégsem töretett 
meg soha. Kis term etű, csu- 
pa-izom ember. Alig érthető 
motyogás csak a szava, ha — 
’m int most is —, önmagáról 
beszél. Harsány és erőteljes — 
hallo ttam  nemegyszer —, am i
kor többekhez szól: beszámo
lót ta rt, mozgósít, megró vagy 
dicsér.

Hajnal Lajos, az MHSZ fe
rencvárosi tartalékosklub
jának titkára. A fegyveres 
erők napja alkalmából az idén 
Honvédelmi érdeméremmel 
tün tették  ki. Ez év tavaszáig 

¡kocsirendezőként dolgozott 
•Ferencvárosban.
) Amíg kórházban feküdt, egy
m ásnak ad ták  a kilincset a 
látogatók: m unkatársak, báró
itok, ismerősök, fegyvertársak, 
Jköztük szovjet tisztek is. 
Egyikük Borisz Polevoj „Egy 
'igaz em ber” cím ű művével 
¿ajándékozta meg. Hajnal L a
jos, aki szervező titk á r is, a 
csonkulását követő harm adik 
napon m egjelent pártalapszer. 
vezete taggyűlésén, és o tt fel
szólalt, de nem  a  balesetéről 

' beszélt.

Kérdezem, hogyan történt a 
tragédia.

— M ájus 23-án, hajnali fél 
Ötkor a Gubacs és Nyugati 
rendező határán  lévő híd 
ala tti angolváltónál voltam. 
Fölöttem kocsikat gurítottak. 
Előttem, mögöttem gépek 
zúgtak, ütközők csattantak. 
Lépegettem a sínek között, a 
'„senki földje” felé. Hosszú volt 
az éjszaka. A to lt m enet átál
lításáról nem tudtam . H irte
len  a  nevem et üvöltötte a 
hangszóró. Visszanéztem, de 
m ár nem  tudtam  elugrani. 
H átulról ért az ütés. Feküd
tem . A sisakom elrepült, a 
jelző zászlóm is. Tapogattam  a  
jobb karom  h e ly é t. . .  aztán 
kipréseltem  m agam  a kerekek 
á ló l . . .
: Az állomásfőnök perceken 
belül a  helyszínre érkezett, 
és csak ezt ism ételgette el-el- 
csuklő hangon: „ L a jo s ... La
j o s . . . ”

Egyéves korától egyedül ne
velte az édesanyja. Az osztály- 
harcba m ár serdülő kam asz
k én t bekapcsolódott szülő
földjén, Földeákon. Az éles 
szemű, a  társadalm i igazság
talanságokra érzékeny, ka
nás zkodó suhancnak nem
igen kellett magyarázni, hogy 
melyik oldalon van a helye. 
A felszabadulást követő 
években a  korabeli haladó 
Ifjúsági mozgalmak helyi szer
vezeteiben tevékenykedett.

— Sokat csatáztunk akkori
ban a Szív-testőrökkel — ele
venedik meg. — Egyikünket,

Barátok egymás közt. Balról Hajnal Lajos

m ásikunkat el-elkalapáltak né
hányszor a  gazdafiúk. De a 
döntő ütközetben végül is mi 
győztünk. Amolyan vezérféle 
voltam én a korombeli ágról- 
szakadtak között, ta lán  ezért 
szemeltek ki katonának. Az 
ötvenes évek elején Pestre 
küldtek, a  Kossuth tüzértiszti 
iskolába. A lhadnagyként vé
geztem 1956-ban. Egy hónap 
m úlva k itört az ellenforrada- 
dalom.

Visszatért Földeákra, de 
nem  meghúzódni-hunyász- 
kodni. Szervezni kezdte otthon 
és a környező községekben az 
új karhatalm at és az újjászü
lető pártot.

— Rám kérdeztek egy napon. 
Pontosan emlékszem 1956. 
novem ber negyediké volt. 
„Mondd, Hajnál elvtárs, mióta  
vagy te párttag?** Elsápad
tam, hiszen nem  voltam  az. 
Még aznap felvettek. A KISZ 
szervezését bízták rám. Talán 
húsz helységben is én indí
tottam  el a szervezeti életet. 
Tagja lettem  a  KISZ Csong- 
rád megyei szervező- és intéző 
bizottságának is. 1957-ben a 
M unkás-Paraszt Hatalom ért 
emlékéremmel tün tettek  ki, és 
soron kívül hadnaggyá lép
tettek elő.

Nem m aradhato tt tovább 
Szülőföldjén. A konszolidálódó 
prolétárhatalom  Baranyába 
irányította. Belügyi dolgozó 
lett, felelős posztokon teljesí
te tt szolgálatot. Közben elvé
gezte a  rendőrtiszti akadé
m iát. Megnősült, kislányuk 
született. Ügy tűnt, sínen van 
az élete. Ekkor érte az első 
megrázkódtatás. Az egy évti
zedes, túlfeszített belügyi és 
mozgalmi munka, az örökös 
készenlét kikezdte az idegeit, 
az egészségét. A családi élete 
is elromlott. Leszerelték, és a 
pécsi porcelángyárba helyez
kedett el, m ajd 1970-ben Fe
rencvárosba jö tt vasutasnak.

— Nem féltem én soha a 
m unkától, ide is dolgozni 
jöttem  — emeli meg a  hang

já t Hajnal Lajos. — Jól fizet
nek itt, de a meló se k u ty a . . .  
Voltam kocsirendező, tolatás- 
vezető és más is, am ire szük
ség volt. Nem tudok órákig 
nyugton ülni, olvasgatni, té
vézni, áb rándozn i. . .  Nekem 
az a kikapcsolódás, ha embe
rek között vagyok.

Tűzbe jön, magyaráz. M ár 
nem győzöm jegyezni, lete
szem a tollat, hallgatom. Az 
eredm ényeket sorolja. Elmond
ja  hány taggal szaporodott a 
csomóponton a tartalékos 
klub. Az idén is beszervezett 
m ár vagy félszáz aktív és p ár
toló tagot. Sok köztük a dol
gozó nő. Kapásból felsorolja a 
ferencvárosi 16 MHSZ-szo- 
cialista brigád nevét. Azt sem 
hogy ja  ki, hogy melyik szol
gálati helyen találhatók. Ami
kor a Gubacs-rendezői S tein . 
metz kapitány brigádhoz ér, 
am elynek ő is tagja, a hangja 
felmelegszik.

— Elnyertük m ár a MÁV 
kiváló brigádja címet és az 
MHSZ kiváló m unkáért érem 
bronz fokozatát is. A meglé
vőn kívül újabb MHSZ-klu- 
bot szeretnénk indítani a m ű
velődési házban. A jövő hó
napban megszervezzük az 
író—olvasó-találkozót. Pénte
ken meg éleslövészet lesz. É r
den.

★
—- Nem sok ez egy kicsit? 

— kérdezem.
— A közösség érdeke az 

első. Ez ivódott belém. A pél
da erejével kell politizálni. 
Tudni kell bánni az em berek
nél.

Hajnal Lajos ért a „ nyel- 
vükön**,

M ármarosi Pál

Ö reg fiák 
a kispályán
Szombathelyi döntő, 

szegedi győzelemmel

A debreceni vasutasok kez
deményezésére három  évvel 
ezelőtt rendeztek először az 
igazgatóságok között kispályás 
labdarúgó-bajnokságot az 
„öregfiúk” részére.

A bajnokság döntőjére az 
idén október 7-én, Szombathe
lyen  kerü lt sor. A  győzelmet 
a szegedi igazgatóság csapata 
szerezte meg. M ásodik a 
szombathelyi, harm adik pedig 
a miskolci igazgatóság együt
tese lett.

S. R.

Tartalékosok
lövészversenye

Az MHSZ tartalékos klub
jai m inden évben — az okta
tás befejezése u tán  — lövész
versenyt rendeznek tagjaik ré
szére. Több éves hagyomány, 
hogy a  XIV. kerületben dolgo
zó vasutas klubok közösen 
szervezik a  versenyt. Az idén, 
a budapesti területi bizottság, 
a győztes csapat részére ván
dordíját alapított.

A tartalékosok lövészetét — 
amelyen h a t vasutas klub tag
jai vettek részt — M árianoszt- 
rán  rendezték. A  vándorser
leget a M Á V  Gépjavító Üzem  
csapata szerezte meg. Második 
a  MÁV Építési Géptelep, h a r
m adik pedig a  TBÉF klubja 
lett. Pisztoly kategóriában Si
mon József,  géppisztoly kate
góriában pedig Szabó Dezső 
le tt a  győztes. M indketten a 
MÁV Gépjavító Üzem klub
jának  tagjai. »

Fegyveres erők napja Szegeden
Ünnepség keretében em lé

keztek meg a  fegyveres erők 
napjáról szeptem ber 28-án 
Szegeden is. a  vasutasok m ű
velődési házában ta rto tt ün-

K E R E S Z T R E J T V É N Y
V ízszin tes: l .  Sok  balesettő l m eg

m enthet. 13. O rosz nő i név . 14. 
A  T isza  m ellék fo ly ó ja . 15. . . .  
H ector (1830—1907) fra n c ia  re g én y 
író . 16. F o hász . 18. . . .  r a  s tb . stb . 
19. E u ró p a i h a tá rfo ly ó . 20. K örösi 
. . . .  S á n d o r. 21. Az eső  teszi. 22. 
Z o ltán  fe le . 24. B ecéze tt nő i név . 
26. E. O. H . 27. G ró f röv id íté se . 
28. F ogoly . 30. F é rfin év . 32. A  n á t

r iu m  v eg y je le . 33. P á sz to rk o d ó  n ép . 
35. K é t f ra n c ia  író  c sa lád n ev e . 37. 
N em  a te g n a p it. 38. A G enfi-tó  
m ás ik  n ev e . 39. F e ld ü h ö d ö tt. 40. 
E rkö lcs, e rk ö lc s i szab ály . 42. L en
gyel fü rd ő h e ly . 44. A sszo n y rag . 46. 
Szeszes ita l. 48. V eszteség . 49. T e
te jé re . 50. K ö rú t  m ássa lh an g zó i. 
52. T e jte rm é k . 54. . . .  u m en , té rfo 
g a t, te r jed e lem . 55. K a p o k  e llen 

té te . 57. K e le t-S z u m á tra  fő v áro sa . 
58. S íkság . 59. S z ín észn ő n k  család i 
n ev e  (M arg it). 61. P ak o l. 62. H ely- 
h a tá ro zó . 63. . . .  zál, zom áncoz. 65. 
Női n év .

F ü g g ő leg es: 2. Az a ré n á b a n  dol
gozik . 3. Jo b b  ízű v é  tesz. 4. F ra n 
cia  d iva tcég . 5. Z úd ít. 6. L eg több  
a z  e rd ő b en  van .. 7. C itrom , o laszu l. 
8. M ássalhangzó . 9. V ajon  ez?  10. 
F a jta  ( f ran c ia ) . 11. Az Á rp á d 
h á z  ősanyja.- 12. H ajszesz , a rcv íz  
(an g o l) . 15. Ez Is a  b a le se tv éd e l
m e t  szo lg á lja . 16. B izony , rég iesen . 
17. v o n a tk o z ó  n év m ás. 20. L ek v á r. 
25. L ó szerszám . 28. V illam os g épek  
fo rg ó  része . 29. S z a m a rá ró l h íres . 
30. K a rth á g ó  lak ó i voltaik. 31. L a 
b o ra tó r iu m . 33. N eh éz ip a ri M inisz
té r iu m . 34. Az eg y ik  é g tá j. 35. Né
m e t n év elő . 36. A n n á l in k á b b . 41. 
A k o csi ta r to z é k a . 43. K e ttő . 45. 
N ek i k ö szö n h e tő . 47. K ét szék  k ö 
z ö tt  ide. 49. N em csak  ép ít. 51. T el
je sen , egészen . 52. Ü t. 53. T ibeti 
h á z iá lla t. 54. ím e. te s sé k  (f ra n c ia ) . 
56. S zo v je t fé lsziget. 58. K everve  
m á r t.  60. B ecéze tt n ő i n é v . 61. 
M in t az  előző. 64. Igevégződés. 65. 
R angjelző .

B eküldendő: v ízsz in tes  1. é s  fü g 
gő leges 15.

B eküldési határidő: 1079. novem 
ber 10.

Az e lőző keresztrejtvény helyes  
m egfejtése: A m u n k ah e ly  m ásod ik  
o tth o n u n k , tartsuk t is z tá n  és  rend- 
b ő i.

E gy-egy  k ön yvet nyertek  lapunk  
19. szám ában m egjelen t kereszt
rejtvény bel v é s  m egfejtéséért: Ko
csis  Im re , B é k éscsab a . D erk o v its  
so r  9. 5600: H alm os M ihálvné . D eb
recen . H a jn a l u . 25. 4029: F a lu cs
k a i B e n já m in . P á p a , A rad i u . 54Aa 
8500: P a o p  B éláné. S zom bathe ly , 
Sas u . 7. 9700; B o t-á s v i József. 
B udapest, R ekettye u. 56. 1155.

népségén Lovász Lázár  vasüt- 
igazgató m ondott beszédet. 
U tána kitüntetések átadására 
kerü lt sor.

A  Haza Szolgálatáért Ér
dem érem  bronz fokozatáyy4 
tün tették  ki K. Tóth JánoU  
(Hódmezővásárhely). Húszéves 
kiemelkedő m unkásságáért 
Honvédelmi Érdeméremmel 
tün tették  k i: Sinka Lászlót
(Szeged), Dobrádi Lászlót 
(Orosháza) és K un Zsig -  

mondnét  (Békéscsaba). E ki
tüntetést kap ta 15 éves m un
kásságáért Krisch Vilmos  és 
Ácsai M ihályné, a  10 éves te
vékenységért pedig Gellért Jó
zsef  és V ajtai László. Száz
harm incán pénz-, húszán pe
dig tárgyjutalóm ban részesül
tek.

A katonai osztály Zalka 
M áté szocialista brigádja az 
Országos Béketanácstól elis
merő oklevelet kapott.

MAGTAR VASUTAS

•  V asutasok Szakszervezetének  
lapja

Szerkeszd a szerkesztő  bizottság  
Felelős szerk esztő: Visi Ferenc 

S z e rk esz tő sé t:
1053 Bpes* VI.. B enczúr tstca 41 

T elefon v á ro si: <29—873. 
üzem i: 19—n  

K iadja és terjesz ti: 
a N épszava Lapkiadó Vállalat 
1964 Bpest VII.. Rákóczi Út 94 

T elefon: *24—818 
Felelős kiadó: dr Suth Péter 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

leazeatóia.
C sekkszám laszám unk:

MNB 919 -  11 889 
79—4410. Szikra L apnyom da  

Budapest 
F elelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

— Véradók kitüntetése. A 
közelmúltban Egerben tarto t
ták  a  Heves megyei véradók 
konferenciáját, amelyen ki
tün tették  a többszörös vér
adókat. Dr. Cserkúti Gyula, a 
hatvani vasutasok ellenőrző 
főorvosa Véradó plakettet, Ke
lem en József né, a hatvani Vö
röskeresztes szervezet titkára 
pedig Kiváló véradó kitünte
tést k ap o tt

— Együtt Nyíregyházáért. A 
nyíregyházi p á rt- és KISZ- 
bizottság, valam int a  Hazafias. 
Népfront felhívására a  vasúti 
csomópont dolgozói is csatla
koztak az Együtt Nyíregyhá
záért mozgalomhoz, am elynek 
célja a  gyermeklétesítmények 
korszerűsítése, patronál ása 
v o lt Ennek keretében 900 
vasutas hatezer óra társadalm i 
m unkát végzett, am elynek ér
téke hatvanezer forin t v o lt

— Vetélkedő brigádok. A 
BVKH kilenc, és a  Központi 
Számviteli H ivatal öt szocia
lista brigádjának csapata is 
részt v e tt a  vasutas szocialista 
brigádok második országos 
szellemi vetélkedőjének elő
selejtezőjén. A győztes az Al- 
lende, illetve a  Központi 
számviteli H ivatal Szojúz bri
gádja lett.

— M esebolt Ezzel a  cím
mel rendeznek gyermek- 
délelőttöt minden vasárnap a 
békéscsabai vasutas művelő
dési házban. A klubkönyvtár
ban 100—120 gyermek szóra
kozhat, nézheti meg a  mese
film eket és Bőr csők István
nak, a vasú tmodellező kör ve
zetőjének működő terem - 
vasú tj á t

— Taggyűlés. A szolnoki 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának nyugdíjas cso
portja október 11-én, m egtar
to tta második félévi beszámo
ló taggyűlését. Az alapszerve
zet vezetősége tájékoztatta a 
nyugdíjasokat az elm últ félév 
eredményeiről és a  tervekről, 
m ajd válaszolták a  hozzászó
lók kérdéseire.

— Verpeléti szüret. A v er
peléti Dózsa term elő szövet
kezet segítséget k ért a kör- : 
nyező vállalatok és intézmé-1 
nyék szocialista brigádjaitól a 
szüreteléshez. Az egyik v a
sárnapon Verpelét állomás 
több brigádja is részt vett 
társadalm i m unkában a  szü
reten. A segítőkész kollektí
vák összesen 453 mázsa sző
lőt szedtek le  a  tőkékről.

— Tiszta szolgálati hely. A 
Hatvan—salgótarjáni pft. fő
nökség. a  vlllamosvonal-fex- 
ügyelőség, valam int a Balparti 
Épület Fenntartó  Főnökség 
hatvani 4. számú építésveze
tősége m ár másodszor vesz 
részt a  Tiszta szolgálati hely 
mozgalomban. Ebben az év
ben is mindhárom  főnökség 
elnyerte ezt a címet.

— fró a  gyermekek között. 
Október 11-én, Varga Domo
kos, József Aittila díjas író a 
kőszegi MÁV Nevelőotthon 
vendége volt. Az író beszá
m olt ifjú olvasóinak életútjá- 
ról, és ifjúsági könyveinek 
születéséről.

H A L Á L O Z Á S
Rövid betegség után szep

tem ber 30-án, 56 éves korá
ban elhunyt Maczkó János, a 
budapesti igazgatóság keres
kedelmi osztályának csoport- 
vezetője.

Maczkó János közel 40 esz
tendeje dolgozott a i.iÁV-náL 
Vasúti pályafutását Fülöpszál- 
láson forgalm istaként kezdte. 
1954-ben került a  budapesti 
igazgatóságra.

Lakáscsere
E lcse ré ln ém  n a p fén y e s  k é t nagy 

szo b ás p lu sz  h á ló fü lk és , telefonos, 
D u n á ra  néző , 80 négyzetm éter 
a la p te rü le tű , IX  k e rü le ti összkom
fo rto s  M A V -lak áso m at k isebb  mé
re tű , m ásfél, k é tszo b ás, szintén 
ö sszk o m fo rto s  b u d a p e s ti tanácsi 
la k á s ra . L ak ő te leo i is  lehet. Min
d en  m eg o ld ás é rd ek e l. Érdeklődni 
az  esti ó rá k b a n  133-155 telefonszá
m o n  v a g y  le v é lb e n : d r. Molnár 
K á lm án , B u d a o es t, S o ro k sári út 
13. sz. n. 7. 1095.

E lcse ré ln ém  B u d a p es t, H ungária 
k ő rú tn á l levő  szoba, konyha, fü r
dőszobás. 48 n ég yzetm éteres , első 
em ele ti M A V -lakásom at, plusz két 
m e llék é n ü le tte l, k isk e r tte l  2 és fél 
szobás ö sszk o m fo rto s. 70—79 négy
z e tm é te r  a la n te rü le tű  lak ásra . Ta
n á cs i is  é rd ek e l. É rd ek lő d n i egész 
n a p  a  344-800 telefonszám on.

E lc se ré ln ém  k é tszo b ás, étkezős, 
rá k o sp a lo ta i  k e r té sz e tre  néző, H. 
em eleti MÁV b é r la k á s t  k e ttő  ki
seb b re . É rd ek lő d n i le h e t telefo
n o n : 10-18, N agy  M árta.

E lcse réln ém  D u n ak esz i-G y á rte le 
pen  levő k é t szoba  összkom fortos, 
g ázfű tésű , I. em e le ti lakásom at 
P est b e lte rü le té n  egy  szoba , háló
fü lk és ö sszk o m fo rto sra . M inden 
m eg o ld ás é rd ek e l. C ím : Lipniczfd 
A n d rásn é , 2120 D u n ak esz i, Béke 
ú t  2.

E lcse réln ém  B u d a p es t XIV. kerü
leti egy szoba, k o m fo rto s  MÁV- 
lak á so m a t k izá ró lag  debrecenire# 
v a su ta s  do lgozóval. M inden  meg
o ld ás é rd ek e l. É rd ek lő d n i leh e t: 
D eb recen  á llo m áso n , H oór Ernő 
v o n a tv eze tő n él a  v ezén y le tb en . Bu
d a p es te n , 40-49 te le fo n o n . Dobro- 
siné .

VASUTAS DOLGOZÓK  

HOZZÁTARTOZÓIT, BARÁTAIT, 

ISMERŐSEIT VARJUK

felvételre
a Cegléd—Kisfunfélegyháza—Kiskunhalas 

és Kiskunfélegyháza—Szeged vasútvonalak 

villamosítási munkáira, kiskunfélegyházi 

telephellyel:

•  VILLANYSZERELŐKET

•  VASIPARI SZAKMUNKÁSOKAT

•  TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKET

•  DARUSGÉPKOCSI VEZETŐKET

•  NEHÉZGÉPKEZELŐKET

Jelentkezés személyesen vagy levélben:

MÁV Villamos Felsővezeték Építési Főnökség 

1106 Budapest X., Jászberényi út 42523/2. hrsz. 

vagy Kiskunfélegyháza vasútállomáson levő 

építésvezetőségen.
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A TARTALOMBÓL:
Szegedi bizalmiak

Lélektől lélekig 

A fejlődés útján

(2. oldal) 

(3. oldal)

(4. oldal)

Csillagfűtőház a M átra alján
(5. oldal)

Szervezett üdültetés 
a Szovjetunióban

(1. oldal)

Győzelmes
október

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme olyan 
fordulatot jelentett a világtörténelemben, amely meg
határozta az emberiség további fejlődéséneik fő vona

lát. Oroszország proletariátusának sikere igazolta, hogy a 
marxizmus—leninizmus tanításai a társadalmi valóságban 
gyökereznek és gyakorlattá alakíthatók. Október a gyakor
latban igazolta a lenini tételt: az imperializmus viszonyai kö
zött lehetséges egy országban is győzelemre vezetni a mun
kásosztályt, minden elnyomottat és felépíteni az új, szocialista 
társadalmat.

A Szovjetunió létrejöttével elkezdődött a történelem leg
újabb szakasza, a kapitalizmusból a szocializmusba való át
menet korszaka. A szocializmus ma már nemcsak eszme, ha
nem a gyakorlatban realizálódott valóság.

Az elmúlt 62 év történelmi eseményei bizonyítják, hogy 
az imperializmus minden eszközét — háborúkat, puccsokat. 
politikai és gazdasági elnyomást — mozgósítja a szocializ
mus, a haladás erői ellen. Nem véletlen, hogy az imperialista 
burzsoázia dühödt támadása elsősorban a Szovjetunió ellen 
irányul, amelynek léte, fejlődése a világ haladó és elnyomott 
népei előtt követendő útként áll.

A szovjet példa gyakorlati ereje tette a szocializmust ko
runk legnépszerűbb eszméjévé. A két világrendszer harcában 
a szocializmus vonzóereje meghatározó tényező le tt Olykor 
még a szocializmus legádázabb ellenségei sem átallják cél
jaik elérése, a néptömegek félrevezetése érdekében magukat, 
vagy mozgalmukat szocialistának nevezni.

A szocialista világrendszer mind nagyobb hatást gyako
rol a történelemre. A társadalom bajaira mind több or
szágban — az-úgynevezett harmadik világban s a tő

kés országokban is — -a- -szocializmus felé mutató, széles népi 
összefogást feltételező fordulatban keresik a megoldást. Mind
inkább erősödik az a felismerés, hogy csak a szocializmus ga
rantálja a valóságos demokráciát és a  szabadságjogokat, a 
teljes nemzeti függetlenséget és a  tartós, szilárd békét.

A szovjet nép építő munkáját, a  Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom eszméinek kiterebélyesedésát átfogóan ele
mezte az SZKP XXV. kongresszusa. Az eredmények igazolják 
a Szovjetunió társadalmi rendjének szilárdságát, s azt, hogy 
a világ első szocialista országa a jövőben is a haladás, a béke 
ügyének biztos támasza lesz az egész világon.

A magyar nép történelme nagyon szorosan kapcsolódott 
az októberi forradalomhoz, amelynek győzelemre vitelében 
mintegy százezer magyar hadifogoly is részt vett. Azoknak 
az orosz fogságba esett különböző nemzetiségű katonáknak, 
akik 1918 tavaszán és nyarán Cari cin körzetében léptek be a 
szovjet fegyveres erők soraiba, 40%-a magyar volt. A Vörös 
Hadsereg volt hadifoglyok közül kikerült önkénteseinek felét 
tették ki a magyarok, holott a központi hatalmak fogságába 
esett katonáinak alig egynegyedét alkották.

A magyar munkásosztály elsőként követte az orosz pro
letariátust. A Magyar Tanácsköztársaság is bizonyította, hogy 
a szocialista forradalom nem csupán orosz jelenség, hanem 
a társadalom fejlődésének objektív törvénye.

Hazánk szabadságát a II. világháború legnagyobb terhét 
viselő szovjet népnek köszönhetjük. Nemzeti függet
lenségünk éppúgy az októberi forradalomban gyöke

redzik, mint az a  segítség, amelyet a Szovjetunió nyújtott 
számunkra szabadságunk, nemzeti függetlenségünk védelmé
ből, országunk gazdasági életének talpra állításában, a szo
cializmus építésében.

A felszabadulást követően az új társadalom, az új élet 
alapjait népünk igen nehéz feltételek közepette rakta le. De 
ebben a munkában nem maradt magára. Oldalunkon állt a 
szovjet nép, s nyújtott hathatós segítséget. Hosszú lenne fel
sorolni a gazdasági, a  műszaki, a  tudományos és kulturális 
segítségnek ezernyi formáját, amelyek benne foglaltatnak a 
felszabadulás óta az élet legkülönbözőbb területein elért ered
ményeinkben.

A magyar dolgozó nép alkotó munkájának fő feladatait 
az MSZMP XI. kongresszusa határozta meg. Most a  legje
lentősebb teendő, amelyre erőink legjavát összpontosítanunk 
kell, a gazdasági munka hatékonyságának javítása, a külke
reskedelmi egyensúly elérése, a szigorú takarékosság energiá
val, anyaggal, munkaerővel.

A gazdasági növekedés időarányosain — és ez vonatkozik 
a vasútra is — valamivel alacsonyabb a tervezettnél, de már 
kezdenek kibontakozni a gazdasági egyensúly fokozatos hely
reállítását elősegítő kedvező folyamatok. Hogy ez a folyamat 
eredményesen meggyorsuljon, s népgazdasági szinten reali
zálódjon, valamennyi alkotó erő összefogására van szükség.

U  lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a cselekvés közép
ig  pontjában a hatékonyság növelése áll. Ennek szolgá

latába kell állítani a beruházások gyorsítását, a kor
szerű technológiák alkalmazását, az üzem- és munkaszerve
zést, a fegyelem megszilárdítását, eszközeink jobb kihasz
nálását.

Akkor ünnepelhetjük legméltóbban a világ haladó em
beriségének nagy ünnepét, ha példát mutatunk saját ered
ményeinkkel, intemacionalista kötelezettségeink teljesítésével. 
Az évforduló alkalom arra, hogy a történelmi múlt tanulsá
gait is felhasználva választ adjunk a szocialista forradalom 
mai -kérdéseire és eredményesen oldjuk meg mindennapi fel
adatainkat.

Jakab Sándor látogatása Záhonyban
Ismerkedés az átrakókörzet m unkájával, 

munkásgyűlés a művelődési házban

Jakab Sándor, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, 
a SZOT főtitkárhelyettese és 
Koszorús Ferenc, a  vasutas- 
szaikszervezeit főtitkára októ
ber 18-án a záhonyi átrakó- 
körzetibe látogatott. Kísére
tükben vod't Alexa László, a 
Szakszervezetek Szabod cs- 
Szaitmár Megyed Tanácsának 
vezető titkára, Szemők Béla, a 
3. szakosztály vezető-helyette
se, Kulcsár József vasűtigjaz- 
gató és Volosinovszki János, a 
debreceni területi bizottság 
titkára.

A vendégeket a  látogatás 
első állomásán Eperjeske ren- 
dezőpólyaudvairon a záhonyi 
körzeti üzemi őnökség párt-, 
szakszervezeti és gazdasági 
szerveinek vezetői fogadták. 
A körzet munkájáról Rigó 
Zoltán üzemigazgató' a  szak- 
szervezeti munkáról Verba 
Ferenc, az 
szakszervezeti bizottságának 
titkára adott tájékoztatást.

Jakab Sándor tájékoztatja az aktívaülés résztvevőit

politika kialakításában, a 
döntések végrehajtásában

____ . .  . mindig számít a  szakszerve-
zetekre. A szakszervezeteknek 
fontos szerepük van abban, 
hogy figyelemmel kísérjék a 

Ezután a házigazdák kísé- munkások véleményét, össze- 
retébem az átrakó körzet gyűjtsék, fel dolgozzák javas- 
munkahelyeit tekintették meg. tataikat, panaszaikat, észre- 
Elsőnek az eperjeskej széles vételeiket, és azokat bátran 
rendezőpályaudvarral — ahol tárják fed a pánt- és az állami 
különösen a mérlegelés fo- vezetők előtt. Olyan időszak- 
lyamata kötötte le figyelmű- bán élünk, amikor nagyon lé
ket —, majd Eperjeske átra- nyeges: hogyan tudunk szót
kóban a darus átrakó, a  fe
dett ömlesztett átrakó és a 
vasérc csúzda munkájával is
merkedtek. Ugyanott megte
kintették az első félévben 
üzembe helyezett 2000 adagos 
üzemi konyhát.

A látogatás Záhony áldomá
son folytatódott, Ott a  legré
gebben üzemelő kézi átrakó 
munkahelyeit és a  tengeűy- 
átszerélőben folyó munkáit te
kintették meg.

Az üzemlátogatás után Ja

érteni a dolgozókkal, s a ve
zetőkkel. Erősíteni kell kap
csolatunkat a tagsággal, az 
alapszervezetektől egészen a 
legfelső vezetőkig.

A továbbiakban az üzemi 
demokrácia fejlesztésének 
fontosságáról, a  dolgozók ve
zetésbe történő bevonásának 
még eredményesebbé tételé
ről beszédit. A szakszervezeti 
bizottságok és a bizalmi kül
döttek együttes ülését, mint 
az üzemi demokrácia egyik 
fórumát, hasznosnak ítélte

kab Sándor a  művelodésa ház m-eg. Nyomatékkai szólt a bi-
nagytermében, több mint 300 
részvevő előüt, munkásnagy
gyűlésen találkozott szakszer
vezeti aktivistákkal, ahol idő
szerű kérdésekről tartott elő
adást. Bevezetőjében elmond
ta, hogy a  nagygyűlés nyitá
nya annak a rendezvénysoro
zatnak, amelyet a  Szakszer
vezetek Szab öles-Szatmár Me
gyei Tanácsa az edkövetkezen- 
dő napokban szervez a megye 
több üzemében, azzal a oé91al, 
hogy a tisztségviselők széles 
körben kapjanak tájékoztatást 
a szakszervezeti mozgalom so- 
ronlevő feladatairól.

zalmiak megnövekedett jog- 
és hatásköréről, amelynek al
kalmazásával még eredmé
nyesebben eleget tehetnek a 
gazdasági feladatok megvaló
sításának, a dolgozók élet- és 
munkakörülményei további ja
vításának. Rámutatott, hogy 
nemcsak a jogokat kell hang
súlyozni, hanem a kötelessé
geket is. A szakszervezeti 
szervek tisztségviselőit, ha a 
dolgozók érdekében lépnek 
fel, bátorítani, védeni kell.

A nagygyűlés befejezése-
Hangsúlyozta, hogy a  párt a ként a párt XII. és a Magyar

Ülést tartott az elnökség
A vasutas-szakszervezet el

nöksége október 25-én ülést 
tarto tt A napirendi pontok 
közül elsőnek a teljesítmény
hez igazodó anyagi és erkölcsi 
elismerések rendszerét és to
vábbfejlesztésének lehetőségét 
tartalmazó előterjesztést vitat
ta meg a testület. A vitában az 
a vélemény alakult ki, hogy a 
normák és a prémium minde
nütt legyen szorosabb össz
hangban a teljesítményekkel. 
A munkaverseny-mozgalom 
fejlődése érdekében is biztosí
tani kell a többletteljesítmé
nyek elismerését. Az elnökség 
az előterjesztést elfogadta.

Ezután a debreceni vasűt- 
igazgatóság munkavédelmi 
helyzetéről (különös tekintettel 
a súlyos balesetek számának 
növekedésére, s a vasúti mun
kavédelmi szabályzat végre
hajtásának tapasztalataira) ké
szült előterjesztést vitatta meg 
a testület. Az elnökség napi
rendjén .szerepelt a BVSC el
nökségének beszámolója is a 
moszkvai olimpiára történő 
felkészülésről és a létesítmény
helyzetről. Az elnökség mind
két jelentést elfogadta. (E két 
utóbbi napirendi pontra la
punkban még visszatérünk,)

Szakszervezeteik XXIV. Kong
resszusára való felkészülés 
politikai, tairbadmi és szerve
zeti előkészítésének fontossá
gáról szólt.

A nagygyűlés után Jakab 
Sándor, a körzet szakszerve
zeti bizottságának vezető 
tisztségviselői ved folytatott 
eszmecserét, mély keretéiben 
további tájékoztatásit kapott 
az üzemfőnökség szakszerve
zeti bizottságának érdekvé
delmi •*, nevelő tevékenységé
ről, a szociális eliL'átás helyze
téről és a  további tenni válók
ról.

Szüreti vonatok 
Miskolcról Tokajira

Egykor, ha valaki e  két szót 
hallotta, csakis a szüreti mu^ 
latságokra menő és ott szóra* 
kozni, mulatozni vágyó uta* 
sokat szállító vonatokra gon
dolt. Ma már merőben más a 
helyzet, mert a szüreti vona
tok munkásokat, diákokat 
szállítanak az őszi mezőgaz-' 
dasági munkák elvégzéséhe:

Aki az elmúlt hetekben 
kora reggeli és az esti órák-? 
bán megfordult Miskolc-Tiszaf 
pályaudvaron, az szokatlak 
nyüzsgésre, hangzavarra fi—' 
gyelhetett fel. Az amúgy is 
nagyforgalmú pályaudvaron 
október 1-től a szüreti vona*  ̂
tok indulására várakózó é—i 
5 ezer diák zsibongása okoz- 
ta e szokatlan hangkavalká■* 
dót. t

Az évente ismétlődő szűre-' 
ti vonatok . közlekedtetése az 
állomás dolgozóira még több 
feladatot ró, hiszen az őszi 
forgalom terhe mellett, ez 
plusz munkát jelent. A külön-! 
vonatok közlekedtetésére a 
reggeli órákban kerül sor. ak
kor amikor az állomás vá
gány hálózatánák foglaltsága 
eléri a maximumot. Hogy 
még sem fordult elő akadály,' 
az a jó szervezésnek köszön
hető. A pályaudvar vezetői az 
őszi forgalmi intézkedési tervi
ben a feladatok pontos vég
rehajtása érdekében, külön 
szerelvényösszeállítási és vo-; 
natfogadási technológiát dol
goztak ki, úgy hogy tekintet
tel voltak az utazóközönség 
érdekeire is.

Kisvárdai János

Közművelődés a brigádklubban
Három évvel ezelőtt alakult meg a nagykanizsai vasutasok 

Kodály Zoltán Művelődési Házában a szocialista brigádok 
klubja. A tagoknak havonta egy alkalommal tartanak külön
böző előadásokat, rendezvényeket. Az idén útibeszámolók, po
litikai előadások szerepeltek a programban. A klubtagok meg-, 
ismerkedhettek Ráday Imre, Pápai Anni, Kállai Ferenc, Keres 
Emil és Dőry Virág színművészekkel, valamint Lakatos Meny• 
hért íróval is. Ezenkívül kirándulást szerveztek Jugoszláviába,' 

Az ősszel a klub vendége volt Kustár Zsuzsa képzőművész, 
aki saját művei bemutatásával ismertette meg a hallgatókat a 
mai absztrakt művészettel.

A MEDOSZ-SZAL

Együttműködési megállapodás
A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szak- 

szervezete, valamint a  Vasutasok Szakszervezete között 
együttműködési megállapodás jött létre a vasúti szállítá
sok kölcsönös segítésére. A megállapodást október 18-án 
Micsuch László a  MEDOSZ és Molnár György a Vasuta
sok Szakszervezetének titkára írta alá, a MEDOSZ Szék
házban. Az aláírásnál jelen voltak a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium, valamint a Vasúti, Főosz
tály képviselői is.

Az együttműködés alapján a két szakszervezet vállalja, 
hogy a mezőgazdaság fejlesztése és a vasúti szállítások 
egyenletességének előmozdítása érdekében összehangolja 
tevékenységét. Mind a vállalatok, mind a szocialista 
brigádok szintjén szorgalmazzák, mindenekelőtt az őszi 
betakarítás időszakában, a vasút és a fuvaroztató mező- 
gazdasági nagyüzemek együttműködését.

A két szakszervezet felhívja a vasút, illetve a mező- 
gazdasági nagyüzemek gazdasági és mozgalmi vezetőit, 
hogy jobb szervezéssel, a dolgozók mozgósításával csök
kentsék a vasúti kocsiforduló, valamint a vagon ki- és 
berakások idejét. A vasutas dolgozóktól azt kérik, hogy 
segítsék, s ha kell soron kívül biztosítsák az élő és rom
landó áruk, valamint a mezőgazdasági export határidőre 
történő szállítását, a mezőgazdasági nagyüzemek dolgo
zói pedig a szükségletnek megfelelően szabad szombati 
és vasárnapi műszakok szervezése útján is fokozzák a 
rakodást.
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SZEGEDI BIZALM IAK A  szegedi területi bizottság napirendjén

A szakszervezeti munka első vonalában
Napjainkban a  szakszerve- 

zeti élet talán legfontosabb 
problémája a  bizalmiak meg
növekedett jog- és hatásköré
nek érvényesítése. A szak- 
szervezeti munka első vonalá
ban tevékenykedő bizalmiakat 
Szeged állomáson kerestük fel, 
s az ide tartozó 119 bizalmi 
közül néhánnyal elbeszélgetve 
arra kerestünk választ, miben 
értek el sikereket, és milyen 
gondok, problémák nehezítik 
tevékenységüket.

Szalma Istvánná
Szalma Istvánná, az állomá

si kocsitisztítók egyik szak- 
szervezeti bizalmija. Először 
helyettes volt, s öt éve-válasz
totta meg bizalmijának a ko
csi-tisztítók. egyik, 17 tagú cso
portja.

— Hárman vagyunk bizal
miak a kocsitisztítóknál. Mű
vezetőnk, Antal Mihály min
dig kikéri a véleményűnket, 
egyetértésünket, ha béreme
lésre vagy jutalmazásra nyílik 
lehetőség. Ez év elején — 
mondotta — elég kevés pénz 
jutott nálunk az órabérek 
emelésére. Mégis, mi bizal
miak javasoltuk, hogy 
1,50-et kapjanak azok a jól 
dolgozó munkatársaink, akik
nek órabére eléggé elmaradt 
az átlagtól...'

— S a bizalmi mindig 
egyetért a  művezetővel? — 
kérdeztük.

— Korántsem — felelte 
Szalma Istvánná. — Ilyenkor 
vitatkozunk, hogy a helyes ál- 
láspont jusson érvényre. Leg
utóbb például férfi dolgozik 
felvételéi kezdeményezte a 
művezetőnk. Olyanokét, aki
ket már ismertünk, mert vol
tak nálunk néhány alkalom
mal, Emlékeztettük a műve
zetőt, hányszor jöttek be ré
szegen ezek a vándormada
rak, > Nagyon kellene itt a  férfi 
munkaerő, ment most a  kocsik 
külső mosását is nekünk, asz- 
szonyoknak kell végezni. En
nek ellenére megmondtuk a 
művezetőnknek, hogy ide ne 
hozzon olyan embereket, akik 
csak „átjáróháznak” nézik a 
Vasutat. Használt a meggyőző 
érvelésünk, nekünk adott iga
zat.

— Milyen a kapcsolata a 
csoport tagjaival?

— Rendszeresen tartunk 
fisoportértekezletet, de azon 
kívül is megkeresnek, akik
nek kérésük, problémájuk 
Van. A csoportból az idén már 
négyen kavtak segélyt a ja
vaslatom alapján. Egy segély
kérelmet nem támogattam, de 
azért vigyáztam, hogy a mun
katársnő ne részesüljön me
rev elutasításban. Elmagya
ráztam neki, hogy másoknak

Simonics József, a  rakodó
gép karbantartó műhely gép
szerelője, főbizalmi. Három 
bizalmi tartozik hozzá, akik
nek tevékenységét közvetlenül 
segíti, irányítja.

— Nincs nehéz dolgom,
mert mind a három bizalmi 
nagyon aktív, törődik a tag
ság, a műhelyek gondjaival. 
A műszaki vezetéssel rendsze
res a partneri kapcsolatunk 
— mondotta. — Jutalom, bér
emelés, kitüntetés és egyéb 
ügyekkel kapcsolatosan rend
szeresen megtárgyal uk,
egyeztetjük a javaslatokat 
Munkakörülményeink a szűk 
műhelyekben nem a legjob
bak, ezért rendszeresen fog
lalkozunk a balesetek megelő
zésének feladataival is.

— A daruk, targoncák ja
vítása, amit a szegedi igazga
tóság egész területén végzünk, 
nagyon sok munkával jár. 
Torlódás esetén, hogy a kap
kodást elkerüljük, a műszaki 
vezetők velünk, bizalmiakkal 
beszélik meg a munkaelosztást 
is — folytatta Simonics Jó
zsef. — A mi körülményeink 
között ez jó módszernek bizo
nyul, és előmozdítja a  mun
kaversennyel való rendszeres 
foglalkozásunkat

Csonka Vincéné, szakácsnő 
Szeged állomás üzemi kony
háján, s m ár több mint más
fél évtizede vasutas dolgozó. 
Józan gondolkodású és szóki
mondó asszony, aki mindig 
érzékenyen reagál a  közösségi 
gondokra, problémákra. Ezért 
választották meg bizalmijuk
nak a konyha dolgozói: .

— Munkakörülményeink ne
hézsége foglalkoztat leginkább

A statisztikai csoporton kívül 
néhány más állomási dolgozó
val együtt 15 tagú a csopor
tom. A szélesebb jog- és ha
táskör nálunk,, is növelte a 
bizalmi munka rangját. . .  A  
két csoportvezető, aki a gaz
dasági partnerem, minden

Szabó Józsefné 
(A szerző felvételei)

fontos kérdésben egyeztet ve
lem, kikérik a véleményemet. 
Mégis azt fartőm, hogy az 
emberekkel, a tagokkal való 
törődés változatlanul a leg
fontosabb.

— Mire gondol ezzel kap
csolatosan?

— Csoportomban például 
több egyedülálló anya is van. 
Ismerem őket, s tudom, hogy 
ki az közülük, aki nehéz kö
rülmények között neveli gyer
mekét. Az egyik kétgyerme
kes egyedülálló ' anyát, bár 
szerénységből nem kérte, ma
gam javasoltam legutóbb 
szakszervezeti segélyre, mert 
nagyobbik gyermeke iskolába 
került, örülök neki, hogy 
nem is maradt le a segélye
zettek listájáról. . .

Lőrinci János

Simonics József
segítség, akik nehezebb 

l helyzetben vannak,
5. Most az egyik új dől
te kért bölcsődei elhe- 
t gyermeke számára,
lem, hogy a szakszerye- 
bizottság segítségével ez 
erülni fog.

Csonka Vincéné
bennünket — kezdte. — Nemi 
panaszként mondom, de té n y \  
napi 300 ebéd főzésére épült 
a konyhánk, és ma már 700 
embert kell ebédeltetnünk. 
Munkahelyünk alig szellőztet
hető, s a magas páratartalmú 
levegőben, a forró üstök, tűz
helyek mellett szakad rólunk 
a víz, mire megfőzzük az ebé
det

— Mint bizalminak, milyen 
a kapcsolata a munkahelyi 
vezetővel?

— A  főzés gondjaitól a 
munkabeosztásig mindent na
ponta megbeszélünk kony
hánk vezetőjével, Czesznak 
Andrásnéval. A legtöbb pa
nasz a bérfejlesztéssel kapcso
latosan adódik nálunk, mert a 
nehéz munka mellett eléggé 
alacsonyak a keresetek. Ami 
kevés fejlesztést kapunk, azt 
mindig igyekszünk reálisan, a 
végzett munka alapján diffe-\ 
renciálni, elosztani.

— Milyen a kapcsolata vá
lasztóival, a csoport tagjaival?

— A lehető legközvetle
nebb, hiszen egész nap együtt 
van az a 11 nő és az egy fér
fi, aki nálunk dolgozik — vá
laszolta Csonkáné. —- Már a 
zöldség tisztítása közben min
dent meg tudunk beszélni, le
gyen szó politikai kérdésről 
vagy a munkánk során felve
tődő emberi problémáról. Na
gyon sok a gondunk, mert ke
vés a költségkeret, és nehéz a 
beszerzés, de arra törekszünk, 
hogy akiknek főzünk, az állo
más dolgozói, mindig elége
dettek legyenek az ebéddel!

Szabó Józsefné, a  vszt. dol
gozója, 27 éve dolgozik a vas
útnál, és folyamatosai^ 15 esz
tendeje. mint szakszervezeti 
bizalmi végez társadalmi 
munkát.

— Nagyon a szivemhez nőtt 
a bizalmi munka, s ezt nem 
csupán azért mondhatom, 
mert az emberekkel való tö
rődés hivatalból is felada
tom . . .  — kezdte Szabóné. —

F IL M V E T ÍT Ő  
AZ ÓVODÁNAK

A debreceni építési főnökség 
szocialista brigádjai a nem
zetközi gyermekév tiszteletére 
szervezett kommunista mű
szakok béréből 16 mm-es 
filmvetítőt vásároltak a  deb
receni MÁV -napközi otthonos 
óvoda részére. Az ünnepélyes 
átadásra október 22-én került 
sor, amelyen megjelent és 
beszédet mondott Széles Ká
roly vasúti gazgató is. Az 
ajándékátadás után az óvodá
sok műsort adtak a vendégek 
tiszteletére.

MADAR JÁ N O S:

Tokaj
Emlőnyi fürtök 
Lányok ajkán 
a dal.
Izzik
a hegyoldal. 
Nézik
a vonatablakok: 
szemünkben ég. 
Tekintetünk 
örül a tájnak, 
hol
szüretélők arcát 
simogatja 
az ég.

A brigád
Brebovszki Sándor váltóke

zelő 1961 óta vasutas. Oros
háza állomás I-es őrhelyén 
dolgozik. Tizenegy éve vezető 
váltókezelő.

— Szép, változatos munka 
ez — vallja —. Ma már el- 
sem tudnám képzelni maga
mat például egy esztergapad 
mellett Itt minden nap más 
és más feladattal kell megbir
kóznunk. őrhelyemhez 13 
váltó és két sorompó kezelé
se tartozik. Az állandó tola
tás is nagy figyelmet és pon
tos munkát igényel.

Brebovszki Sándort három 
évvel ezelőtt választották 
meg a brigád bizalmijának. 
Csoportjába tizenhármán tar
toznak: forgalmi szolgálatié-

a  te rm e lé st és g a z d á lk o d á s t  seg ítő  

a g itá c ió s  és p ro p a g a n d a  m u nka
A szegedi területi bizottság 

a gazdaságpolitikai feladatok 
figyelembevételével tűzte na
pirendjére a  dol gozók köré
ben végzett termelést és gaz
dálkodást segítő agitációs, 
propagandamunka helyzetéről 
és feladatairól szóló jelenté
sét. Ennek aktualitását indo
kolta az is, hogy ugyancsak e 
témával foglalkozott egyik ko
rábbi ülésén a vasutas-szak
szervezet elnöksége is. A tes
tület élé került jelentés első
sorban az üzemi demokrácia 
és a munkahelyi kapcsolatok 
erősítésére, a  szocialista mun
kaverseny és brigádmozgalom 
szervezésére, a  munka- és 
üzemszervezés hatékonyságá
nak javítására, valamint az 
ösztönzési módszerek és for-

a budapesti vasútigazgatáság 
központi munkaerő felvételi 
irodájának hatvani kirendelt
sége október 15. és 31. között 
pályaválasztási tanácsadással 
egybekötött kiállítást rende
zett Balassagyarmaton, a  Ma
dách Imre Vasutas Művelődési 
Házban. A kiállítást Takács 
Lajos, a budapesti igazgatóság 
munkaügyi és szociális ellátási 
osztályának vezetője nyitotta 
meg.

A kiállítás célja az volt, 
hogy a városban és a  környező 
falvakban tanuló diákok meg
ismerjék a vasúti munkakörö
ket. A rendezők fényképeken 
mutatták be a jellegzetes vas
utas munka mozzanatait és el
hozták ide a különböző vasúti 
eszközöket, kellékeket is. Töb
bek között sapkákat, védősisa
kokat, jegyvizsgálói felszere
léseket, speciális dízelmoz
donyszerelő szerszámokat, 
mozdonymaketteket.

A kiállítást és az ott vetített 
filmeket nyolcszázan tekintet
ték meg. A diákoknak a kor
szerű mozdonymakettek tet
szettek a legjobban. Közülük 
sokan felpróbálták a szolgálat- 
tevők vörös sapkáját és meg
gyújtották az éjszakai vonat- 
indító lámpákat is.

A kiállítás anyagát novem
ber 5. és 17. között Salgótar
jánban, majd november 23. és

bizalmija
vők, váltókezelők és kocsiren
dezők. Jól ismeri munkatár
sai véleményét, gondjait.

— Legutóbb, október 17-én, 
a testületi tanács és bizalmi 
küldöttek együttes ülésén kér
tem szót, és mondtam el, az 
állomás dolgozóinak kérését, 
az üzemi étkeztetés megte
remtésé ' érdekében — foly
tatja. — Az új étterem és 
melegítő konyha építéséhez 
társadalmi munkát is felaján
lottunk. Reméljük, hamarosan 
teljesítik ezt a kérésünket 
i s . . .

Brebovszki Sándor példája 
bizonyítja, hogy a bizalmiak 
sokat tehetnek a jó munka
helyi légkör és a dolgozók 
közérzete érdekében is.

G. J.

mák érvényesülésének javítá
sára irányította á munkahe
lyek dolgozóinak figyelmét.

A gyakorlati megvalósítást 
már az év elején megkezdték 
azzal, hogy a különböző fó
rumokon. — a  területi tanács 
és a  bizalmiak együttes ülé
sén, a  szocialista brigádveze
tők tanácskozásán, stb. — is
mertették a termelési célki
tűzéseket, és azok megvaló
sításának lehetőségeit. A fel
adatokat a  szolgálati helyek 
dolgozóival is megismertet
ték.

A bizalmiak a jog- és ha
táskör gyakorlása mellett ha
tékonyan mozgósítottak a kö
telességek teljesítésére, és he
lyesen értelmezték a gazda
sági eredmények és az anya-

A MÁV Tisztképző Intézet 
1954-ben végzett hallgatói 
október 20-án, az intézet 
nagytermében rendezték 25 
éves találkozójukat. Az al
ma mater falai között 130 egy
kori diák és ötven hozzátar
tozó, valamint'  húsz tanár je
lent meg.

A hallgatók nevében Bó- 
dis János köszöntötte a talál
kozó résztvevőit, majd mély 
részvéttel adóztak az időköz
ben elhunyt Nagy Torma Gé
za igazgató, Berke Béla, Kiss 
Aladár, Litkei József és Mé
száros János tanárok, vala
mint Jeklin Vilmos, Mátra 
Zoltán és Paliaga Pál tanár-

össze-
Kétségtelen, ma 

még nem népszerű feladat a 
munkatársakat jobb munkára 
ösztönözni, de már egyre több 
bizalmi látja azonban ennek 
fontosságát. A szegedi terü
leten dolgozó közel 1500 bi
zalmit és helyettest a  szak- 
szervezeti bizottságok jól ké
szítették fel a  termelési agi- 
tációra.

Az üzemi demokrácia fóru
mának nagyon fontos szere
pe van. a  gazdaságpolitikai. 
munkában. Természetesen elő
fordul az is,., hogy a munka
helyeken nem használják ki 
eléggé az üzemi demokrácia 
fórumait.

A szakszervezeti bizottsá
goknál erősödött az együttes 
ülések termelést segítő sze
repe, előtérbe került a  gaz
daságos munkára való igény. 
Kiemelt szerepet kapott az 
üzem- és munkaszervezés, az 
anyag- és energáatakajrékos- 
sáig, a dolgozók élet- és mun
kakörülményeinek javítása, a 
jó munkahelyi légkör megte
remtése.

A  szakszervezeti oktatásnak 
is nagy szerepe van az agitá
ciós- és propagandamunká
ban. Évente több mint 4000 
dolgozó vesz ¡részt szakszer
vezeti oktatásban. A tanfo
lyamokat vezető, mintegy 200 
propagandista felkészítése so
rán előtérbe került a közgaz
dasági alapfogalmak megérté
se. Sikeresek a gazdaságpo
litikával foglalkozó ismeret
terjesztő előadások is. Az em
lítetteken kívül még számos 
kiaknázható lehetősége van az 
agitációs munkának.

A területi bizottság vége
zetül meghatározta a  legfon
tosabb teendőket. Ilyen töb
bek között a tartalékok fel
tárása; az üzem- és munka
szervezés, a  tervszerű munka
erő-gazdálkodás, a  munkaidő 
és -a szocialista muntkaver-. 
senyben reglő erők jobb ki
használása.

G. J.

segédek emlékének. Ezután 
Reszeg Lajos tanfolyampa
rancsnok ismertette az 1954- 
ben végzettek néévsorát, majd 
engedélyt kért a 25 éves ta
lálkozó megnyitására. Dr. Dé
nes Ferenc visszaemlékezésé
vel folytatódott az ünnepség, 
majd dr. Kun Dezső igazgató 
beszélt az intézet múltjáról, 
jelenéről, az oktatás módsze
reiről.

Az ünnepség egyik kedves 
epizódja volt a névsorolva
sás, amelyen a jelenlévők rö
viden összefoglalták, hogy mi 
is történt velük az elmúlt 25 
év alatt, és milyen munka
körben dolgoznak.

A találkozó résztvevői a Tisztképző Intézetben /

M unkásfiatalok szavalóversenye
Debrecen állomáson október 12-én a munkásfiatalok ré

szére próáa- és szavaló versenyt rendeztek, amelyen tizenkét 
fiatal vett részt. A versenyt az állomásfőnökség üzemi műve
lődési bizottsága szervezte.

A győzelmet Magyar Győrgyné szerezte meg. Második 
Szabó Andrásné. harmadik pedig Fecskén Erzsébet és Czifrák 
Tibor. A győztes ezer forint jutalmat, a második 800 és a  két 
harmadik helyezett pedig 500—500 forintot kapott.

Pályaválasztási tanácsadó 
és kiállítás Balassagyarmaton

Ha felnövök, így meneszteni a vonatokat

A Nógrád megyei Pályává- 30. között Pásztón is 
lasztási Tanácsadó Intézet és

bemu
tatják. » .

(séra)

Huszonöt éves találkozó 
a MÁV Tisztképző Intézetben

gi j úttartások közötti 
függéseket.
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Ez az a híres művelődési ház...!?
Már-már a csalódás kerített 

hatalmába azon az októberi 
estén, amikor felkerestem Ta
polcán a vasutasok Batsányi 
János Művelődési Központját. 
Mindössze a harmincezer köte
tes könyvtárban és az igazga
tói irodában volt „élet”. A töb
bi helyiség csendes volt. Ez hát 
az a híres vasutas művelődési- 
ház amelynek gazdag, válasz
tékos programjairól széltében- 
hosszában hallani lehet?

— Mi is takarékoskodunk a 
magunk szerény lehetőségéhez 
mérten —• mosolyodik el aggá
lyoskodásunkon Zentai Gábor 
igazgató. — Programjainkat 
úgy ütemeztük, hogy a foglal
kozási napokon valamennyi he
lyiségünket kihasználjuk. Más 
napokon csökkentettük az 
üzemeltetést. így tudunk spó
rolni a tüzelővel és az elekt
romos árammal.

A művelődési központ igaz
gatójával, aki ez év augusztu
sában Szocialista kultúráért ki
tüntetésben részesült, életéről, 
munkájáról beszélgetünk.

Rekonstrukció után
— Érettségi után 1956-ban, 

Várpalota állomáson kezdtem 
dolgozni vágánytisztítóként — 
mondja Zentai Gábor. — Vala-

Zentai Gábor

mennyi szakvizsgámat idő előtt 
letettem, így kerültem a tiszt
képzőre. Devecser volt a követ
kező munkahelyem, majd 
Uzsára helyezték. Mindkét ál
lomáson forgalmi szolgálattevő 
voltam. Az utóbbin lakást is 
kaptam.

Uzsán később alapszerveze
ti párttitkárrá választották. 
1966-ban pedig a tapolcai 
KISZ-bizottság titkára, később 
a városi pártbizottság osztály
vezetője, majd titkára lett. A 
vasúttól akkor sem szakadt el. 
Ha ideje engedte, gyakran 
megfordult a csomóponton.

A Móricz-évfordutó tiszteletén

Rejtvénypályázat a Törekvésben
Az Északi járműjavító Tö

rekvés Művelődési Központja 
háromfordulós keresztrejt
vény-pályázatot hirdetett Mó
ricz Zsigmond születésének 
100. évfordulója tiszteletére. 
Az eredményhirdetést irodal
mi délutánnal kapcsolták ösz- 
sze, amelyen Czine Mihály 
irodalomtörténész elemezte a 
nagy magyar író munkásságát.

Az irodalmi délutánon meg
jelentek az üzem szocialista

brigádjai és nyugdíjasai, vala
mint a X. kerületi vasutas
telepi és a  XV. kerület Lenin 
úti iskola tanulói, pedagógu
sai is.

Az előadás után kihirdették 
a rejtvénypályázat eredmé
nyét. A 21 helyes megfejtés 
beküldői közül a Szerencsések 
100 forint értékű könyvcsoma
got és Czine Mihály Móricz 
Zsigmondról írott tanulmány* 
kötetét nyerték.

Közművelődési tanácskozás 

a szerencsi vasutasklubban
Érdemes volt oöctófoer 12-én 

meghallgatná Szerencsen, az 
állomás vasutasíkl ub jában 
megtartott tanácskozást. A 
miskolci területi bizottság 
kulturális, agitációs-, propa
ganda- és spoartbizottságta töb
bek között tárgyalta Szerencs 
és Sátoraljaújhely állomás 
közművelődési klubjának 
munkáját. A többórás meg
beszélés egyetlen perce sem 
volt hiábavaló. Kassai István 
és Kalmár Lajos szb-titkárok 
őszintén, kritikusan elemez
ték saját tevékenységüket, és 
a reális valóságot minden szé
pítés, hangzatos szavak nél
kül tárták fel.

Kassai István, Szerencs ál
lomás szb-ti lkára például 
amellett, hogy jogos büszke
séggel szólt az erőfeszíbásek- 
löl, amelynek eredményeként 
önellátóan oldják meg a  klub 
fenntartásával járó gondokat, 
nem hallgatta el a  közműve
lődés „nehéz” területét sem. 
így a bizottság tagjai érte
sülhettek arról, hogy a 4800 
kötetes könyvtárnak mindösz- 
sze 150 olvasója van, s ezek 
nagyobb része is külső válla
lat dolgozója. A könyvek 
iránti közömbösség részben a 
környezeti feltételekkel indo
kolható. A vasutasok mintegy 
70 százaléka bejáró, munka 
után sietnek haza, nincs ide
jük a könyvtár látogatására. 
A bizottság ennék ismereté
ben is úgy foglalt állást, 
hogy az olvasási igények fel
keltésére irányuló módszere
ken sürgősen változtatná kell. 
Ugyanez vonatkozik a szak
köri foglalkozások, kulturális, 
irodalmi rendezvények meg
szervezésére is.

A sátoraljaújhelyi művelő
dési klub ténykedéséről Kal
már Lajos szb-ti tikár számolt 
be. Többek között elmondta, 
hogy a klub jórészt italforga- 
lomból származó, havi több 
ezer forintos bevételeit össze
gyűjtötték, így jelenleg csak

nem kétszázezer forint áll 
rendelkezésre a  közművelődé
si célok megvalósítására. Az 
szb-ti tikár munkáját a  társa
dalmi vezetőség néhány tagja 
segíti csak, a többi passzív 
szemlélője a kulturális nevelő 
munkának. Ennek részben át
szervezési okai vannak. Könyv
tár — helyiség hiányában — 
nincs, kirándulásokat, művelő
dést szolgáló közös összejöve
teleket nem szerveznek. Azt az 
elvet vallják: a közös pénzből 
vagy mindenki, vagy senki ne 
részesüljön. Ennek megfelelően, 
karácsonyra például 50 forin
tos vásárlási utalványt osz
tanak ki minden klubtagnak.

A beszámolók után a bi
zottság tagjai segítő szándékú 
észrevételeket tettek. A kér
dések, és a  válaszok, vala
mint a  hozzászólások egyér
telműen mutatták a közmű
velődés két legfontosabbnak 
látszó helyi tennivalóját: egy
részt a sokoldalú összefogás 
szükségességét, a  vasútüzemi, 
tanácsi, gazdasági és mozgal
mi szervek részéről. Másrészt, 
a művelődési célokait szolgá
ló tudatosabb propaganda szé
lesítését.

A tanácskozás résátvevői 
közös véleményen voltak ab
ban, hogy bármennyire is eú- 
ismerésreméltó és dicséretes 
dolog az önerőből való gaz
dálkodás, a közművelődés ér
dekében ez a módszer nem 
elegendő. Szükség van a több
irányú, aktív segítségre és a 
takarékosan összegyűjtött fo
rintok „értelmes” felhaszná
lására. Varga István, a mis
kolci Vörösmarty Művelődési 
Ház igazgatója ezért is sorolt 
fel számtalan példát az 
együttműködésre. Tapasztalat- 
cserét, a  klubélet kialakítását, 
kiállítások szervezését, szelle
mi vetélkedőiket, művészi ta
lálkozókat javasolt, amelyek 
szervezésében a Vörösmarty 
Művelődési Ház közreműköd
het.

Pálinkás Katalin

A pártapparátusban dolgo
zott, amikor 1972-ben a vasutas 
művelődési ház — mint a vá
ros és a járás kulturális köz
pontja — közös fenntartás alá 
került. A döntést így indokolta:

— Tapolca egyetlen nagyobb 
kulturális központját úgy le
het csak hatékonyan üzemel
tetni, ha a város különböző 
szervei, vállalatai összefognak. 
Először a Bauxitbánya válla
lat, a városi tanács és az SZMT 
segített. 1974-től még 18 vál
lalat adta anyagi, erkölcsi se
gítségét. Annak idején a ma
gam módján ezt az összefogást 
igyekeztem koordinálni.

Zentai Gábor 1974-ben vette 
át a megnövekedett feladatú 
intézmény igazgatását. Az első 
évekre esik*a 8 millió forint 
költséggel készült nagyszabású 
rekonstrukció. Ennek kereté
ben az egész épületet felújítot
ták. A színházteremben azóta 
gyakran megfordulnak az or
szág különböző színházainak 
társulatai, a Filharmónia és 
szívesen táncolnak a színpadon 
az Állami Népi Együttes, va
lamint a Budapest Táncegyüt
tes művészei is.

Élénk klubélet
— Jelenleg 52 kiscsoport 

működik az intézményben. A  
klubok közül legnépszerűbb a 
szocialista brigád- és az ifjú
sági klub. A  kilencventagú 
szocialista brigádklub tagjai 
között — hasonlóan a többi 
csoportéhoz — a város vala
mennyi üzeméből találhatók 
dolgozók. A három ifjúsági 
klub nemrég szakosodott. A 
közel negyven tagú honismereti 
szakkörnek sok munkája van a 
házon belül látható honismere
ti múzeumban. A hetventagú 
nyugdíjasklub is sokat hallat 
magáról. A gyermekcsoportok 
között van úttörő riporteri, 
báb- és bélyeggyúj tő szakkör, 
valamint egy száztagú kórus is. 
Érdemes megemlíteni, hogy 
hét évvel ezelőtt 43 ismeretter
jesztő előadás volt, tavaly 
309-et tartottunk.

A  művelődési központ költ
ségvetése 1972-ben 360 ezer
forint volt. Az elmúlt eszten
dőben már 2,4 millió forinttal 
gazdálkodhattak. A kulturális 
intézményben 12 főfoglalkozá
sú dolgozó tevékenykedik Ez 
duplája az öt évvel ezelőtti 
foglalkoztatottaknak.

Bővülő látókörrel
Zentai Gábornak a felelős

ségteljes feladatok mellett 
mindig jutott ideje tanulni. 
1965-ben elvégezte a marociz- 
mus—leninizmus esti egyete
met, majd eynek mindhárom 
tantárgyából szakosító vizsgát 
\tett. 1975-ben a pécsi főiskolán 
¡történelemtanárt diplomát 
szerzett. Két éve egy speciális 
kollégium levelező tagozatán 
közművelődésből vizsgázott. 
Tavaly a három hónapos 
SZOT-iskolán gyarapította is
mereteit. Az idén a Népműve
lési Intézetben kellett számot 
adni felkészüléséről, hogy 
egyetemi különbözeti képesíté
se lehessen a népművelési sza
kon.

— Városunknak mindig 
meghatározója volt a vasút — 
mondja. — A Tapolcán és 
környékén élő, mintegy 1300 
vasutas tekintélyes mozgalmi, 
társadalmi és kulturális bázist 
képvisel. Rájuk mindig lehet 
számítani.

Sz. Jakab István

h é l e h t ó l  i é l e h i f f
A jó bornak nem kell cégér! — 

tartja a  közmondás. Napjaink
ban már tudjuk, hogy kereske
delmi viszonylatban se egészen 

igaz ez a  megállapítás. A kiváló termé
keket is propagálni, népszerűsíteni kell, 
ha értékesíteni akarjuk. Még inkább így 
van ez a  kultúra, a  művészetek háza tá
ján.

Mostanában egyre többet törődünk a 
munkásénűvelődéssel. A munkahelyeken, a 
vállalatoknál 1976-ban alakultjuk meg a 
művelődési bizottságok. Ezek célja a  vál
lalati művelődés egészének összehangolá
sa, fejlesztése. Nem lehet ettől elválaszta
ni a  művészeti propaganda bizottságok te
vékenységét, erőfeszítéseit sem, hiszen hiá
nyos lenne a műveltség az irodalom, a 
zene, a  színház ismerete nélkül. A ver
sek, novellák, színdarabok, operák és 
operettek az emberiség kultúrájának hor
dozói. Az értő emberre gyakorolt hatásu
kat szinte lehetetlen és szükségtelen is 
most elemezni. Minden művészet utat ta
lál a  lélekig. Befogadásukra azonban taní
tani kell az embereket, vagy legalábbis 
szoktatni a  könyv, a  színház varázsához. 
Mert varázslat ez, igazi varázslat annak, 
aki érti, aki befogadja. A művészeti pro
pagandisták szép hivatása erre nevelni, 
szoktatni az embereket. És ez napjainkban 
sem könnyű, vagy pontosabban fogalmaz
va, napjainkban igazán nem könnyű fel
adat. Rohanó, fejlődő, forrongó világunk
ban nehéz eljutni a  lélektől lélekig.

Tóth Árpád tűnődése jut eszembe er
ről: „Ó csillag, mit sírsz1 Messzebb te se 
vagy, / Mint egymástól itt a földi szivek! /  
A Szinusz van tőlem távolabb /  Vagy egy- 
egy társam, jaj, ki mondja meg? / O, jaj, 
barátság, és jaj, szerelem! /  ö  jaj, az út 
lélektől lélekig! / Küldözzük a szem csüg
gedt sugarát, /  S köztünk a roppant, jeges 
űr lakik!”

H elyén való-e most ez a  kesergés, 
jó utakon jár-e a  művészeti is
meretterjesztés? Ez volt az ap
ropója annak a  találkozónak, 

amelyet a  vasutasszakszervezet kultúrosz- 
tálya rendezett október 22-én Békéscsa
bán, a  művészeti propagandisták részére. 
A házigazda a vasutasok klubkönyvtárá
nak vezetője, Dányi Pálné volt. Az eszme
cserét egy zenés irodalmi műsor előzte 
meg, amelyet ajándéknak szántak a ter
melésben élen járó szocialista brigádok
nak. A címe: Bűvös varázslat. A „varázs
lat”-ra a  szegedi Nemzeti Színház és a 
békéscsabai Jókai Színház művészei vál
lalkoztak.

Mérsékelt érdeklődés előzte meg a mű
sort. Erre utal az is, hogy a nézők csak 
félig töltötték meg a termet. A színház 
művészeit azonban ez szerencsére nem za
varta. A félkör alakban elhelyezett szék
sorok karéjában a néhány négyzetméter
nyi alapterületű dobogó és egy kopott zon
gora idézte a  színház hangulatát. Ott érez
tem először, hogy nem a kellékek, szín
falak gazdagsága teszi a  színházat szín
házzá. így volt az Shakespeare korában is, 
amikor a  rendező egy szál égő gyertyával 
jelezte például a  közönségnek, hogy a  cse
lekmény éjszaka játszódik. voltak
színes reflektorok, illúzióit k«*tó fényjáté
kok. Mégis lehetett atmoszférát teremteni: 
jó művekkel és színészekkel.

így volt ez Békéscsabán is. Az előadó- 
művészek karnyújtásnyira játszottak tő
lünk, és mindenki úgy érezte, hogy csak 
neki énekelnek, szavalnak. Otthonos volt 
és természetes, szinte személyes bará
tainknak érezhettük az előadókat. Olyan 
előnye ez a művelődési házaknak, amely- 
lyel még a színház sem versenghet. Tud
ják ezt a  színészek, rendezők is. Ezért vál
lalkoznak szívesen egy-egy fellépésre,
ezért keresik a  kapcsolatot a  művelődési 
házakkal. A szegedi Nemzetinek és a  bé
késcsabai Jókai Színháznak sem újkeletű 
a kapcsolata a  klubkönyvtárral. Érdekes, 
de mindenképpen nehéz kísérletsorozatba 
fogtak. Irodalmi műsorokkal lépnek a 
vasutas közönség elé, amely — a tapaszta
latok szerint — nem vonzza annyira a né
zőket, mint a kabaré, vagy az operett. Pe
dig ezeken az előadásokon kiváló írók, 
költők műveihez kerülhet közelebb a ko
csirendező, a pályamunfcás vagy akár a 
két diplomás mérnök is. Nekünk Karin

thy, Móra, Babits, Brecht szellemét idéz
ték kiválóan a két színház művészei. Volt 
ábrándozásra, feloldódásra szánt operett is. 
Karikó Teréz és Szabady József — Liszt
díjas operaénekesek — előadásában győ
ződhettünk meg arról, hogy az annyiszor 
lebecsült operett nem is annyira könnyű 
műfaj.

Y  iharos taps jutalmazta Homoki 
Magdolna, Lengyel István, Szűcs 
András és Vennes Emmi irodal
mat közvetítő produkcióit is. 

Akik beültek erre az előadásra: nem bán
ták meg, legközelebb is eljönnek. Akik 
nem látták, talán a jövőben is bosszan
kodva jegyzik meg a plakátot olvasva: 
„Már megint irodalmi műsor!”

Hogyan kellene hát beszoktatni a kö
zönséget a művelődési házakba, hogyan 
lehetne megtanítani az embereket arra, 
hogy igényesen olvassanak, szórakozza
nak? Ezek a kérdések foglalkoztatták leg
inkább az előadás után (este kilenc óra
kor) a  területi bizottságok művészeti pro
pagandistáit és a körükbe meghívott elő
adóművészeket. Felelősséggel, az útkeresés 
izgalmával beszéltek a gondokról, a mód
szerekről. A gondok sokrétűek, általáno
sak. Nemcsak helyi vagy vasúti, sajátossá
gai vannak. Helytelen lenne megváltozott 
életkörülményeinktől, az egyes ember szo
kásaitól elszakítva vizsgálni, hogy miért 
konganak a művelődési házak, mi lehet az 
érdektelenség oka. A ma embere munka 
után — munkába siet. Vidéken a dolgozó
kat várják a  kertek, gyümölcsösök. A ház 
körül nevelt állatokat is gondozni kell. 
Mindez nemcsak egyéni érdek, hanem a 
társadalomé is. Munkaidő után népmű
velő vagy igazgató legyen a talpán, aki 
ezeket a vasutasokat —, akiknek haza uta
zása ráadásul menetredhez van kötve — 
beédesgesse, csalogassa a  művelődési ház 
egy-egy rendezvényére. Ha marad egy kis 
idejük, azt otthon a televízió mellett töl
tik el. Pedig a művelődési házakra és mű
velődési programjaik teljesítésére a  vasút 
évente huszonötmillió forintot áldoz.

H iba lenne persze feltételezni, hogy 
az a munkás, aki nem jár szín
házba, vagy a művelődési házak 
rendezvényeire, műveletlen, nem 

érdekli a  zene, az irodalom. Egy propa
gandista mondotta, hogy ismer olyan pá- 
lyamunkást, akinek otthon több száz kö
tetes könyvtára van és lemezgyűjtemé
nye. 'Kitűnően eligazodik a  klasszikus és 
a  kortársírók művei között, s Beethoven, 
Kodály zenéje is közel áll hozzá. Sok mun
kásról mondható el ugyanez. A kultúra 
terjesztőinek legfeljebb azt kellene kita
pintaniuk, hogy miképpen szolgálhatnák 
jobban a kétkezi munkások művelődési 
igényeit. Ez nagyon fontos, mert lehet, 
hogy valakinek a  keze kérges, de a  lelke 
bizonyára nem az. Más szóval ez azt je
lenti, hogy a  legjobb • módszereket mindig 
a gyakorlat teremti meg. A feladat azokra 
vár, akik benne élnek a miunkáshétköz- 
napokban.

Az eddigi tapasztalatok bizonyítják, hogy 
Békéscsabán értő kezekben van a műve
lődés ügyé, fölismerték a lehetőségeket és 
igyekeznek élni is azokkal. Persze, van
nak még buktatók, kevésbé sikeres. ren
dezvények, programok is. Ez érthető, ter
mészetes. A fontos az, hogy kezdeményez
nek, kísérleteznek, ami további eredmé
nyekét ígér.

k kezdeményezésben, a kísérlete
i k  zésben nincsenek magukra ha- 
r \  gyártva. A vasutas szakszervezet 

mindig támogatta az oktatás, a 
közművelődés ügyét, ötletekben és ered
ményekben sincs hiány. Csak egy példa 
erre: az idén lesz húszéves a Vasutas ope
rabérlet. Népszerűségét jól tükrözi, hogy 
az igénylőknek csak a hatvan százaléka 
jut végül is bérlethez. Nem kell tehát 
vészharangot kongatni, kétségbeesni. Bo
nyolultabb világunkban is van és lesz értő 
közönsége a színházaknak, olvasója a jó 
könyveknek. Csak az utak különbözők, 
amelyeken oda vezetjük a közönséget, a 
munkást vagy a mérnököt. És ehhez kell 
a  jó cégér! Olyasféle, mint amilyennel a 
békéscsabai közművelők dolgoznak...

Kaszala Sándor

Hoppon maradt beteglátogató

_  ügy látszik, a gyerekek meglógtak előlem dolgozni. . .
(Kesztyűs Ferenc rajza)

Szo m b a th ely :

Megkezdődött a töm sgpelkai oktatás
Október közepén a szombat- 

helyi vasútigazgatóság terüle
tén kezdetét vette az 1979/80- 
as tömegpolitikai oktatás. A 
területi bizottság a tanfolya
mokat vezető propagandisták 
közül huszonegyet Balatonke
nesére iskolázott be, egyhetes 
továbbképzésre, míg nyolcva
nat három napig Szombathe
lyen készítettek fel.

A szakszervezeti tagok két 
tanfolyamot hallgatnak. A 
Társadalmunk kérdései 1. har
minchét csoportjában 1058 dol
gozó, a Társadalmunk kérdé
sei 11. anyagát hetvenhárom 
közösségben 2032 vasutas is
merheti meg. A bizalmiak ré

szére is két szintű tanfolyamod 
rendeznek. A kezdő fokon 14 
csoportban 272 bizalmi, a ha
ladón 427-en vesznek részt, 23 
különböző munkahelyen.'

Folytatódik a szocialista bri
gádok részére szervezett okta
tás is. Húsz csoportban 218 
brigádtag alapképzésben, hu
szonegy kollektívában 275 bri
gádtag emeltebb oktatásban 
részesül. Külön alap- és to
vábbképzőn mélyítik el tudá
sukat, ismereteiket, a bizott
sági. és testületi tagok. Az 
alapképzőn öt csoport indult 
130 részvevővel, míg a tovább
képzőn huszonhárom helyen 
325 választott vesz részt.



4 MAGYAR VASUTAS 1979. NOVEMBER 1

Nem marad szalmaláng

Tizenöt év után ismét az első helyen
FIATA LO S SZEM LÉLETVÁLTÁS A  LANDLER JEN Ő  JÁ R M Ű JA VÍTÓ B A N

Ne kerteljünk: az elmúlt
években nem jelentett rangot, 
s aligha adott okot a kérkedés
re, ha valaki a Landler Jenő 
Járműjavítóban dolgozott. A 
hajdan nagyhírű, patinás új
pesti özem tartós hullámvölgy
ben volt, s a  nyolc járműja
vító versenyében esztendőről 
esztendőre a nyolcadik — 
vagyis az utolsó — helyen 
végzett. Ilyen esetben az okok 
kétségkívül szerteágazók, s 
nem lehet csupán egyetlen

érvvel magyarázkodni. Mert 
tény az is, hogy a jövőre 75 
esztendős üzem rendkívül el
avult — a felszabadulást kö
vetően a háborús sebeket (ré
szint önerőből) begyógyították 
ugyan, de érdemi korszerűsí
tésre mindmáig nem került 
sor. Az is való, hogy a gőz
mozdonyok nyugdíjazásával 
bizonytalanná vált az üzem 
jövője . . . s e  két ok is elég 
volt ahhoz, hogy mind többen 
kopogtassanak a munkaköny
vükért.

Új vezetés, 
egységes akarás

. Az sem véletlen csupán, 
hogy egy esztendőn belül az 
üzem mindhárom gazdasági 
vezetője megvált a Landler
től: ketten nyugalomba vonul
tak, egyikük pedig a vasút 
más területén dolgozik tovább. 
Elsőként, 1977. június 1-én az 
új gazdasági igazgatót nevez
ték k i: Petővári Lászlót, az 
üzem addigi párttltkárát (az 
6 utódává Sebestyén Józsefet 
választották meg). Keresztúri 
Ferenc főmérnök (előzőleg a 
megmunkáló osztály vezetője) 
tavaly májusban, Kövér Imre 
üzemigazgató (aki a  személy
zeti és oktatási osztályt vezet
te) pedig 1978. júliusában lá
tott munkához új beosztásá
ban. Rendkívül szerencsés 
megoldás, hogy helyi tapasz
talatokkal rendelkező szakem
berek kezébe adták a kor- 
mányrudat, s nem máshonnan
— kintről — hoztak új veze
tőket.

Ismét csak nem volnánk 
tárgyilagosak, ha kizárólag a 
frissen kinevezett vezetők ja
vára írnánk a 180 fokos for
dulat indítékát. De az ered
mény önmagáért szól: a  Land
ler Jenő Járműjavító Üzem 
1978. első félévében még min
dig az utolsó helyen állt, az 
esztendő végére már a hato
dik helyre tornászta föl magát
— az idén, az első félév érté
kelésekor pedig az első (!) 
helyre került (és tetszetSsek a 
harmadik negyedév számai is). 
E nagymérvű léptékváltás in
dokolja. hogy Kövér Imre 
igazgatóval az utóbbi egy esz
tendő tetteiről, az egvértelmű 
siker hátteréről beszélgessünk. 
(Mert végezzenek akár az el

ső helyen az év végi szám
vetéskor vagy valamelyest 
hátrább — ami eddig történt, 
már önmagában elismerést ér
demel.)

— Most, félévkor, tizenöt 
esztendő után kerültünk is
mét az első helyre — mondja 
az üzemigazgató —, s ez vala
mennyi dolgozónkat megnyug
tatta: jó úton járunk. Nagy 
szükségünk van munkatár
saink megnyugvására, a jó 
közhangulatra, mert csak kö
zös akarással leszünk képe
sek e lendületet tartósítani. 
Kinevezésünk percétől kezdve 
legfontosabbnak az egység 
megteremtését tekintettük, azt, 
hogy mindenki számára ért
hetővé tegyük a feladatokat, és 
köntörfalazás nélkül érzékel
tessük üzemünk nehéz, de ko
rántsem reménytelen helyze
tét.

Az újságíró is gyakran jegy
zetfüzetébe róhatta az elmúlt 
esztendők panaszait: a  közép
vezetők nem kaptak egyértel
mű utasítást, igen gyakran ők 
voltak a  bűnbakok. . .  nem vé
letlen, hogy a jól képzett 
műszakiak közül is többen to
vábbáll tak. Rokonszenves, 
ahogy az új vezetők véleked
nek:

— Feladatainkat a  vasút 
szabja meg, a mi dolgunk, 
hogy részleteire bontsuk. Úgy 
éreztük: az osztályvezetők és 
a  többi középvezető kivétel 
nélkül alkalmasak arra, hogy 
munkájukat elvégezzék. Ahhoz 
viszont az szükséges, hogy tud
ják: mit várunk tőlük, továbbá, 
hogy megfelelő légkört teremt
ve hagyjuk Őket dolgozni!

ményt, hogy korszerűsítsék 
termékszerkezetüket. Nyilván
való: csupán önerőből erre 
nem lehettek képesek. A 
MÁV meghozta döntését: 1980. 
július 1-től az új profil a sze
mélykocsik javítása. (Termé
szetesen marad a gőzös is — 
amíg szükség van r á . . .  ám 
részaránya folyamatosan csök
ken.)

örvendetes, hogy végre tud
juk, mit kell tennünk; de nem 
kis feladat, hogy hozzávetőleg 
egy esztendő alatt műszakilag 
is felkészüljünk. Érdemi segít
séget nyújtott a MÁV X. 
szakosztálya: kisgépeket és
különféle berendezéseket kap
tunk . . .  nomeg az anyagi tá
mogatás sem marad el. Műsza
ki intézkedések sorára lesz

szükség. Előbb évi 100—120 
személyvagon fogadására tesz- 
szük alkalmassá a  kocsijavító 
osztályt: kisgépeket, emelőket 
és egyéb berendezéseket, to
vábbá kárpitos és asztalos 
részleget telepítünk oda. Fo
lyamatosan átképzőnk mint
egy hatvan-száz embert, né
hány új szakemberre is szük
ségünk lesz — de számítunk 
a társüzemek együttműködési 
készségére, a  kooperációra is. 
Azt tervezzük, hogy a személy- 
kocsik külső és belső be
rendezéseinek egy részét mi 
csupán ki- és beszereljük, a 
javítást pedig más üzemek 
végzik. Ez persze a többi jár
műjavító számára is fokozott 
figyelmet, fegyelmet, a határ
idők betartását feltételezi.

Várják a fiatalokat
—  A  munkaerőhiány orszá

gos méretű, s kiváltképp a 
fővárosban nyomasztó. Hon
nan várnak új dolgozókat?

— Terveink szerint már jö
vőre megkezdődik az igen 
korszerűnek ígérkező tanmű
hely építése (a jelenlegi egy
idős az üzemmel, vagyis 74 
éves). A szomszédunkban ha
talmas építkezések folynak: 
karnyújtásnyira tőlünk telje
sen megújul Újpest, Rákospa
lota, s közel van Újpalota is. 
Kapcsolatban állunk a kör
nyező kerületek tanácsainak 
oktatási osztályaival, meg az 
általános iskolákkal is. Bízunk 
benne, hogy ha 1981-re meg
épül az új tanműhely, elég 
vonzó lesz ahhoz, hogy a mai 
hatvannal , szemben 150—200 
szakmunkástanulót képezzünk. 
A hatvan fiatal legfeljebb a 
nyugdíjba vonulókat pótolja, 
ám a holnap feladataihoz több 
munkáskézre van szükségünk.

Az elmúlt egy esztendőben 
mérséklődött a fluktuáció, job
bára a nyugdíjba vonulóktól, 
meg azoktól a vidékiektől bú
csúztak el, akik lakóhelyük 
közelében találtak megfelelő 
munkaalkalmat. De távoztak 
olyanok is, akik érezték, hogy 
a korábbinál szigorúbb mun
kafegyelem nem az 5 szájuk 
íze szerint való. A többszöri 
figyelmeztetés után — fegyel
mik is voltak — nem várták 
meg, amíg az üzem mond is

ten hozzádot nekik. Nem 
hiányzanak senkinek sem a 
Landlerban.

Végezetül következzék né
hány szám, amely a félévi el
ső helyezést lehetővé tette. A 
Landler Jenő Járműjavító jú
nius végéig — részarányosán 
— termelési tervét (a létszám 
3 százalékos csökkenése mel
lett) 2,9 százalékkal túltelje
sítette* s eközben a termelé
kenység 1978 első félévéhez 
viszonyítva 11 százalékkal ja
vult. A veszteségidő 5 száza
lékkal, a kocsik benttartózko- 
dási ideje — a tervezett 9 
nappal szemben — 7,5 napra 
csökkent, s a költséggazdálko
dásukért külön dicséretet 
kaptak. Ami pedig a jövedel
meket illett: az átlagbér, 1978 
félévéhez képest, 9 százalékkal 
emelkedett, és szép summá
kat osztanak szét tgy-egy ün
nepi alkalommal is. (Leg
utóbb, a vasutasnapon — ami
kor a kiváló dolgozó címet, 
meg a törzsgárda-jutalmakat 
is átadták — 1,1 millió forin
tot juttattak a dolgozóknak.)

Az üzem 137 szocialista bri
gádjának 1216 tagja szorgos
kodik most — vállvetve a ve
zetőkkel — azért, hogy a fel
lendülés ne legyen szalmaláng- 
életű. A vasútnak, a népgaz
daságnak is ez az érdeke.

Földes Tamás

KIVÁLÓ VASUTAS

Lakatosból főenergetikus
A Tatabánya-Alsón levő 

villamos vonalfőnökség 
egyike azoknak a  MÁV-nál 
található munkahelyek
nek, ahová az idegen kí
váncsisággal vegyes szoron
gással lép be. A gondosan 
körülkerített telep olyan, 
mint egy titokzatos erőd, 
amelyben vfkendfháznyi 
transzformátorok zizegnek 
és gyereknagyságú porce
lán szigetelők vastag ká
belek szövevényét tartják. 
Ezen a néhány száz négy
zetméternyi területen a hu
zalokban a legnagyobb fe
szültség 120 ezer vo lt. . .

Itt dolgozik Wálcz Jó
zsef főenergetikus, akit 38 
évi szolgálatáért az idei 
vasutasnapon Kiváló Vas
utas kitüntetésben részesí
tettek. Nehéz vele talál
kozni, mert ő szüntelenül 
járja, ellenőrzi a  gondjaira 
bízott vonalat; Tatabánya- 
Alsótól Hegyeshalomig.

— A nagyfeszültséggel 
nem lehet „viccelni”, itt 
csák egyszer lehet elvéteni 
a mozdulatot — mondja. — 
Pályafutásomat 1937-ben 
lakatosként kezdtem a 
Láng Gépgyárban. A  
MÁV-hoz négy év múlva 
kerültem. A  vasutas mun
kát én is az alapoknál kezd
tem.

— Hogyan lett mechani
kusból elektromos szakem
ber?

— A technika minden ága 
érdekelt, A felszabadulás 
után részt vettem a he
gyeshalmi vonal felsőveze- 
ték-rendszerének teljes 
újjáépítésében. Közben 
magánszorgalomból tanul
gattam az elektronikát 
Rendszeresen tanulmá
nyoztam a műszaki tárgyú 
újságokat folyóiratokat 
Később elvégeztem az erős
áramú technikumot és tan
folyamon is eltöltöttem két 
évet Munkám kapcsán so
kat találkozom az osztrá
kokkal, ezért németül is 
megtanultam beszélni.

Walcz Józsefnek nagy ré
sze volt a  Hegyeshalmon 
1966. május 29-én átadott

felsővezeték-átkapcsoló 
rendszer megvalósításá
ban. Ö irányította a szere
lést

— Az volt életem egyik 
legérdekesebb munkája. A 
hegyeshalmi MÁV—ÖBB 
átkapcsoló rendszer szinte 
egyedül álló Európában. 
Akkor még magiam sem 
hittem, hogy határidőre el

készülünk vele. A terv- 
raj zo>kait még március kö
zepén sem Láttam. ‘ Óriási 
tempót kellett diktálni, 
hogy két hónap alatt 
üzemképes állapotban, le
gyenek a berendezések. 
Végül sikerült határidőre 
átadni és azóta is kifogás
talanul működik. Az  eltelt 
három évben több minit 
400 ezer kapcsolásit végez
tek rajta.

— Mi a  legkedveltebb 
időtöltése?

— Soha sem unatkozom.
A felszabadulás óta rend
szeresen rés?t veszek a 
társadalmi munkaakci Ók
ban. A háború után pél
dául szerveztem egy bri
gádot. összeszedtük a kor
nyéken hagyott német au
tókat, amelyeket javítás 
után felhasználtuk az új
jáépítésben. Később külön
böző párt- és szakszerveze
ti megbízásokat teljesítet
tem. A főnökségnél jelen
leg pártvezetőségi tag va
gyok és a szakszervezeti 
száijivizsgáló bizottság el
nöke. Otthon sokait bar
kácsolok. Rádiót, televíziót 
magnetofont javítok. Sok
szor magam konstruálok 
egy-egy szerkezetet. Jelen
leg egy sajáit tervezésű 
magnetofonon dolgozom.

— Egy év múlva nyug
díjba megy. Milyen, tervei 
vannak addig?

— A munkoájerületernSR- 
lévp berendezéseket már 
jól ismerem. Ez természe
tesen nem jelenti azt, hogy 
mostmár csak az idő mú
lásával törődöm. Az a cé
lom, hogy Polócz György- 
gyei (leendő utódommal) 
alaposan megismertessem 
ezt a szakmát s az itt ta
lálható berendezéseket. Ez 
is megtisztelő feladat

Sára Sándor

Javuló termelékenység
Le kellett küzdeniük a 66 

fős létszámhiányt, s utólag 
javítva a bizonyítványon, el
végezni az elmaradt munká
kat is. Ennek egyetlen járható 
útja van: a termelékenység ja
vítása. Sokat ér a szép szó, de 
a korszerű vezetés eszköztá
rából nem hiányozhat az 
anyagi ösztönzés sem. S a le
hetőség erre is adva volt: csu
pán élni kellett a bértömeg
gazdálkodásban rejlő ösztönző 
erővel. Olyan célprémiumokat 
tűztek ki, amelyek egy-egy 
jármű javítási idejének csök
kentésére sarkallták a mű
helyekben dolgozókat. Ehhez 
két adat csupán: egy-egy gőz
mozdony javításakor 150 órát 
sikerült megtakarítani, s így 
ma már csak 4100 Arát igényel 
az öreg gőzösök megújulása. 
Arányát tekintve a hűtőkocsik
nál még látványosabb az ered
mény: 1977. július 1-hez ké
pest 176 őrá az „időnyerés”, s 
ma a javítás csupán 1560 mun
kaórát kíván.

— Éreztük-tudtuk, hogy a 
szocialista brigádokban sókkal 
több erő rejlik, mint amennyi 
felszínre került. Szorgalmaz

tuk, hogy a felajánlásaik tar
talmilag értékesebbek, az 
üzem gazdasági céljainak 
megfelelőbbek legyenek . . . ,  
mert mi tagadás: megelőzőleg 
sok volt a tessék-lássék válla
lás. Örömünkre szolgált: nem 
kellett különösebben győzköd
ni őket. Csupán az őszinte 
hangra volt szükség, arra, 
hogy kendőzetlenül feltárjuk 
valamennyi gondunkat — volt 
miről beszélnünkt —, és azo
kat a célokat, amelyek reáli
san elérhetőnek tűnitek. Igye
keztünk a  kiváló üzem címért 
folyó verseny feltételeit össz
hangba hozni a kiváló osztály 
rangjáért indított, s  a  szocia
lista brigádok egymás közötti 
vetélkedésének feltételeivel. 
Így történt ez 1978 második 
felében, majd az idén, már az 
esztendő első heteiben, mikor 
is az üzemi tanáccsal és a bi
zalmi küldöttekkel beszéltük 
meg a soros tennivalókat. A 
jó eredmények egyik záloga, 
hogy mind a párt-, mind a 
KISZ-, mind a szakszervezet, 
a maguk sajátos eszközeivel, 
nagy-nagy segítséget nyújta
nak a gazdasági vezetésnek.

A jövő nyáron megkezdik 
a személykocsik javítását

Utaltunk arra: tartós bizony- ják: 1983—84 körül az utolsó 
talanságot keltett, hogy éve- pöfögök is a bontóba — jó 
ken át nem látták világosan esetben a múzeumba —* ke-
jövője. M a ^ r l T y o l c ^  ^  önmagukra
műjavító közül csak ők gon- nézve is kötelezőnek érezték 
dozzák a gőzösöket, de tud- azt a  népgazdasági követel-

NAGYAPÁRÓL
G ergely Ferenc gyermek

korában még az volt 
az íratlan ésaládi tör

vény, hogy a fiú ment az ap
ja után: ha parasztházban
született, földműves lett, ha 
iparos apa volt mögötte, ak
kor szerszámot fogott. Persze 
előfordult, hogy egy-egy gye
rek más pályára került, mint 
amiben növekedett, de ez rit
ka volt.

Gergely Ferenc nagyapja 
vasúti bakter volt, az apja 
váltókezelő, de 6 már maga
sabbra futott: masiniszta lett. 
Vezér úr, ahogy régen titulál
ták a mozdonyvezetőket.

A masiniszta családjában 
négy gyerek született. Kettő 
meghalt, s Gergely Ferenc 
legnagyobb bánatára pont a 
fiúk, s így csak két leányt 
nevelhetett. Taníttatta őket, s 
az egyik jegypénztáros lett. A  
másik óvónő, s egy tanárhoz 
ment férjhez.

— Kevés vigasz — mondo
gatta az öregedő masiniszta 
—, hogy csak egy vékonyka 
szállal, a jegypénztárosság- 
gal kötődik a család a vasút
hoz. De nem adta fel a  re
ményt Majd jönnek az uno
kák! Jöttek is, csak ő akkor 
már nyugdíjba ment gőzma
sinájával együtt. Mire az első 
fiúunoka felcseperedett, a 
vasútvonalak nagyobb részén 
már dízel- és villamosmozdo
nyok futottak, de ezeket nem 
6 vezette. Pedig hányszor el
gondolta. hogy mire Zsoltika 
tír-* Izénkét éves lesz, vissza
kéri magát nyáron egy-két

hónapos szolgálatra, s egy-egy 
alkalommal magával viszi a 
gyerekeket. A szabályzat per
sze ilyesmit nem enged, de 
majd csak kieszközöli vala
hogy a  fűtőházfőnökségtől, 
hogy a mozdonyra emelhesse 
kis unokáját.

De hát ez csak reménység 
m aradt s amikor mégis meg
pendítette Zsolt szülei előtt 
hogy a gyereket — ha kijárja 
az iskolát — villamosmoz
donyvezetői pályára kellene 
adni, kinevették. Pedig a 
fiú büszke arra, hogy a nagy
apja masiniszta volt s mint 
minden mai fiúgyerek, 6 is 
érdeklődik a motorok, gépek 
iránt.

— Műszaki szakközépisko
lába megy a fiam , utána pe
dig egyetemre — jelentette ki 
a tanár papa.

— Attól még lehet masi
niszta — ellenkezett Gergely 
Ferenc, de itt már a lánya is 
közbeszólt:

— Édesapám már elfelejtet
te, hogy mennyi nyavalyát ösz- 
szeszedett azon az ördögadta 
mozdonyon?!

— Hát először is — csattant 
fel az öreg —, az én mozdo
nyom kitűnő gép volt Másod
szor meg a mai dízel- és vil
lamos mozdonyokon légkondi
cionált vezetőfülke van. Har
madszor meg, te ne beszélj 
ilyen hangon apád foglalko
zásáról.

Ezzel a fiatalokra csapta az 
ajtót. Nem is ment hozzájuk 
hosszú ideig. De jött az öreg

UNOKÁRA...?
hez a kisunoka, aki nagyon 
szerette a nagyapját, különö
sen, hogy nála — a kis ezer
mester műhelyében — fúrni, 
faragni is lehetett.

— Beírattak? — kérdezte a 
nyáron a vizsgák után a gye
reket.

— Be — mondta a fiú.
— És. . .  oda, abba a szak- 

középiskolába?
— Igen, a villamosgépipa

riba.
— És utána hová mész?
— Apu szerint a villamos- 

mérnökire, de ez majd még 
elválik.

— Jó lenne, ha már most 
eldöntenéd kisfiam, — nógat
ta a gyereket —, mert én pi
ci gyermekkoromban tudtam, 
hogy csakis mozdonyvezető 
leszek.

— Én is tudom, hogy fő- 
energetikus leszek — mosoly
gott nagyapjára a gyerek.

— Micsoda? — kérdezte az 
öreg.

— Főenergetikus, aki majd 
egy nagy elosztóközpontban 
kezeli a berendezéseket Meg
nyomok egy gombot és megy 
a villamosáram, mondjuk a 
Budapest és Miskolc közötti 
vasútvonal villamos berende
zéseibe. És ■’ézem a műsze
reket Aztán, ha valahol hi
ba van, odasietek a mun
katársaimmal és kész.

— Apádnak mondtad ezt?
— Mit?
— Hát, hogy a vasúti vil
lamosár amelosztó-központ,

meg m i . . .
— Dehogy mondtam. Ezt

csak a fizika tanár úrral be
széltük meg, aztán azt is, 
hogy olyan vasútbiztonsági 
berendezést szerkesztek majd, 
hogy a mozdonyokra nem kell 
vezető. . .

— Micsoda? — ámuldozott 
az öreg nyugdíjas masiniszta.

— Hidd el, nagyapa. De ezt 
csak neked mondom, mert ez 
nagy meglepetés lesz minden
kinek.

— Miket beszélsz, te gye
rek!

— Hát nem örülsz neki?
— Annak örülök — hunyor- 

gatta könnytől fényesülő sze
mét az öreg —, hogy te is a 
vasút. . .  szóval.. . ,  hogy is 
mondjam csak . . .  De hát az 
a vezető nélküli masina. . .

— Nagypapa, ezt te nem 
érted — magyarázta magabiz
tosan a 14 esztendős lurkó, — 
de csak bízzál bennem. Én 
majd szerkesztek olyan beren
dezést. És egy ilyen vonattal 
majd beutazzuk az egész or
szágot

— Drága kisfiam! — ölelte 
magához az öreg az unokáját 
— de kár, hogy nem Gergely 
a neved!..,

— Miért? — nézett nagy
apjára a fiú.

— Na, jól van, — bóloga
tott az öreg nyugdíjas masi
niszta, s valami olyanfajta jó 
érzés hullámzott át a testén, 
mint amikor még a mozdony 
gőzszabályozó karján volt a 
keze, és a tekintete meg elő
reröppent a sínpár vezette 
messzeségbe. . .

Dávid József
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A munkát 
szeretni kell
Faragó János, a  szegedi 

igazgatóság vontatási osz
tályának dolgozója 38 évi 
vasúti szolgálat után a kö
zelmúltban ment nyugdíj
ba. Aradon szerzett laka
tos-, bádogosszakmát 1941- 
ben pályamunkás lett Ma
kón, később műhelyben 
dolgozott Újszegedtől Ele
kig járta az állomásokat, és 
az épületekben szakipari 
munkát végzett. 1945-ben 
felvették a pártba. A mun
kásmozgalom tevékeny ak
tivistája le tt Két évvel ké
sőbb Makón kerületi párt- 
titkárnak választották. 1200 
párttag politikai tevékeny
ségét irányította. Innen a 
szegedi igazgatóságra he
lyezték személyzeti előadó
nak. 1950-ben Budapestre, 
a  vasút politikai főosztá
lyára került Politikai tiszt
ként a  «tömegszervezeteket

Faragó János

patronálta. Szervezte az 
MHSZ-t segítette a  jármű
javítók munkaversenyét. 
A KPM személyzeti főosz
tályán is dolgozott bizonyos 
ideig, majd 1952-ben vég
leg visszakerült Szegedre, 
az igazgatóság vontatási 
osztályára.

Munkája mellett jutott 
ideje a tanulásra is. Elvé
gezte az öthónapos pártis
kolát, majd közgazdasági 
technikusi oklevelet szer
zett 1956-ban fegyverrel 
védte a néphatalmat. Ki
helyezték a  központból és 
a helyi pályamesteri sza
kaszon dolgozott 1956 no
vemberében részt vett Al
sóvároson az MSZMP ideig
lenes intéző bizottságá
nak a szervezésében.

1957 tavaszán került is
mét vissza a vontatási osz
tályra személyzeti csoport- 
vezetőnek. Később mun
kaügyi ügyintéző lett. Eb
ben a munkakörben dolgo
zott nyugdíjazásáig. Lel
kiismeretesen foglalkozott 
az ipari tanulók beiskolá
zásával, a  vontatási szak- 
szolgálat utánpótlásának 
szervezésével.

— Nagyon szerettem a 
munkámat. Csak szívvel- 
lélekkel érdemes dolgozni. 
Ha újrakezdeném, ismét a 
vasutat választanám. Hogy 
az iróasztalt-e, azt nem 
merem állítani, mert egy jó 
szakma mindig sokat ér — 
vallja.

Társadalmi aktivitására 
jellemző, hogy a felelős be
osztások mellett is tíz évig 
vállalta a  munkásőrséget 
Nyolc évig pedig tanácstag 
volt

Faragó János kiváló szak
mai és politikai tevékeny
ségét több kitüntetés is 
fémjelzi. Tulajdonosa a 
Felszabadulási Jubileumi 

; Emlékéremnek, a Munka 
| Érdemrend bronz és ezüst 
fokozatának is.

Nyugdíjasként sem tét
lenkedik. Pártmunkát vé
gez lakóhelyén. Lelkiisme
retesen foglalkozik az em
berek gondjaival — a kö
zösség ügyeivel. . .

G. J.

EGYENETLEN FEJLŐDÉSSEL.»

Csillagiütőház a Mátra alján
Megvan az igyekezet, mégse mennek úgy a dolgok, ahogy kellene

Hol lenne nagyobb becsű- lakatost, hegesztőt, 2 villany- Králik László mozdonyvezető, 
lete a munkának és a  nehéz szerelőt, egy művezetőt fog- az szb társadalmi munkavé- 
vasúti szolgálatnak, ha nem lalkoztatnak, ehhez hozzászá- delmi felügyelője, valamint 
ott, ahol a múlthoz képest míthatjuk még a négy moz- Balogh Józsefné munkaügyi 
alig változott a hivatás jellege donyfelvigyázót, a két reszor- előadó, mint. a helyi vörös- 
és — ami ennél is több — je- tost (egyikük fiatal, jól kép- keresztes szervezet titkára, 
lenieg sok szempontból nehe- zett üzemmérnök — Czimer — Ebben a negyedévben 
zebb helytállnir mint a vas- Imre —, aki a közelmúltban különösen sokat szeretnénk 
út történetében bármikor. A őrmesterként szerelt le sorka- tenni a balesetek megelőző- 
kizárólag gőzmozdonyokat tonai szolgálata letöltése után), séért, az ittasság megszűnte- 
üzemeltető vontatási dolgo- mégsem mennek úgy a dől- téséért és a munkakörülmé-
zókra — fűtőkre, vezérekre, gok, ahogy kellene.
lakatosokra, felvigyázókra, — Megállna a vasút nálunk,művezetőkre és egyéb reszor- h seaítenének raitunk atosokra — gondolunk. A kis- em seytteneneK ™)tunK a
terenyei vontatási főnökség 
is ilyen szolgálati hely.

M ás-m ás szem pontod

nyék javításáért. Ennek 
egyik módja az oktatás, a 
gyakorlati munka tökéletesí
tése, ajnelyből a munkavé
delmi őrhálózat, nem utolsó
sorban a 12 szocialista bri
gád közössége is részt vállal
hat — ez a főnökség vezetői
nek álláspontja.

Torlasz, dugu lás
Az igyekezetnek persze 

sokszor gátat szabnak a le-

Répa, répa, répa

nyugdíjasok — hangzik a tá
jékoztatás, majd a pihenőnap
járól rendkívüli értesítéssel 
berendelt Federics Péter mél
tatja Láris István nyugdíjas 
előfűtő érdemeit, aki éppen 

A tődé kőhajításnyLra levő szolgálatban van. Neki, vagy
állomáson mindenekelőtt a valaki másnak most • kerék- 
budapesti, emitt viszont a P«rra kell ülnie, s lakásukról
miskolci vasútigazgatóság ér- összeverbuválni néhány sza-
dekei, tervfeladatai, célkitű- badnapos lakatost, hogy a _____  ^......
zései szabják meg a tenniva- *24 274-es gőzmozdonyon el- hetőségek. Nagyon nehéz biz- 
lókat. Heves, Nógrád és Bor- végezzék a mosófedel tömne- tonságosan dolgozni, amikor 
sód megye szempontjai sem ff** A ugyanis este^ Kál- selejtezésre érett, üzemen ki- 
mindig azonosak, ami ugyan- Kápolnára menne a 8991. szá- helyezett öreg gőzösök
csak befolyásolja a  körűimé- mu tolatos tehervonatért. foglalják el a vontatási telep 
nyékét. Tagadhatatlan, hogy a  2—3—5 éve nyugdíjba vo- vágányait. Legutóbb az
a környéken minden váltó- nuit} de még munkát vállaló Egerben leállított mozdo- 
zik, épül, fejlődik, de az úgy- idős segédkezelők, fűtők, elő- nyokat is Kisterenyére küld
nevezett fordítókorongos fűtők közül többek neve is ték, miáltal itt még jobban
csillagfűtőház élete kivétel szóba kerül. bedugultak. Vannak gépeik
marad ez alól, amíg meg nem ezenkívül, amelyek hónapok,
érkeznek az 1978-ra, nemrég *“  Ktrály István, Bazsó Jó- s^í évek óta javításra várnak, 
1980-ra, majd jelenleg 1982-re Szeberényi János, Koos de a járműjavító üzem nem
ígért dízelüzemű „masinák”, Balázs, Beck Lajos, Enyeai képes fogadni azokat, 
illetve létre nem jön egy széles Balázs a legaktívabbak, akik Kedvező eredmény viszont, 
látókörű üzemfőnökség. y>i 1200 órás szolgálatára ed- bogy az utazó személyzet lak-

-  Jól felszerelt tanmúhe- tünk W#B '°  '  tenym elhelyezésének koráb-
lyünk vari de már négy éve Afiatalokra sincs panasz. A “  S I ó S  A S L o n t  
nem jött hozzánk ipari tanuló 18 tagot számláló ifjúsági " L S t t k é s  a fűtők S n a  
— közli a lehangoló tényt Fe- szervezet titkára Jászai Nagy télen már közvonti tütéses
d?™ S mozdonyvezetö- Akti- szobában -pihenhetnek, miután
aki a fűtőház egyik mozdony- vitásban, a mozgalmi munka n nálvafpnntartásiak _ az
reszortosa, oktatótisztje, tűz- szervezésében olyanok segíte- átszervezés folytán — Recsk- 
védelmi megbízottja, energe- nek, mint a már említett Czi- rp költöztek A Dft által hasz- 
tikusa, munkavédelmi ügyin- mer Imre, vagy Morvái Géza, nált épületben kapott helyet 
tézője, szakszervezeti pro<pa- aki ugyancsak őrmesterként az orvoSi rendelő így meg- 
gandistája és pártbizalmija, szerelt le a katonaságtól, és cZünt annak az akadálya hogy 
N®r?  szabf d megmosolyogni a feltétlenül ide sorolható Sze- a laktanya a vontatási iroda
sokféle „titulust , hiszen — herényi Róbert művezető-gya- énületbe kerüljön 
ahogy az előírások, az egyre- kornok is, aki mozdonyveze- __ A forgalmi utazók szá-

tőként csonkulásos balesetét mára ez még nem jeient ví.  
diktálják — hasonló tisztsége- szenvedett (bal szemével üt- gasztf hiszen részükre a bu- 
ket viselnek a közös ügyek közéskor nekiesett a kézifék dapesti igazgatóság magánhá- 
iránt felelősséget érző többi orsójának, s ennek következté- wicnAi bér pl szállást De 
dolgozók is, szakmai beosztás- ben elvesztette fél szeme vi- Z á r e z  se lesz iau sokáig 
I».«. .mu lágát) maT €Z Se LeSZ igy su y>

Az ácsi cukorgyárban szeptember 25-én kezdődött a répa
szezon. Egymás után érkeznek az állomásra az értékes me
zőgazdasági nyersanyaggal rakott szerelvények a Kisalföld

ről

ra való tekintet nélkül.
Dízel-mozdonyra is kiképez

tek húsz embert — személyen
ként 46 000 forintos költség
gel —, nem számítva azokat a 
dízelmozdony-vezetőket, akik

Helyi tenn ivalók

mert ha a miskolci épület- és 
hídfenntartási főnökség dolgo
zói elvégzik a szükséges mun
kálatokat, a vontatási fő
nökség épületében női és 
férfi laktanyát kap majd Kis-

A gyárban vízágyú mossa ki a  répát a  vagonokból

Az ilyen és hasonló esetek
úgy mentek nyugdíjba, hogy nyelvimtatásí Erényé állomás. . .
életükben egyszer 'eM jesU et- ^  c ít ia k o S tt  a m ű t  “ s József
{ ^ o lg á la to t  korszerű vonta- ^védelm i és egészségügyi

Fedett kocsikba rakják az új cukrot. . .
(Tenta György felvételei)

tójárművön.

Sokan  vagy  kevesen ?
Az ellentmondásokat tükrö

zi az is, hogy tizenegy moz-

negyedév címmel a Szakszer
vezetek Borsod megyei Ta
nácsa által meghirdetett és 
szakszervezetünk miskolci te
rületi bizottsága, valamint a 
miskolci vasútigazgatóság tá-

donyt százhuszonötén üzemel- mogatásával kibontakozott ak- 
tétnek -  ennyi a főnökség ¿ ^ o ^ A h e ly i  feladatok meg
dolgozóinak létszáma —, me- határozásában részt vett 

Szomszéd 1. József mozdony-
gis emberhiánnyal küszködnek, vezető, szb-titkár irányításá- 
Az utazóállományba hetvenen vai tevékenykedő szakszer
tartoznak, az „irodisták” he- vezeti bizottság, mindenek- 
ten vannak, a műhelyben 15 előtt Federics Péter és

t í z  e v e  k e z d t e k

Brigádmunka „egyetemi fokon"

ÉLMÉNY ÉS FELELŐSSÉG

Mátészalkán 1969- 
ben alakult a Pe
tőfi Sándor szo
cialista brigád. 
Vezetőjük, Kovács 
József üzemgaz
dász, a brigád tár
sadalmi munkájá
ról beszél.

— Több mint öt 
évvel ezelőtt kö
töttük az első bri
gádszerződést a 
város II. Rákóczi 
Ferenc Általános 
Iskolájával. Ebbén 
az iskola patroná- 
lását és a sport
udvar elkészítését 
vállaltuk. Nehéz 
lenne számba ven
ni. hogy azóta hol 
és mennyi társa
dalmi munkát vé
geztünk. Legutóbb 
az iskola sportpá
lyája mellé készí
tettünk egy ho

mokfogó falat, 
mert az eső min
dig a pályára so
dorta a  homo
kot. Az építő
anyag megvásárlá
sához szükséges 
pénzt a brigád va
gonkirakásból sze
rezte . . .

Ez a kollektíva 
azonban nemcsak 
a fizikai munká
ban jeleskedik. Va
lamennyien elvé
gezték a marxis
ta—leninista egye
temet, sőt többen 
a szakosítót is. Az 
állomás vezetői 
ezért bízzák rájuk 
szívesen a fiatalok 
politikai tovább
képzését vagy a 
szakszervezeti sze
mináriumok veze
tését Derekasan

kiveszik részüket 
a  különböző szel
lemi vetélkedőkre 
való felkészítésből 
is. Tavaly új ta
gokat vettek so
raikba, mert Pus
kás Istvánt kine
vezték a körzet 
üzemviteli főnök
helyettesének, Prá- 
da Zoltánt pe
dig állomásfőnök- 
helyettesnek.

Az üzemfőnök
ség brigádjai ké
szülnek a szocia
lista brigádok II. 
országos vetélke
dőjére, illetve az 
azt megelőző fő- 
nökségi döntőre. 
Ennek szervezésé
ben is é^en járnak 
a Petőfi brigád 
tagjai.

Zsoldos Barnabás

Jegyvizsgálók a Meridián-expresszen
Az aluljárókból, mint vatta- gyi Mihály —, de táskával, valutát elfogadhatnak. Nem

mi fctapad'Ha-t'aitfiiair» gejzírből a  jegylyukasztóval és azzal a fe- értjük, hogy ezt miért nem le- 
vízzuhatag, szakadatlanul lelősséggel, amivel nekünk kell hét a ma. esetünkben is. 
áramlik a  tömeg és saétfolyik ezt a vonatot Kelebiáig kísér- — a  másik gyakori problé-
a kupola alatti peronokon. ni. ma a helyjegyek miatt for-

Beálló- s induló szereivé- De félre a humorral, mert dúl elő — említi Pázmándi 
nyék nyelik az emberárada- ez a nemzetközi gyors is zsú- József —. Itt is nekünk kell 
tat, s ha időnként lanyhul is tolásig megtelt, s a két jegy- eligazítani az utasokat. A nyá- 
a  folyamat, nincs megállás, vizsgálónak lesz dolga a határ- ron egy ilyen vita közben Ütött 
Budapest és az ország legma- iS- le egy lengyel fiatalember úgy,
gyobb személypályaudvara, a — Milyen nyelven beszél- hogy elöntött a vér. Az utast a 
Keleti, éjjel-nappal, megállás nek a külföldi utasokkal? rendőrök fékezték meg. A vo- 
nélkül lüktet, mint az emberi — Ezen a vonalon főleg oro- naton ilyesminek is ki va- 
szív. Nagyobbrészt ideérkez- *zmI — mondja Szilágyi Mi- gyünk téve. Ezért és más szem
nek és indulnak a nemzetközi hály —, de persze a mi nyelv- pontból is, ha lehet, együtt 
gyorsvonatok is. tudásunk csak arra terjed ,ki, járjuk végig a kocsikat a  vá-

Na, persze, ha az ember ami a jegykezeléshez, az uta- mosókkal és a határőrökkel, 
utazik: jegyet vált, vonatja zással kapcsolatos eligazítás- így biztonságosabb a rendet- 
után érdeklődik, majd a helyé- hoz szükséges, ezt tudjuk né- lenkedő utasokkal szemben 
re megy, nem igen érzékeli ezt metul is. Ha alaposabb ma- fellépnünk, 
a tengernyi embert. Én most gyarázkodásra van szükség, — No, persze azért azt is
nem utazok, nézelődöm és rendszerint akad segítség a vo- el kell mondani — veszi visz- 
irigylem azokat, akikkel mész- naton. sza a szót Szilágyi Mihály —,
sze robog a vonat. Köztük a — Milyen problémák adód- hogy az utasok nagy része a 
jegy vizsgálókat is, akiknek vi- nak egy nemzetközi vonaton.? nemzetközi vonatokon is viszo- 
szont cseppet sem irigylésre — Sokféle — veszi át a szót nozza a mi udvariasságunkat 
méltó az utazásuk. • Pázmándi József. — A lég- Kedvesek és kulturáltan visel-

A nemzetközi gyorsvonaton több a rosszul kiadott jegyek kednek. 
dolgozó kalauz munkája azon- miatt. Ilyenkor utánfizetési — Ezzel a vonattal mikor 
bán nagyon érdekes lehet, jegyzéket csinálunk. Az utas érnek Kélebiára?
Gondolom én, s hogy kíváncsi- dühös, és legtöbbször joggal, — Este hat órára. De 21 óra 
ságom kielégítsem, odalépek a mert hazája vasúti jegypénz- 20 perckor már újra Budapes- 
Meridián-expresszvonat mel- tárosa kevesebb menetdíj ősz- fen vagyunk, és hajnalban Kő- 
lett álló Pázmándi Józsefhez szeget számolt, mint kellett móromba kísérünk egy vona- 
és Szilágyi Mihályhoz. volna. fof.

Ismerkedés után hamarosan — Aztán fizetne is az utas Az expressz-szerélvény ele- 
megtudom, hogy mindketten — mondja Szilágyi Mihály —, 3érői a forgalmista jelzést kér. 
tapasztalt régi jegyvizsgálók de nekünk csak nyugati valu- A két jegyvizsgáló körülnéz, 
— egyik is, másik is ellenőri tát szabad elfogadni. A len- majd feltartja a karját, jelez- 
rangban —, sőt, Pázmándi Jó- gyei utasnál viszont nincs, csak vén, hogy minden rendben, in- 
zsef évek óta nyugdíjas, de mi- zloty, a jugoszláv állampolgár- dúlhat a vonat, 
vei kevés a nemzetközi vona- nál meg csak dinár. Ilyenkor Búcsúzunk. A vonat m eló 
tokon is alkalmas kalauz, visz- jegyzőkönyvet is írunk, aztán dúl, és a hangszórók jelzik, 
száj ár besegíteni. a két ország illetékes szervei- hogy a Meridián-expressz el-

— Vigyenek magukkal. vei elkezdődik a levelezés. Az ment.
— Jöjjön! — mosolyog Szilá- étkező kocsikban mindenfajta Dávid József



MAGYAR VASUTAS 1979. NOVEMBER 3.

Baleset után...
Október 17-én, 10 óra 11 perckor a Göd állomáson át

haladó 252. számú tehervonat négy kocsija a 8-as számú vál
tón kisiklott. A  kocsik megrongálták a pályát, a biztosító- 
berendezést és a felsővezeték-hálózaUH. A  baleset következté
ben a forgalmat mindkét vágányon szüneteltetni kellett. A vo
natforgalom 12 óra 30 perckor — a 252. számú vonat végének 
Dunakeszi állomásra történt visszahúzása után — Göd állomás 
raktári vágányán keresztül megindult. A  megrongálódott 8,, 12. 
és lé. számú váltókat 18 óra 30 perckor adták át.

6

A Landler villamos vonalfőnökség dolgozói leszerelik a daru 
mozgását gátló felsővezetékeket

A kisiklott kocsik a baleset színhelyén

A vágányra emelik a  kocsikat

A váci pft.'főnökség és a baleseti készenléti szolgálat dolgozói 
helyreállítják a megrongált pályaszakaszt

(Óvári Árpád képriportja)

Születésnapi ajándék
Ünnepi m egem lékezések a GYSEV 100 éves
A Győr—Sopron—Ebenfurti 

Vasút 100 éves centenáriumá
ra október 17-én szép „aján
dékot”, Integra Dominó 55.tí
pusú jelfogós rendszerű, egy- 
központos, váltó- és vágány- 
foglaltságot jelző berendezést 
Sopron állomás.

A berendezés, az állomás 
és kapcsolatainak — Sopron 
Rendező, Sopron Déli, Ma
gyarfalva — forgalmát hiva
tott korszerűen biztosítani. 
Ezenkívül 10 vasúti-közúti 
kereszteződést biztosít fény
sorompókkal, amely a város 
szempontjából is nagy jelen
tőségű, mivel a közúti for-^ 
galom átbocsátó képességét" 
gyorsítja. Az üzemeltetéstől 
kezdve 36 ember munkáját 
látja el a rendelkező forgalmi 
szolgálattevő.

A berendezés segítségével a 
vágányzat forgalmát, nyomó
gombvezérléssel, önműködően 
beálló vágányutakkal bizto
sítják. A vágányutakban ér
dekelt valamennyi váltó vil
lamos állítású, valamennyi 
jelző fényjelző. A „szabad” 
jelzés a sebességi jelzési rend
szer szerint biztosítja a be
állított vágányát biztonsági 
feltételét. Megnőtt az állomás 
átbocsátó képessége is. A  
forgalom gyorsítása érdeké
ben lehetővé vált, hogy egy
idejűleg több vonatnak állít
sanak be vágányutat. Az ed-

digi 3—4 vágányút-beállítási 
idő körülbelül 15 másodperc
re csökkent. A forgalmi szol
gálattevőnek ez mindössze 
3—4 másodperc.

A 100 éves jubileum alkal
mából rendezett központi Ün
nepségre két nappal később, 
október 19-én került sor az 
ausztriai Neufeldben, illetve 
Sopronban. Az ünnepségen 
részt vett Pullai Árpád közle
kedés- és postaügyi minisz
ter, Kari Lausecher osztrák 
szövetségi közlekedési mi
niszter.

Neufeldben Lajos Wilhelm 
polgármester üdvözölte a ven
dégeket. A jubileumi ünnep
ségen, melyet Rödönyi Károly, 
a  GYSEV elnöke nyitott meg, 
majd Benkovics Dezső, a 
GYSEV vezérigazgatója mon
dott ünnepi beszédet. Ezt kö
vetően Kery Theodor, Bur
genland tartományi kormány
zója és Kari Lausecher oszt
rák szövetségi közlekedési 
miniszter köszöntötte a 100 
éves GYSEV-et.

Az ünnepség után, útban 
Sopron felé, a magyar és 
osztrák vendégek különvona- 
ta Wulkaprodersdenf állomá
son megállj. Ott az osztrák 
közlekedési miniszter emlék
táblát helyezett el a  felvéte
li épület falán.

A jubileumi ünnepség Sop-

évfordu ló ja  alkalm ából
ronban folytatódott. A külön- 
vonattal érkező osztrák és 
magyar vendégeket Kocsis 
József, Sopron Városi Taná
csának elnökhelyettese üdvö
zölte. Ezután Pullai Árpád 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter mondott bestédet és 
felavatta az állomás felvételi 
épületének' falán elhelyezett 
emléktáblát.

A jubileumi ünnepség este, 
a városi tanács nagytermé
ben rendezett fogadással ért 
véget. A fogadáson Lombos 
Ferenc, a Győr-Sopron me
gyei tanács elnöke mondott 
pohárköszöntőt.

Másnap, október 20-án Sop
ronban, a Liszt Ferenc Mű
velődési Központban folytató
dott a Győr—Sopron—Eben
furti Vasút 100 éves centená
riumi ünnepsége, amelyen 
a két ország vasutas dolgozói 
közösen vettek részt. Az el
nökségben foglalt helyet Ur- 
bán Lajos államtitkár.

Az ünnepséget Lisiczky La
jos, a GYSEV igazgatója nyi
totta meg, majd BenkoVics 
Dezső vezérigazgató méltatta 
a 100 éves vasút gazdasági és 
társadalmi jelentőségét, és 
főleg az utóbbi 25 év fejlő
dését.

Az ünnepi megemlékezés 
után Urbán Lajos államtitkár 
kitüntetéseket adott át.

Egész évben c§úcsforgalom
M isko lco n  a  fuvaroztatók  is m egértették:

KITÜNTETÉSEK
Az Elnöki Tanács Benko

vics Dezsőnek, a Győr—Sop
ron—Ebenfurti Vasút vezér
igazgatójának több évtizedes 
munkásmozgalmi tevékenysé
ge, valamint két évtizedes 
vezérigazgatói munkássága el
ismeréseként, nyugállomány
ba vonulása alkalmából a 
Szocialista Magyarországért 
Érdemrendet adományozta.- A 
kitüntetést október lfí-án Gás
pár Sándor, az Elnöki Tanács 
helyettes elnöke adta át.

A GySEV fennállásának 
100. évfordulója alkalmából, a 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa több évtizedes, kimagasló 
munkája elismeréseként a 
Munka Érdemrend arany fo
kozatát adományozta Lisic- 
ky Lajos vasútigazgatónak.

A Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát kapta: Merényi Ká
roly szakosztályvezető és Hor
váth István főfelügyelő.

A Munka Érdemrend bronz 
fokozatával Tóth József fő
ellenőrt, Sopron állomás fő
kalauzát tüntették ki.

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter Kiváló vasutas ki
tüntetésben részesítette: dr. 
Bódy Géza főtanácsost, szak
osztályvezetőt. Kiváló mun
káért kitüntetésben részesült: 
Abrahám László főellenőr. 
Bakó Lászlóné főellenőr, Fin- 
ta Jenő főfelügyelő, Friderics 
Gyula főellenőr, Kiss L. Géza 
főeJlenőr, Kapuvár; Poós Jó
zsef főellenőr, Salamon Ká
roly főfelügyelő, Seifert Ist
ván főfelügyelő, Túri István 
főellenőr, Csorna; Unger 
László főfelügyelő.

Vezérigazgatói dicséretben 
a GySEV húsz dolgozója ré
szesült.

€S szá llítá s i fe ladatok m ego ldása  közös d g  g
A népgazdaság szempontjá

ból nem közömbös, hogy a 
borsodi iparvidék termékei 
időben eljutnak-e a  felhasz-

— Nálunk tulajdonképpen m^rtettük a vasútra háruló 
egész évben csúcsforgalom feladatokat, és megmondtuk 
van. ősszel és télen azért ne- a dolgozóknak, hogy a nehe- 
hezebb itt a  munka, mert az zebb körülmények között még 

nálókhoz, az ország más vi- ország északi részén mindig megfeszítettebb munkát várunk 
dékeire  ̂vagy az országhatá- hidegebb van néhány fokkal, tőlük. Különösen számítunk 
rokon túlra. Hogyan teljesítet- ezenkívül a köd is gyakoribb, arra, hogy a szocialista brigá-

A negyedik negyedévben 6ték eddig ez évi feladataikat dók élenjárnak majd a terv
feladatok teljesítésében. A  
vezetés sem tétlenkedhet.

— Az üzemszervezésben ok
tóber 1-től tovább léptünk 

tonnát tesznek ki, így a terv előre azzal, hogy Szerencs
kérdésekről beszélgettünk szerint összesen 7 millió 450 székhellyel újabb üzemfőnök-
Gál Sándorral, a miskolci ezer tonnát kell „megmozgat- séget hoztunk létre. Az  új
igazgatóság helyettes vezető- nunk”. Ezen kívül 7 millió 500 üzemfőnökséghez 23 állomás

ezer fizető utas elszállítása is és 2 vontatási telep tartozik,

a miskolci vasutasok és mi millió 400 ezer tonna kocsi
vár még elszállításra aiz utol- igényes árut kell elszállítá
sé negyedévben? Milyen az nunk, ráadásul az import és 
együttműködés a szállíttató a tranzitáruk 1 millió 50 ezer 
vállalatokkal? — ezekről a

jével.
— Az év első kilenc hónap- a vasútra vár. ezemégyszáz dolgozóval. A

— Melyek á legnagyobb el- 182 kilométernyi vonalháló
szállításra váró tételek? zat felöleli a Hidasnémeti—

— Csak szénből 1 millió Szerencs, a Felsőzsolca—Sá- 
350 ezer tonnát fuvarozunk a toraljaújhely közötti/ állomá-

szállítási tervet pedig 101,2 negyedik negyedévben. A  vas- sokat, illetve a sárospataki 
százalékra teljesítettük. Az érc mennyisége is megközeli- kisvasutak

jában a kocsiigényes áruton
na tervünket 101,6 százalékra, 
a mozdított árutonna tervet 
100,3 százalékra, a személy-

eddigi teljesítés tehát feltét
lenül sikeresnek mondható. 
Dicséri ez a vasutasok helyt-

ti az 1 millió tonnát. A  vas
áruk, a tégla, a cserép, a 
cement és a cementgyártmá-

Kőhidi László

Szocialista brigádok 
vetélkedője Miskolcon
Miskolc-Tiszai pályaudvat 

szocialista brigádjai a  közel
múltban szellemi vetélkedőt 
rendeztek, melyen 18 csapat 
mérte össze tudását. A ver
senyzők szakmai, munkavé
delmi, politikai, valamint kul
turális, sport és zenei ismere
teikről adtak számot.

A vetélkedőn legeredmé
nyesebben szereplő szocialista 
brigádokat, a  szolgálati hely 
vezetője pénzjutalomban ré
szesítette.

A zsűri döntése alapján, az 
igazgatósági döntőn, az első 
helyezett Bodnár Imre vezette 
Hámán Kató vonatkísérő szo
cialista brigád vehet majd 
részt.

állását, ugyanakkor a számok nyok, az egyéb ipari termé-
mögött szerepel az is, hogy a 
partnereink megértették: — a 
szállítási feladatok megoldása 
közös ügyünk. A vállalatok a 
rakodások gyorsításával járul
tak hozzá az első kilenc hó
nap sikereihez.

— Milyen többlet feladatok 
vannak az őszi 
galcxmban?

kék ismét kitesznek mintegy 
2 millió tonnát. Ehhez jön 
még a mezőgazdasági termé
kek fuvarozása.

— Hogyan készítették tel a 
vasutasokat a nagyobb fel
adatok ellátására?

— A társadalmi szervek 
csúcsfor- vezetőivel együtt kerestük fel

a vasúti csomópontokat. Is-

Hajnövesztő cukorka, 
avagy a reklám hatása
A Hajdúságba 

utaztam az uno
kámmal. Kiszáll
va a  vonatból, a 
gyerek az Utasel
látó pavilon apró 
kirakatára mutat
va felkiáltott:

—■* Papa, itt is 
van hajnövesztő 
cukorka, vegyéll 

Amikor kértem 
egy zacskóval, az 
eladó értetlenül
nézett rám.- ■0

— Olyat mi nem 
tartunk — mond
ta zavartan. Erre 
a színes gömböcs- 
kékkel teli zacs
kóra mutattam.

— Ezekre gon
dol? Tudja, még a 
télen rámtukmál
ták, de nem fogy. 
Maga az egyedü
l i . . .  nahát. . .  
méghogy hajnö
vesztő . . .  haha- 
ha . . .  hahaha. . .

ö t  forint körüli 
összeget fizettem, 
s kisiínokámat 
meg is dorgáltam: 

—- Látod kis
fiam a néni most 
te miattad neve
tett ki. Honnan 
vetted ezt a buta
ságot, hogy hajnö
vesztő cukorka?

— Cipa Nusi 
nevezte el Doro
gon! — vágta ki a 
gyedek.

Az eset óta több 
mint egy év telt 
el, s most újra 
ezen a vidéken 
jártam. De ezúttal 
egyedül. Leszáll- 
va a vonatról, sze
memet nyomban 
megragadta az 
Utasellátó pavilon 
kirakata fölött a 
messzire virító 
tábla. Ez állt raj
ta : Hajnövesztő
cukorka kapható! 

Lám a kis Cipa

Nusi ötlete itt tar
tós reklámmá 
avanzsált?!

— Kérek egy
csomag „hajnö
vesztő cukorkát!” 
— szólok az el
adóhoz, s még 
hozzátettem: —
csak azért, hogy 
ne maradjon a 
nyakán.

Az eladó a fejé
hez kapott, szét
tárta a karját és 
vállát rándítva 
mondta:

— Sajnos kifo
gyott. ■ Mindenki 
azt kéri, megőrjí
tenek ezzel a haj
növesztő cukorká
val! De ha este
felé erre jár már 
tudok adni. Űjabb 
kétezer zacskóval 
rendeltem, s azt 
ígérték, hogy a dél
utáni vonattál ér
kezik.

Dénes Géza

FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜNK!

A  M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET, FÉRFIAKAT, 
LÁNYOKAT, FIÚKAT,
iskolai, 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 vízvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.

FELVESZÜNK TOVÁBBÁ:
festőket, mázolókat, ácsokat, asztalosokat,
kőműveseket, burkolókat,
pályamunkásokat,
betanított és segédmunkásokat,
állomási és kocsitakarítókat.

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ minden beosztásban 
havi 191 óra!
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség.
v á l t o z a t o s . Ér d e k e s  m u n k a k ö r ö k ! 

je l e n t k e z é s ,
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási pályafenntartási 
főnökségein, valamint a 
KÖZPONTI MUNKAERŐ 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest, Keleti pu. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145—010.
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ÁMON ÁGNES:

Október zászlója
Hajó árbocán lengett a szabadság 
piros zászlója, sok-sok év előtt. . .
De már fönt csattog! ..  .Szárnyas gépek

hordják,
felség-jelét, a fellegek fölött! —•
S egy zászló: Vérszin, sarlós, kalapácsos, 
régen ott van már a Hold kráterénI —
És űrhajók csillagkísérte útján . . .
E szint érte az Űrben már a fény! —
E zászló int, jövendő hajnaloknak, 
és szerte szórja forró sugarát. . .
Századok árnyát segíti ez feledni, 
és Békénk Napját látja a Világ! —
5 míg „Aurórát, a Hősök hajóját”, 
szivünkbe zárja az emlékezet, 
hajók indulnak el az ő nevében 
felkeresni az égitesteket. •. 
s győzni majdan a Naprendszer felett! —

A szovjet könyv ünnepe, 1979
A Szovjet Könyv Ünnepe, 

melynek megrendezésére 
minden évben november első 
napjaiban kerül sor, kapcso
lódva a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom eszméi
hez, méltó alkalom ama, hogy 
minél több emberhez jussa
nak ej a szovjet orosz iroda
lom kiemelkedő alkotásai.

Az idén, a  Szovjet Könyv 
ünnepe rendezvénysorozat or
szágos, vidéki megnyitójára 
november 5-én Győrben, a 
Rába Városi Művelődési Köz
pontban kerül sor.

A Szovjetunióban kiadott 
könyvek 47 idegen nyelven 
;edennek meg és több mint 
100 országba importálnak be
lőlük. Hazánk is a  Szovjet
unió egyik könyv-importőrje. 
A Müveit Nép Könyvterjesz
tő Vállalat évente 7—9 millió

forint értékben vesz át érté
kesítésre könyvet a  Szovjet
uniótól.

A szovjet nép egyébként a 
Föld legolvasottabb népe. 
Évente több mint 85 ezer ki
advány lát napvilágot, össze
sen 1,9 milliárd példányban, 
így az ország minden lakosá
ra 7 kiadvány, a  periodikus 
kiadványokból családonként 
négynél több ju t

Mintegy félmilliárdot tesz 
ki Lenin műveinek a szovjet 
hatalom ével alatt megjelent 
összes kiadásának példányszá
ma.

Hetvennél több kiadó bo
csát ki gyerekkönyveket a 
Szovjetunió 52 népének nyel
vén, és összesen 72 újságot és 
folyóiratot jelentetnek meg a 
gyermekek részére.

Tapasztalatcsere Krakkóban
Miskolc-Tiszai pályaudvar szocialista brigádjait évek óta 

szoros kapcsolat fűzi Krakkó állomás szocialista brigádjaihoz. 
Minden évben közös találkozókat szerveznek. E kirándulások 
jól szolgálják egymás munkájának megismerését és a  baráti 
kapcsolatok elmélyítését is.

Ebben az évben huszonkét tagú magyar küldöttség viszo
nozta a krakkói vasutasok tavalyi látogatását. Az október 7-től 
11-ig tartó tapasztalatcseréről visszatért brigádtagok elisme
réssel számoltak be a meleg fogadtatásról és a gazdag prog
ramról. A miskolci vasutasok megtekintették Krakkó neveze
tességeit és ellátogattak Auschwitzba is.

M űszaki k ö n y v n ap o k  Szegeden
Sajtos Péter vasútigazgató- 

helyettes október 11-én a sze
gedi igazgatóság tanácstermé
ben nyitotta meg a műszaki 
könyvnapok helyi rendezvé
nyeit. A könyvnapok alkalmá
ból az igazgatóság épületében 
kiállítást és egész napos mű
szaki azakkönywásárt rendez
tek.

A könyvvásárt szakelőadá
sok egészítették ki. Hajnal 
Géza,9az építési és pályafenn
tartási gépkezelők kézikönyvé
nek társszerzője a könyv meg
írásának előzményeiről, céljá
ról és felhasználhatóságáról, 
míg llosvai György műszaki 
életünk időszerű kérdéseiről 
tartott előadást

Szervezett üdültetés a Szovjetunióban Omlás
Gyógyüdülők ezrei a dolgozók egészségéért

A Szovjetunióban jelenleg 14 
ezer szanatórium, üdülő, pan
zió, nyaralóhely és egyéb 
egészségügyi intézmény van. 
Többségükkel a szakszerveze- 
zetek rendelkeznek, mivel az 
üdültetéssel elsősorban a szak- 
szervezet foglalkozik. Az 
„üdültetési ágazat” egyébként 
egyszerre kétmillió ember pi
henéséről gondoskodik.

Mivel a szakszervezeti be
utaló viszonylag olcsó és sok
féle kedvezménnyel jár, ter
mészetes, hogy a jelentkezők 
száma mindig több, mint a le
hetőségek. Ezzel magyarázha
tó, hogy beutalót elsősorban a 
legjobb dolgozók, a munka ve
teránjai és természetesen azok 
kapják, akiknek erre egész
ségügyi okok miatt szükségük 
van.

Tudományos alapon
Ami a kedvezményeket ille

ti. A szanatóriumokba gyógy
üdülőkbe szóló beutalók egy
ötöde teljesen ingyenes, az 
üdülői beutalók és turista utak 
tíz százaléka szintén. A szak- 
szervezetektől kapott többi be
utalóért az összköltségnek csak 
30 százalékát fizeti a dolgo
zó, a többit az állam fedezi.

A szanatóriumokban és 
gyógyüdülőkben a gyógykeze
lést nemcsak tervszerűen, ha
nem szigorúan tudományos 
alapokon végzik. A tudósok ja
vaslatai alapján történik az 
egyes gyógyintézmények sza
kosítása, ők tesznek javaslatot 
a szanatóriumok, gyógyfürdők 
fejlesztésére.

Ez év márciusában például 
az ásványvizeiről híres Kiszlo- 
vodszkban, az egyik leghíre
sebb szovjet üdülőhelyen a 
Tudományos Akadémia bio
szféra kutató tudományos ta
nácsa és a Szakszervezetek 
Központi Tanácsának üdülte
tési igazgatósága együttes 
ülést tartott. Kidolgozták az 
üdülőhelyek további fejleszté
sének alapelveit, ajánlásokat 
tettek a gyógyvizek-és források 
környékének minél ésszerűbb 
kihasználására.

adtak át egy 500 ágyas épüle
tet az „Anapa” üdülőben, egy 
hasonló befogadóképességű 
épülettömböt Szabgorod üdülő
helyen (Tengermelléki terület), 
Jevpatoriában egy 110 kádas 
gyógyfürdő-kórházat, a JTrusz- 
kavec"■ üdülőbe pedig gyógy
forrásból származó vizet jut
tattak el. Ennek az évnek az 
első felében 10 ezer beteg egy
idejű fogadására alkalmas sza
natóriumot és gyógyüdülőt 
újítanak fel. Nagy jelentősége 
van a gyermekes szülők szá
mára biztosított üdülőknek. 
Számuk ma meghaladja a há
romszázat. Közel 109 ezer fel
nőtt és gyermek fogadására al
kalmasak.

A gyógyhelyek vezetői nem 
feledkeznek meg a környezet 
gondozásáról sem, parkokat, 
virágos kerteket alakítanak ki, 
a meglevőket pedig továbbfej
lesztik.

A szakszervezeti gyógyüdü
lőket folyamatosan látják el 
korszerű orvosi műszerekkel, 
berendezésekkel. Az utóbbi 
években épült fel egy sor 
balneológia! létesítmény Zse- 
leznovodszkban, Pjatyigorszk- 
bán, Morsinóban és más üdü
lőhelyeken. A gyógyhelyeken 
általános; komplex klinikai és 
biokémiai laboratóriumokat, 
funkcionális diagnosztikával, 
pszichoterápiával, allergoló- 
giával foglalkozó orvosi ren
delőket, röntgenközpontokat, 
hoznak létre.

Sport, szórakozás
A pihenés, a gyógyítás ha

tása nagymértékben megnö
vekszik, ha kiegészítik őket,

testedzéssel, sétákkal, kultu
rális-szórakoztató rendezvé
nyekkel. A szanatóriumok, 
gyógyüdülők többségében nagy 
népszerűségnek örvendenek a 
sportjátékok, kirándulások, a 
csónakázás, strandolás és a 
horgászat. Figyelemre méltó
ak ebből a szempontból Be
lorusszia tapasztalatai, ahol 
is rendszeresen szerveznek 
gombaszedd kirándulásokat, 
és biztosítják a feltételeket a 
„zsákmány” feldolgozásához. 
A Perm-i területen, a Káma- 
folyó partján fekvő XJszty- 
Kacska szanatóriumban pél
dául a kiszolgáló személyzet 
majd egy harmada részt 
vesz az amatőr művészcso
portban, illetve annak elő
adásain, amelyek egyébként 
mindig zsúfolt nézőtér előtt 
folynak. A szanatóriumnak 
hetventagű kórusa is van. A 
kórus, a  betegeknek nyújtott 
magas szintű teljesítményéért 
elnyerte a népművész és az 
akadémiai kórus címet.

A gyógyhelyek tanácsain és 
a gyógyüdülők vezetőin kívül 
a  betegek és pihenővendégek 
kiszolgálásában fontos szere
pet játszanak a területi szak- 
szervezeti tanácsok, illetve a 
gyógyintézmények helyi szak- 
szervezeti bizottságai. A szov
jet dolgozók pihenésének ügye 
így vált valóban össznépi, 
össztársadalmi üggyé.

(APN)

az
alagútban

A BAM vonalán most készül 
a Szeveromujszkij alagút A 
kőzet rendre meghátrál az em
berek és a nagy erejű gépek 
vasakarata előtt. Egyszer 
azonban mégis megrendültek 
a tárnok: a vastübingek egyi
két kilökve homokkal, agyag
gal és iszappal kevert víz tört 
be a fejtésbe.

Iszapár! A fejtők eddigi 
munkája veszélybe került A 
természet vad erőivel elsőnek 
Jurij Nyikityin brigádja vette 
fel a harcot Megpróbálták el
tömni a lyukat, de az iszap 
nyomása nem csökkent, sőt 
hamarosan elérte az 5 atmosz
férát. Soktonnás teher zúdult 
a fúrópajzsra.

Nehezen boldogultak az 
iszap áradatával, már az egész 
alagutat elöntés fenyegette. 
Végül úgy döntöttek, hogy 
gáttal zárják el az iszap útját 
a fejtésben. Centiméterről cen
timéterre hódították vissza az 
alagutat, miközben föntről, a 
hágónál új aknákat fúrtak, a 
vágatba. A víz nyomása csök
kent. Már méterekben számol
ták az előrehaladást a fejtők. 
Az őselem egy hónap alatt 22 
métert hátrált, a következő 
hónapban újabb 16-ot. . .

A fej tők csak nemrég hagy
ták maguk mögött az iszaptól 
megtisztított szakaszt, tovább 
már sziklában dolgoznak.

(APN)

Egymás segítése nélkül 
nem lehet sikeresen dolgozni

A LYOVI VASUTIGAZGATÓ NYILATKOZATA AZ APN-NEK 
A BARÁTI ORSZÁGOK VASŰTASAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL

A Szovjetunióban egyébként 
450 olyan üdülőterület van ki
jelölve, amely klímája miatt 
különösen alkalmas pihenésre 
és gyógyulásra, továbbá több 
mirit 700 gyógyforrás és több 
mint ötezer ásványvíz forrás 
szolgál hasonló célokat. Az 
utóbbi években aktív kutatás 
folyik újabb természeti kin
csek, forgások, gyógyvizek fel
tárására. ‘

A „szervezett” üdültetés si
kere nyilvánvaló. Míg az el
múlt ötéves terv évei alatt 
230 millió ember pihent, gyó
gyult a különféle üdülőkben, 
gyógyüdülőkben, szanatóriu
mokban, a jelenlegi ötéves terv 
alatt ez a szám eléri a 300 
milliót.

Ebben az évben a Szovjet
unióban a tavaszi-nyári gyógy
üdül ési szezon egyik jelentős 
eseménye a szovjet gyógy- 
üdültetési mozgalom hatvana
dik évfordulója. És egy másik 
jelentős esemény. Elismerés 
Érdemrenddel tüntettek' ki öt 
szakszervezeti gyógyüdülőt és 
a „Maceszta” balneo-fizikote- 
rápiás kórházkomplexumot.

A lenini dekrétum 
szellemében

A szovjet gyógyhelyek létre
hozása és fejlesztése szoros 
kapcsolatban áll Lenin nevé
vel. 1919. áprilisában ő volt 
az, aki aláírta „Az országos je
lentőségű gyógyhelyekkel kap
csolatos dekrétumot”, amely
ben világosan kifejezést nyert 
az a cél, hogy a gyógyhelyek 
a dolgozó embert szolgálják.

A lenini elhatározás követ-. 
kezetesen megvalósul. Erről! 
győznek meg a következő té
nyek. Az országban található 
egészségügyi gyógyintézmé
nyek, szanatóriumok egyidő- 
ben összesen kétmillió embert 
képesek fogadni. Ezenkívül 
több százezer ember érkezik a 
gyógyhelyekre beutaló nélkül.

A Szovjetunióban a szanató
riumok és más gyógyhelyek 
hálózata állandóan új létesít
ményekkel gyarapodik. így 
például egyedül a múlt évben

A Ívovi vasúti fővonalait 
tizenhárom leágazás köti ösz- 
sze Magyarország, Lengyelor
szág, Csehszlovákia és Romá
nia vasúti közlekedésének 
ütőereivel. Ezen a fővonalon 
halad át a Szovjetunió ex
port-import szállításainak 
több mint 70 százaléka. Az 
utóbbi két évtized leforgása 
alatt a KGST-országok között 
a Ívovi vonalon megnégysze
reződött a forgalom.

Transzeurópai fővonal
— Nemrég történt —mond

ja Grigorij Por oh, a Ívovi 
vasútigazgatóság vezetője —, 
hogy az egyik törzsgárdata- 
gunk, Mihail Gliva megkapta 
Csehszlovákia tiszteletbeli 
vasutasa címet, ö  - volt az, aki 
a felszabadulást követő ne
héz napokban az első, szovjet 
gabonával megrakott szerel
vényt továbbította Csehszlo
vákiába. Három és fél évti
zeddel ezelőtt ez bizony nem 
volt könnyű vállalkozás. A 
német megszállók által feldúlt 
városokat, tönkretett állomá
sokat és vasútvonalakat hagy
tak maguk után. Több mint 
1000 kilométer hosszú pálya, 
illetve állomáson található 
vágány semmisült meg, a fa
siszták fölrobbantottak 682 
hidat, 10 alagútat, 26 vőlgyhi- 
dat és egyéb épületeket. 
Nyugat-Ukrajnában legalább 
1,2 milliárd rubel kárt okoz
tak. És mégis tíz nappal a 
város felszabadulása után 
megérkezett Lvovba az első 
szerelvény.

Az eltelt idő alatt a Ívovi 
vasútvonal a transzeurópai, a

Moszkva—Prága—Budapest 
villamosított fővonal fontos 
részévé vált. Ezen az útvona
lon — Lvovon keresztül — a 
vonatok Varsóba is eljutnak. 
A szerelvényeket korszerű, 
„sehSzlovák és szovjet gyárt- 
nányú villany- és dízelmoz
donyok vontatják. Az eltérő 
nyomtávú sínek okozta prob
lémát a rakodási munkák 
magas fokú gépesítésével, 
konténeres és csomag/» szál
lítással, a közvetlen,' átrako
dás nélküli szállítás beveze

tésével próbálják megoldani. 
Ez utóbbi gyors és gazdasá
gos módszer: egyforma nyom
távú vasutak építését jelenti. 
Jó például szolgálna erre az 
Ungvári és csehszlovákiai 
Kassát összekötő 1520 milli
méter nyomtávú pálya. Ezen 
a vonalon átrakodás nélkül 
juthat el a Krivoj Rog-i vas
érc a Kassai Kohászati Kom
binátba. 1980-ra hasonló vas
útvonal fogja összekötni Vla
gyimir—Volinszkij városát a 
lengyelországi Katowicéi Ko
hászati Kombináttal.

a
Uj feladatok előtt

Az egyre növekvő szállítá
sok új feladatok elé állítják 
a határmenti állomások dol
gozó kollektíváit. Ez szüksé
gessé teszi, hogy kölcsönösen 
megtárgyalják, milyen módon 
lehet emelni a munka haté
konyságát, mert ma már egy
más kölcsönös segítése nélkül 
egyszerűen lehetetlen sikere
sen, jól dolgozni a határokon 
áthaladó vasútvonalakon. így 
például a Magyarországra, 
Csehszlovákiába és Lengyel- 
országba irányuló szállítások 
meggyorsítására a szovjet fél 
a vegyianyagok túlnyomó ré
széi 1435 milliméteres nyom
távú tartályvagonokban jut
tatja át a határon, ugyanak
kor Záhonyban és Ciemán a 
Szovjetunió számára széles- 
nyomtávú vasúti kocsikat 
raknak meg.

De vannak más példák is 
a testvéri szocialista országok, 
vasutasai között kialakult 
együttműködésre. Tavaly 
szovjet vasutasok siettek a 
csehszlovák kollégák segítsé
gére, a szovjet határtól Kas
sáig húzódó vasútvonal javí
tásának idején. A zúzott kő 
szállítására egy teljes szerel
vényt és egy talpfaaláverő 
gépet bocsátottak a szomszé
dok rendelkezésére. Csapon 
pedig az első gépesített gurí
tógomb szerelése után, <sz 
üzembe helyezésnél a magyar 
vasutasok is segítettek.

A munkaverseny
tovább szélesedett

A közlekedés, a szállítás let 
hetőségeinek teljés kihaszná-. 
lásáért, a külkereskedelmi 
szállítmányok gyors továbbí
tása érdekében tett erőfeszíté
sek végül nemzetközi szocia
lista munkaverseny meghirde
téséhez vezettek. A munka
versenyről szóló első megál
lapodást tizenöt évvel ezelőtt 
írták alá Csap és Záhony 
dolgozó kollektívái. Az ő pél
dájukat követték a szovjet 
Batyevo és a magyar Eper
jesbe vasutasai. Később a 
csehszlovák és lengyel kollé
gák is bekapcsolódtak a mun
kaversenybe. A versen v to
vább terebélyesedett Cierna 
nad Tisoi. Velke Kapusam, 
Medika, Dorohusk. Mostiska 
és Jagogyin állomások között. 
A szabályok szerint a versen
gő kollektívák képviselői min
den hónap első dekádjában a 
ha árnak az egyik, vagy a 
másik oldalán felváltva talál
koznak. hogy beszámoljanak 
az előző hónap eredményéi
ről.

A munkaverseny legfonto
sabb feltételei előírják min
den résztvevő számára a kül
kereskedelmi szállítások ter
vének teljesítését, a vasúti 
kocsik határállomásokon tör
ténő veszteglésének csökken
tését. a mozdonyok teljesebb 
kihasználását, és a nemzetkö
zi gyorsvonatok menetidejé
nek pontos betartását

(APN)
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Kommunista sportaktíva Szombathelyen

A Haladás VSE célja: 
bekerülni a legjobbak közé

A közelmúltban kommunis
ta spartaiktíváit remdezitelk 
Szombathelyen, aimelyinidk na- 
jMrandjén szerepelt Vas me
gye ifoeötaiavdliásánisík és spoint- 
mozgiatoiáoaik helyzete és a 
fejleszti és feliaidaibad. A tanács
kozásion érthetően igen sok 
szó esett a  megye ¡legnagyobb 
sponbegyesülebárál, a  Szioimibat- 
halyi Haladásiról.

A vitáiban feLszóiMit Török 
Péter, a  Haladás VSE ügyve
zető elnöke és többek között 
elmondta, hogy a vasutas 
sportolók eredményesen sze
repednek az olimpiai sport
ágak panrtszerzési versenyében 
is. A Haladás joggal pályá
zik az országos kiemelésre.

Beszélt anróü is, hogy a  Ha
ladás csak abban  az esetiben 
válthatja valóra a szurkoló
tábor, a  vasúit, a  város és me
gye vezetőinek jogos igényeit, 
ha a  vasi egyesületek segítik 
a megye legnagyobb sport
egyes ületét. Példának említet
te a  labdiarügió-siziakosEitiáilyt.

Reális lehetőség van $arra, 
hogy a labdarugók visszake
rüljenek az NB 1-be, de azt 
látni kell, hogy ez a gárda 
erősítés nélkül nem tud tar
tósan megkapaszkodni az él
vonalban. Ezárt már most 
meg kell kezdeni a  tehetsé
gek félkutaitásált. Hangsúlyozta 
továbbá, hogy a  jövőben az 
eredményes szereplés egyik 
záloga, hogy az erőket és az 
anyagiakat miként tudják 
konoembráDiian felhasználni.

A Haladás VSE eflnöke — 
dr. Horváth Lajos vasúti gaz- 
galtó — airról beszállt, hogy az 
egyesület csak ekkor tud a 
megyei pártbizottság által 
megszabott követelményeknek 
eleget tenni, ha nemcsak a 
vasút áll a Haladás mögött. 
Sürgette a  törvényes esoáköeöík 
adta lehetőségek jobb Makmár- 
zásáit és azt, hogy a város és 
a megye adjon hatékonyabb 
támogatást a  Szjombathelyl 
Haladásnak.

(kőhidi)

Á ta d tá k  re n d e lte té sé n e k  

a  B V S C  új v ívó csa rn o ká t
Mint arról lapunk szeptember 22-1 számában beszámol

tunk, a BVSC Szőnyi úti sporttelepén nem egészen egy év alatt 
elkészült a vívók új edzőcsamoka. A cikkben, téves informá
ció alapján, úgy szerepelt, hogy az Országos Szakipari Válla
lat külföldi licenc alapján szabadalmazott könnyűszerkezetes 
csarnokát a MÁV Tervező Intézet mémökkollektívája ter
vezte.

Dómján András, a  Csongrád megyei Tanácsi Építőipari 
Vállalat műszaki igazgatóhelyettese ezzel kapcsolatban levelet 
irt szerkesztőségünknek, melyben a személyhez és a szellemi 
alkotásokhoz fűződő jogok védelme alapján az alábbiak köz
lésére kért fel bennünket:

„Az alkalmazott megoldás nem külföldi licenc, hanem ma
gyar szabadalom, amelynek OTH lajstromszáma: 173 S68, és 
feltalálója dr. Czenthe Zoltán statikus szakági főmérnök, bu
dapesti lakos. A  szabadalmat a feltalálótól 1978. május 4-én 
létrejött átruházási szerződés alapján teljes és kizárólagos jog
gal vállalatunk szerezte meg, így az vállalatunk szellemi tulaj
donát képezi.

A  találmányt vállalatunk hét nyugati országban jelentette 
be szabadalmazásra, és jelenleg folytatunk tárgyalásokat a 
NOVEX Találmánytéjlesztö és Értékesítő Külkereskedelmi Rt- 
gal a találmány külföldi hasznosítása tárgyában

Az új vívótermet egyébként október első napjaiban Gulyás 
János vezérigazgató-helyettes adta át rendeltetésének. Az át
adáson jelen volt Molnár György, a  vasutas-szakszervezet tit
kára.

SPORTLÖVÉSZÉT

Gyöngyösi siker Budapesten, 
pz MHSZ-klubok csapatbajnokságán

Hering István országos csúcsot ért el 
kisöbű sportpuskával

Budapesten, a Marczibányi 
téri lőtéren rendezte az 
MHSZ országos központja a 
lövész klubok 1979. évi csa
patbajnokságát.

Az ifjúsági II. korcsoport 
standart puska 60 lövéses, 
fekvő versenyszámában orszá
gos bajnokságot nyert a 
Gyöngyösi Kitérőgyártó Üzem 
csapata. (Tagjai: Tórák Ernő, 
Lenkei László és Baranyai 
Pál.)

A  standart puska 3X20 lö
véses összetett számában 
ugyancsak a * kitérőgyártó 
üzem lövészklubjának a csa
pata lett az első. (Tagjai: 
Misi Róbert, Lenkei László 
és Baranyai Pál.)

A zártirányzékú légpuska 
40 lövéses számában és a lég
pisztoly férfi felnőtt 40 lövé
ses számaiban a gyöngyösi 
vasutasok csapatai a harmadik 
helyet szerezték meg.

Vasutas sportlövész körök
ben minden évben egyre nép
szerűbb a Gyöngyösi Kitérő
gyártó Üzem MHSZ lövész- 
klubjának Bátor István em
lékére rendezett kupa verse
nye.

A közelmúltban lebonyolí
tott versenyen kilenc minősé
gi klub versenyzői vettek 
résrzt. A kisöbű sportpuska 60 
lövéses fekvő, felnőtt férfi 
számában szenzációs ered
mény született. A gyöngyösi 
Hering István 600 körös tel
jesítménnyel szerezte meg a 
győzelmet. Teljesítménye or- 
száaos csúcs.

Hering István 1964-ben 
fcezdte sportlövész pályafutá

sát. Többször nyert országos 
és nemzetközi bajnokságot. 
Legutóbbi eredménye eddigi 
pályafutásának legjobb telje
sítménye volt.

A Baross Gábor brigád 
teljesítette vállalását

A ferencvárosi vontatási főnökség Baross Gábor ifjúsági 
szocialista brigádja is csatlakozott a kongresszusi mimkaver- 
senyhez. Elhatározták többek között, hogy egy M62-es gép 
D3-as javítását jóval az előírt határidőin belül elvégzik. A fia
talok 281 órát dolgoztak társadalmi munkában a  mozdonyon.

A munkát anyaghiány nehezítette, de a  javítást végül si
került a  tervek szerint befejezni.
(Képünkön: a brigád tagjai a kijavított M62-es mozdony előtt)

RIADÓ!

Polgári védelmi gyakorlat
Halló, a 11—48-ról Ko- szólt az elméleti felkészültség

vács elvtársat keresem!
— Én vagyok, tessék!
— Jóreggelt kívánok, itt 

Oprável István beszél, a  pol
gári védelem vezetési pont 
ügyeletes tisztje. Közlöm, hogy 
felsőbb szervünk parancsnok
sága riadót rendelt el, ezért 
jöjjön sürgősen a vezetési 
pontra.

Ehhez hasonló beszélgeté
sek hangzottak el és alig ne
gyedóra alatt a riasztottak a 
kijelölt helyen voltak.

Miskolc-Tiszai pályaudva
ron történt ez a  riadó, amely 
a polgári védelem törzskara 
és az alegység parancsnokok 
részére tartott gyakorlat kez
detét jelentette. A gyakorlat 
résztvevői — egy képzeletbeli 
atomcsapás esetét rekonstruál
va —, számot adtak elméleti 
és gyakorlati tudásukról, fel- 
készültségükről.

A közel négyórás gyakorlat 
végén Tóth Mátyás, a  miskol
ci igazgatóság katonai szállí
tási és szervezési osztályának 
vezetője, és Siklósi Ernő, a 
polgári védelem irányító 
törzsparancsnoka, elismeréssel

magas színvonaláról és a  gya
korlat alaitt tapasztalt fe
gyelmezett, példamutató ma
gatartásról.

A polgári védelmi gyakor
latot megtekintették a mis
kolci igazgatóság nagyobb 
szolgálati helyeinek állomás- 
főnökei és polgári védelmi 
parancsnokai.

K. J.

— Polgári védelmi gyakorlat. 
A szombathelyi vasútigazga- 
tóság a közelmúltban polgári 
védelmi gyakorlatot rendezett 
Pápán. Részt vett a gyakor
laton a celldömölki vasutas 
tűzoltók gépesített egysége is. 
A programban pálya- és épü- 
lethelyreálüítási munka is sze
repéit. A gyakorlat értékelé
sében részt vettek az igazga
tóság, valamint a  városi párt- 
bizottság képviselői is.

— Nagytakarítás. A hatva
ni csomópont valamennyi 
szolgálati főnökségének dol
gozói, szocialista brigádjai 
részt vettek a közelmúltban 
szervezett őszi nagytakarítási 
akcióban. A brigádok az ál
lomás; a rendező pályaudvar 
és a szolgálati helyek kör
nyékét takarították, csinosí
tották. Apc, Zagyvaszántó, 
Vámosgyörk és Verpelét ál
lomásokon is szerveztek ha
sonló takarítási akciót

— Színháztörténeti előadás. 
A nagykanizsai Kodály Zoltán 
Művelődési Ház nyugdíjas 
klubjának tagjai részére a 
■közelmúltban diavetítéssel 
egybekötött színháztörténeti 
előadást tartott Dobó László 
tanár. A hallgatók megismer
kedhettek a színházak fejlő
désérték történetével, köztük 
a zalai színjátszás múltjával 
is.

— Kirándulás. Miskolc—Ti
szai pályaudvar szakszerve
zeti bizottsága a vasutas szü
lők és gyermekei részére a 
közelmúltban kirándulást 
szervezett a Mátrába. A ki
ránduláson 46 szülő és gyer
meke vett részt. Megtekintet
ték többek között Eger, Pa- 
rádfürdő, Mátraháza és 
Gyöngyös nevezetességeit.

— Segített a brigád. Isa- 
szeg állomás I-es főpályames
teri szakaszának Petőfi bri
gádja már több éve patronál 
egy 81 esztendős asszonyt. 
Legutóbb beázott házának te
tőszerkezetét javították ki. 
Ötven tetőcserepet vásároltak 
a helyi tüzéptől, és azokkal 
cserélték ki a régi cserepe
ket.

— Véradás. Debrecen állo
máson október 22-én véradó
napot rendeztek, amelyen 93- 
an összesen 29 liter vért ad
tak térítésmentesen az állo
más dolgozói.

— Igazgatói dicséret. Recsk 
—Parádfürdő állomás dolgo
zóit az idei tisztasági verseny
ben elért kimagasló eredmé
nyeiért a miskolci igazgató
ság vezetője dicséretben és 
pénzjutalomban részesítette.

— Nyugdíjasok búcsúztatá
sa. Miskolc—Tiszai pályaud
var társadalmi és gazdasá
gi vezetői bensőséges ünnep
ség keretében búcsúztatták el 
azt a 92 nyugdíjast, akik 
1978-ban fejezték be az aktív 
szolgálatot. A szakszervezeti 
bizottság ajándékkal kedves
kedett a régi munkatársaknak 
és vacsorát adott tiszteletük-

Véradókat kössön töttek 
a budapesti igazgatóságon

A DMVSC női kézilabdázói az NB l-ben
A kézilabdázás hívei újabb 

sikernek örülhetnek Debrecen
ben. A következő bajnokság
ban a Debreceni Dózsa férfi 
kézilabda csapata mellett a 
DMVSC, nH csapata is az NB 
l-ben szerepel.

A vasutas lányok már az el
múlt évben sikeresen szere
peltek, az élmezőnyben végez
tek, és várható volt, hogy eb
ben a bajnokságban kiharcol 
ják a feljutást az első osztály
ba.

A siker kovácsai Halász Fe
renc edző, s az NB I-be jutást 
kiharcoló játékosok: Balogh
Erzsébet, Bordás Sándorné. 
Eperjesi Ilona, Hajnal Erzsé
bet, Huszár Erzsébet, Botka 
Lászióné, Filep Anikó, Máthé

Zsuzsa, Molnár Etelka, Szarvas 
Anikó, Tóth Rózsa és Purguly 
Mária.

MODELLEZÉS
Befejeződtek a repülőmodel

lezők 1979. évi országos baj
nokságai. Ezeken a budapesti 
MÁV Modellező Klub tagjai 
jó eredményeket értek el.

A körpályás műrepülő kate
góriában Weinwurm Géza or
szágos bajnok lett. Országos 
bajnokságot nyert a  rádiótáv. 
irányítású műrepülő kategó
riában Stefel Győző is. A IV. 
helyet Simon István szerezte 
meg.

HATARMENTI SPO R TVETÉLKED Ő
Szeptember 22-én Murakeresztúr határállomás szakszer

vezeti bizottságának és KISZ-szervezetének vezetősége sport- 
vetélkedőt rendezett, melyen Kotoriba határállomás fiataljai 
Is részt vettek. A programban nagypályás labdarúgás, sakk- 
és asztalitenisz-verseny szerepelt. A Murakeresztúr állomás 
szakszervezeti bizottsága által alapított serleget Kotoriba ál
lomás fiataljai nyerték.

A sportvetélkedőt ezentúl minden félévben megrendezik.

voltak azok, akiket annak 
idején táviratidag hívtak be, 
hogy közvetlen vérátömlesz
téssel mentsék meg a kislány, 
illetve a kisfiú életét 

Az ünnepségen tizennégy 
többszörös önkéntes véradót 

részesítettek.

S. R.

A budapesti igazgatóság kul
túrtermében október 16-án 
véradó-vérkapó ünnepséget 
rendezett a  helyi Vöröske
reszt szervezet. Mint az évek 
során annyiszor, most is el
jöttek azok a volt betegek, 
akiknek gyógyulásáért az 
igazgatóság dolgozói — a szó pénzjutalomban 
igazi értelmében — a vérüket 
adták.

A már hagyományosnak 
számító ünnepségen megjelent 
Rékasi István igazgatóhelyet
tes és dr. Erdődy Zoltán, a 
területi egészségügyi központ 
igazgató főorvosa is.

Básta Rezsőné, a Vöröske
reszt szervezet titkára mon
dott ünnepi beszédet. Utána 
a tízéves Vészeli Erika és -a 
hét esztendős Pinti Lajos ta
lálkozott véradóival, Kovács 
László könyvtárossal és Mar
si Gyulával, a forgalmi osz
tály helyettes vezetőjével, ök

Lakáscsere
E lcserélném  Bp. K erepesi ú t 1/3. 

VI. ép ü le tben  levő nagy méretű 
(100 négyzetm éteres), korszerűsí
te t t  k é t szoba kom fortos, telefo
nos lak áso m at tan ács i lakásra, 
é rd ek lő d n i lehe t munkaidőben 
832—711, m unkaidő  u tán  pedig 
144—240 telefonsz$m on, dr. Dénes 
Ferenc.

E lcserélném  Szolnokon levő egy 
p lusz k é t fé l szobás, 63 négyzet- 
m éteres, összkom fortos MAv-bér- 
lakásom at b u dapestire . Érdeklőd
n i leh e t Szolnok, M átyás kir. u. 
2. 5000, V áry . T elefonon: 02—15— 
32.

E lcserélném  napfényes, két 
nagy szobás, p lusz hálófülkés, te
lefonos, D u n á ra  néző, 80 négy
zetm éter a lap terü le tű , IX. kerü
leti, ö sszkom fortos MAV-bér laká
so m at k iseb b  m ére tű , másfél-két
szobás, sz in tén  összkomfortos, 
bu d ap esti tan ács i lakásra . Lakó
te lep i Is lehe t. M inden megoldás 
é rdekel. É rdek lődn i az  esti órák
b an  133—155 telefonszám on vagy 
levé lben : d r. M olnár Kálmán, Bu
d ap est, S o ro k sári ú t  13. sz. n . 
7. 1005.

E lcserélném  B udapest, Hungária 
k ő rú tn á l levő, szoba-konyha, 
fü rdőszobás, 48 négyzetm éteres, 
első em eleti M A V-bérlakásomat, 
p lusz k é t  m elléképülette l, kis
k e rtte l, 2 és fé l szobás, össz
kom fortos, 70—79 négyzetm éter 
a lap terü le tű  lak ásra . T anácsi Is 
é rdekel. É rdek lődni egész n ap  a 
344—800 telefonszám on.

E lcserélném  kétszobás, étkezős, 
rák o sp alo ta i k e rté sze tre  néző, n . 
em eleti M A V -bérlakást ke ttő  ki
sebbre. É rdek lődni leh e t telefo
n o n : 10—18, N agy M árta.

E lcserélném  D unakeszi—Gyárte
lepen  levő, k é t szoba összkom for
tos, gázfű tésű , I. em eleti lakáso
m at P e s t b e lte rü le tén , egy szoba 
há ló fü lk és összkom fortosra . Min
d en  m egoldás é rdekel. C ím : Lip- 
niczki A ndrásné , 2120 Dunakeszi, 
B éke ú t 2.

E lcserélném  B udapest, XIV. ke
rü le ti egy szoba, kom fortos MAV- 
lakásom&t k izáró lag  debrecenire, 
v a su tas  dolgozóval. M inden meg
o ldás é rdekel. É rdek lődni lehet: 
D ebrecen állom áson, H oór Ernő 
vonatveze tőnél a  vezényletben, 
B udapesten , 40—49 telefonon, 
D obrosiné.

MAGVAR VASUTAS

a V asutasok Szakszervezetének 
l to k

Szerkeszti a szerkesztő  bizottság 
Felelős szerkesz tő : VisJ Ferenc 

S zerkesztőséé:
1063 Bpes* VI.. B enczúr u tca 41. 

Telefon v á ro si: 229 ■ 872.
ü zem i: 19—Ti.

K iadja és te r je s z ti : 
a N épszava Lapkiadó Vállalat
1064 B pest VII.. Rákóczi ú t  64.

T elefon : 224—818.
Felelős k iad ó : dr. Suth Péter, 
a Népszava L apkiadó Vállalat 

Urazsatóla.
C sekkszám laszám unk:

M NB, «19 — 11 859 
79—4643 Szikra  L apnyom da 

B udapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán  vezérigazgató

A BUDAPESTI 
VASUTAS SC
könnyű munkára

FELVÉTELRE KERES
vizsgázott 
kazánfűtőket, 
pályamunkásokat, 
takarítónőket és 
oltozooroket.

Nyugdíjas dolgozókat is alkalmazunk.

Jelentkezés személyesen 
Bp. X!V., Szőnyi u. 2. 
vagy telefonon 
a  636—872, 81—37 számokon.
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Terven felül, határidő előtt 
a kongresszus tiszteletére

A tiszta szolgálati helyért
A csepeli gépállomáson 

egym ással versenyeznek a m unkáskollektívák

, A  szolnoki járműjavító gaz
dasági és társadalmi vezetői 
az idén jól átgondolt progra
mot dolgoztak ki a folyama
tosabb, hatékonyabb terme
léssel kapcsolatban. A szak- 
szervezeti bizottság termelést 
segítő propagandája is meg
értésre talált a dolgozók kö
rében, Az intézkedések hatá
sára az első félévben száz 
százalékon felüli teljesítmé
nyek születtek, pedig az üzem 
produktív létszáma közel 
félszázzal csökkent. A  jó 
eredmények — a szocialista 
brigádok, kollektívák helytál
lásán kívül — a folyamato
sabb anyag- és alkatrész- 
ellátásnak is köszönhetők.

A  kongresszusi munkaver
seny is nagy lendületet adott 
a  termelésnek. A z üzemveze
tői és a szakszervezeti bi
zottság konkrét célokat tűzött 
e  dolgozók élé, ezért a  ver
senyfelajánlásokat már köny- 
nyebb volt megfogalmazni. A  
legfontosabb vállalások a 
TCS-típusú fedett tehervago
nok javításával kapcsolatban 
születettek. A z év közepén 
sok ilyen kocsi érkezett az 
tizembe. Az emelőberendezé
sek korlátozott kapacitása és 
a kis termelékenységgel vé
gezhető, javítás miatt sok 
kocsi csak később kerülhetett 
vissza a forgalomba. A ' fiz i
kaiak és a műszakiak együtt 
láttak munkához. A  szakszer
vezeti bizottság kezdeménye
zésére átmenetileg vállalták, 
hogy három műszakban dol
goznak a kocsik mielőbbi for
galomba állítása érdekében.

— A  XII. pártkongresszus 
tiszteletére vállaltuk többek 
között, hogy a második félév
ben terven felül elvégezzük 
tíz M47-es dízelmozdony meg
előző karbantartását, harminc 
By típusú négytengelyes sze
mélykocsi fővizsgáját, tíz 
személykocsi és harmincöt 
tehervagon futójavítását — 
tájékoztat Demecs Béla ter
melési főmérnök. — Ezen kí
vül csökkentjük az átfutási 
időt és takarékoskodunk az 
energiával. Ha a vállalásunk
ban rögzített típusú járművek 
nem érkeznek időben üze
münkbe, akkor a pótfelaján
lás teljesítése érdekében 
egyéb típusú mozdonyokat, 
teherkocsikat állítunk a ja
vítószalagokra. A   ̂ hatéko
nyabb termelés feltétele a 
munkafegyelem javítása, a 
munkaközi szünetek és vesz
teségidők csökkentése, a jó  
munkaszervezés és az újítók 
ötleteinek alkalmazása.

A  szolnoki járműjavítóban 
profil változásra is sor ke
rült, aminek velejárója a 
munkaerő-átcsoportosítás. A  
gőzmozdonyok nehéz alkat
részeihez szokott brigádoknak 
át kellett állniuk az M47-es 
és M44-es típusú dízelek, 
MDa szerelvények, ABb és Bb 
motorkocsik finomabb, bonyo
lultabb alkatrészeinek a ja
vítására. A  By típusú négy- 
tengelyes személykocsik is na
gyobb felkészülést igényeltek 
a járműjavító kollektíváitól.

— Elégedettek vagyunk a 
kongresszusi vállalások eddigi 
teljesítésével — mondja Bel
ső László termelési felelős. 
— Szeptember végére elvé
geztük 35 teherkocsi futó
javítását terven felül. A  fű
tési idény kezdete előtt befe
jeztük hét villamos vonatfű
tő kocsi tervszerű megelőző 
karbantartását is. A  munka
verseny helyzetéről, a gazda
sági mutatók alakulásáról a 
dolgozókat rendszeresen in
formáljuk.

A  szakszervezeti bizottság 
és a gazdasági vezetők min
dig tájékoztatják a dolgozó
kat a soron következő tenni 
valókról. Nem fukarkodnak a 
dicsérő, elismerő szóval, de 
ha szükséges — a bírálattal 
sem. A  jó munkahelyi lég
kör bizonyítéka az is, .hogy 
a kommunista műszakokon 
szinte mindenki részt vesz. 
Legutóbb októberben került 
erre sor. A  150 szocialista 
brigád 103 ezer forintnyi 
munkadíját p  vállalati lakás
építés segítésére, a  magánla
kást építők kamatmentes köl
csönnel való támogatására 
fordították.

A  munkaverseny eddigi 
eredményei annak is köszön
hetők, hogy a brigádok nem
csak azt tudják, hogy milyen 
munkát kell elvégezniük, ha
nem azt is, hogy azért mennyi 
pénz jár. A  termelékenység 
fokozásában a munkás éppen 
úgy érdekelt, mint a közvet
len termelésirányító. A  prog
ramozott műveletek elvégzé
séért, a határidők szigorú be
tartásáért célprémium jár. A  
dolgozók ezért gyakrabban 
teszik szóvá a hiányosságokat 
és a vezetők azt méltányol
ják. A  hasznosítható ötlete
ket igyekeznek minél gyor
sabban alkalmazni. A  részle
gesen üzembe helyezett új 
dízel-szereidében is csak így 
alakulhatott ki megfelelő 
technológia. Amikor megkezd
ték a mobil motorpróbaterem 
kivitelezését, akkor is igényt

tartottak a brigádok, fiatal 
szakemberek kezdeményező 
készségére, javaslataira.

Amikor meglátogattuk a 
mozdonyok erőátviteli egysé
geit szerelő dolgozókat, több 
helyen láttuk, hogy a közép
vezetők, technológusok a bri
gádok tagjaival együtt dol
goztak, tapasztalatokat gyűj
töttek. A  gyakorlatba*! győ
ződtek meg arról, miképpen 
lehet megvalósítani az íróasz
tal mellett kidolgozott techno
lógiát, terveket.

A  járműjavító kocsiosztá
lyán is bizakodó a hangulat. 
Kókai Sándor osztályvezető 
elmondotta, hogy a dolgozók 
többségének egyetértésével 
találkozott a fegyelmezettebb 
munkára való törekvés. Az 
itt dolgozó brigádok vállalták, 
hogy a tervezett személy- 
kocsik javítását határidő előtt 
tíz nappal befejezik. Ezek a 
kocsik már részt vehetnek az 
év végi ünnepi forgalomban.

A  munkaerőhiány miatt a 
járműjavító vezetői nagy gon
dot fordítanak a szakmunkás- 
képzésre. Ebben az évben 84 
fiatal tett sikeres szakmun
kásvizsgát az üzem tanintéze
tében. Közülük húszán azon
ban a vidéki vasúti csomó
pontokon helyezkedtek el. Je
lenleg 185 ipari _ tanulója 
van az üzemnek. Többségük 
ösztöndíjjal tanul itt. Az 
üzem és a helyi gépipari 
szakközépiskola jó kapcsola
tainak eredményeként száz 
fiatalt írattak be dízelmotor- 
és villanyszerelő szakmákra. 
A z új dízelbázison a jövőben 
remélhetően nem akadozik 
majd a szakember utánpótlás.

A  jó munkahelyi légkör is 
záloga ennek.. .

iSzeged-Rókuson, a gépállo
más javító bázisán a brigádok 

| egymással versenyeznek a tisz
ta szolgálati helyért a munka- 

| hely csinosításában és a kör- 
| nyezetvédelemben. A  munka
hely területét szektorokra osz
tották. Minden szektorért a 
dolgozók egy-egy csoportja a 
felelős. A  verseny célja a gép
állomás rendje, tisztasága, kör
nyezetvédelme.

Az értékelést folyamatosan 
végzi a szakszervezeti bizal
miakból álló öttagú csoport. 
Rendet tartanak a munkate
rületeken, a mosdókban, az öl
tözőkben és a mellékhelyisé
gekben. Számon tartják a kör- 
. nyezetszennyeződés megakadá
lyozását a szabadtéren és a 
műhelyekben.

A z értékelő csoport tagjai 
egymástól függetlenül pontoz
zák a szektorokat és havonta 
összesítést készítenek. Figye
lembe veszik a közhangulatot 
és kikérik a dolgozók vélemé
nyét. Az eredményeket fali
táblákon, több helyen propa
gálják.

A  gondosan elvégzett parko
sítás és fásítás nemcsak eszté
tikailag javítja a munkahely 
környezetét, hanem friss leve
gőt is biztosít. Az ízléses deko
rálás, a festés, mázolás, a sze
méttárolók rendbentartása és 
ürítése mind a környezetcsino
sításhoz tartozik. A  kedvezőbb 
fényhatás biztosítására nagy 
gondot fordítanak a világító 
testek armatúráinak tisztán
tartásával.

Az üzemszemlék is szorosan 
kapcsolódnak a környezetvé
delemhez. A  rontó tényezők 
közül például legsúlyosabb, ha

A  szentesi körzeti üzemfő
nökség és az építési főnök
ség szocialista brigádjai kö
zött évek óta jó a kapcso
lat. A közös teendőket most 
együttműködési szerződésbe 
foglalták, és segítik egymást 
a kongresszusi munkaverseny
ben is. A  körzeti üzemfőnökség 
egyik legfontosabb célkitűzése, 
hogy az év végéig 1,7 millió fo
rint értékű energiát takarít
son meg. Ez 200 ezer forint
tal több, mint az előző évben 
volt. Az építési főnökség a 
munkagépek és a járművek 
gázolaj fogyasztásának két 
százalékos megtakarítását tűz
te célul.

A két főnökség kong rész- 
szusi munkaversenyének már 
kézzel fogható eredményei 
vannak. Különösen az üzem

más munkaterületre odahord
ják a szemetet.

A  munka közben is rendnek 
kell lenni. Nem lehet a törlő
gyapotot szétdobálni. A  közle
kedő utakon nem heverhetnek 
szanaszét szerszámok és mun
kaeszközök*. A  falak és beren
dezések elszennyezése is fekete 
pontot jelent. A  gépek, és jár
művek okozta olajszennyező
dést azonnal meg kell szüntet
ni. A  fáradt olajat rendszere
sen gyűjtik.

A  környezetvédelmi tevé
kenységet a munkahely gazda
sági és társadalmi vezetői is 
véleményezik.

A  gépállomáson hét szektor 
vérsényez a tiszta környeze
tért. Az összesített eredmények 
alapján saját keretükből a No
vember 7-i ünnepségen osztot
ták ki a jutalmakat. Az idén 
az I. számú műhelycsarnok 
dolgozói tettek legtöbbet a kör
nyezetcsinosításért.

A  városföldi építésvezetőség 
szocialista brigádjai is élenjár
nak a mozgalomban. Különö
sen munkahelyük levegőjének 
tisztaságáért tettek sokat.

A  vasútüzem területén a 
tiszta környezetért meghirde
tett tisztasági mozgalom ered
ményeit nemrég értékelték. 
Zsarkó Imre, a Magyar Vörös- 
kereszt Gsongrád megyei titká
ra nagy elismeréssel nyilatko
zott a helyszíni szemlén. A  
Vöröskereszt és a MÁV okle
velét kapta a szentesi építési 
főnökség szegedi gépállomása 
és a városföldi építésvezető
sége.

munkaerőátcsoportosítás terü
letén értek el jó eredményt. 
A z építési főnökségnél hetven 
százalékkal csökkent az iga
zolatlan napok száma és húsz 
százalékkal kevesebb az iga
zolt távoliét is.

A  vasút októberben 25 mil
lió 300 ezer utast szállított, ez
zel a bázishoz viszonyítva 95,9 
a tervhez képest 93 százalékos 
teljesítést ért el. Az utaskilo
méter teljesítmény közel azo
nos szinten alakult. A  sze
mélyszállítás menetrendszerű
sége 0,2 százalékkal romlott a 
bázishoz -viszonyítva. A  fa j
lagos késési idő is kedvezőtle
nül alakult, mind a nemzetkö
zi, mind a belföldi forgalom
ban.

A  vasút októberi áruszállí
tási -teljesítménye

Síncsere
határidő

előtt
A  tapolcai pályafenntartási 

főnökség szocialista brigádjai 
is csatlakoztak a kongresszusi 
és felszabadulási munkaver
senyhez. Ennek az ad különös 
jelentőséget, hogy a létszám
hiánnyal küzdő pályamunká
sok kilencven százaléka brigá
dokba tömörülve tesz' többet 
napi kötelességénél.

A  11 brigád közül, kitűnik a 
gépesített mozgó pályamesteri 
szakasz Kossuth szocialista bri
gádja, Jobb munkaszervezés
sel, hatékonyabb munkával el
érték, hogy a Szaoadbattyán— 
Tapolca közötti vonalon az en
gedélyezett' vágányzáxas sín
cseréket három nappal a terve
zett határidő előtt befejezték. 
A  felszabadult három napon — 
szeptember 21-én, 24-én és 25- 
én — Csajág és Alsóörs állomá
sokon lecserélték a fél váltókat. 
Ezzel elérték, hogy Csajág ál
lomáson a váltók kopottsága 
miatt a teherszerelvényeket a 
jövőben nem kell szétszedni és 
az engedélyezett terheléshez 
alkalmazkodva két részletben 
közlekedtetni. A  teljes terhe
léssel közlekedtethető vonatok 
a költségmegtakarításon túl
menően jelentősen enyhítik a 
térség őszi szállítási gondjait.

A  brigád 25 tagja október 
27-én kommunista szombatot 
tartott. A  kollektíva tagjai há
rom vagont raktak meg sínek
kel, és az ezért járó több mint 
négyezer forintot a Kőszegi 
M Á V Nevelőotthon részére 
ajánlották feL

Sz. Jakab

Otlethónap
A  nagykanizsai üzemfőnök

ség vontatási főnökségén ok
tóberben ötlethónapot rendez
tek. A  dolgozók 145 javasla
tából 85-öt fogadtak el, ebből 
61-et újításnak minősítettek. 
A  hasznos ötletekért összesen 
12 950 forintot fizettek.

A  legtöbb ötletet Kauten Jó
zsef dízel villanyszerelő, Nagy 
111. István tanulmányi felelős 
és Herczegh László resaotnfcos 
dolgozta ki.

12 millió 453 ezer tonna 
áru volt.

Az előző év azonos időszaká
hoz viszonyítva 104,7, a  terv
hez képest 103,2 százalékos 
teljesítést ért el a vasút. Még 
kedvezőbben alakult a díjsza
bási árutonnakdlométerbe« 
mért teljesítmény.

A  tervezetthez képest, a bel
földi küldeményeknél 7,9 szá
zalékos á túlteljesítés. Ezzel 
szemben az export, import és 
tranzitszállításoknál 6,7, 5,1,
illetve 1,8 százalékos a lema
radás. ^

A  kocsáágényes áruszállítás
3,3 százalékkal . haladta 

meg a bázisszintet.
A  fontosabb árúk közül, tűzi
fából, kőből, kavicsból és 
mészből többet, míg műtrá
gyából, cukorrépából keveseb
bet szállított a vasút, mint ta
valy októberben.

A  késetten közlekedő teher* 
vonatok részaránya a bázis
szintnek megfelelően alakult. 
Továbbra is kedvező viszont

a teherkocsik átlagos ter
helése, amely 5,6 százalék
kal javult a bázishoz ké

pest,
míg a kocsiforduló idő 2,7 szá* 
zalékkal romlott.

Az elmúlt hónapban javult 
a teherkocsi-ellátás. Nagy 
mértékben csökkentek a bel
földi vo-niatfel oszlutások és ke
vesebb volt a gépácsorgási 
esetek száma is. Ugyanakkor 
a géprevárás 15,1 százalék
kal nőtt.

I
I A  tehervonati mozdonyok 
kihasználása a korszerű von
tatás tekintetében mind a bá
zisnál, mind a tervezettnél 
alacsonyabb volt. Am i a szál
lítások minőségét illeti még 
nagyon sok a javítani való.

T á r s a d a lm i  m u n k a  a  g y e r e k e k é r t

Köszönet a segítségért
A z  Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Mód

szertani Intézetének gazdasági és társadalmi vezetői le
vélben fejezték ki köszönetüket a Keleti vontatási fő
nökség Steinmetz szocialista brigádjának a nemzetközi 
gyermekév tiszteletére végzett kimagasló társadalmi 
munkáj ükért.

A  brigád 496 óra társadalmi munkát végzett, amely- 
lyel nagymértékben enyhítette az intézet gondjait. L e
bontottak többek között egy régi épületet, amelynek 
anyagát az intézet felhasználta. A z  intézet nagytétényi 
telephelyén korszerűsíteltiték a régi széntüzelésű kazáno
kat. A  Steinmetz brigád vállalta az új kazánok hely
színre szállítását és a régiek kiszerelését. Ezzel meg
teremtették annak a lehetőségét, hogy a telephelyen 
még ébiben az évben áttérjenek az olajtüzelésre.

Orosz Károly

Brigádok vetélkedője Nagykanizsán
A  nagykanizsai körzeti üzemfőnökségen is sikeres volt a 

szocialista brigádok szellemi vetélkedője, amelynek üzem- 
főnökségi döntőjén 15 brigád vett részt. A  győzelmet a Ság- 
vári Endre ifjúsági brigád szerezte meg. Második a Landler 
Jenő, harmadik pedig a Hámán Kató brigád csapata lett.

A  zsűri különdíjjal jutalmazta a siófoki Kék Balaton és 
a nagykanizsai József. Attila  brigádokat a legtartalmasabb 
naplójukért. .

A  Ganz-MAVÁG 1976 végén kezdte meg a jugoszláv vasutak megrendelésére készülő, 
háromrészes villamos motorvonatok szállítását. A z elővárosi, és a városközi forgalomban 
egyaránt bevált motorvonatok luxuskivitelben készülnek. Felvételünk egy új motorvonat

próbaútjáa készült CLaczkó Ildikó felvétele)

Fogas Pál

Két főnökség együttműködése
anyag megtakarításban és a

A VASÚT OKTÓBERI SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYE:

25 m illió  300 ezer utas 
és 12 m illió 453 ezer tonna áru
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Kitüntetések november 7. alkalmából Bolognai delegáció tanulmányozta 
szakszervezetünk kulturális munkájátA Négy Októbert Szocialista For

radalom 62. évfordulója alkalmá
ból — eredményes pán- és tömeg - 
szervezeti munkájuk elismerése
ként — a Magyar Népköztársaság 
íiiűidki Tanácsa

MUNKA ÉRDEMREND
arany fokozata

ffd tüntetésben részesítette: Alexa
József váfltókezedőt. mb-titkárt. Ti- 
‘szalök áll.: Boros Vince belső ell. 
vezetőt, Gyöngyös MÁV Kitérő- 
gyártó Ü .; Hargitai László áll. főn. 
helyettest, Szolnok 611.: Koszorús 
'Ferencet. a Vasutasok Szakszerve- 
wete főtitkárát:; Kuti István üz^rn- 
dgazgatot, Székesfehérvár Jj. Ü.

MUNKA ÉRDEMREND
ezüst fokozata

feltüntetésben részesítette: Kvaszt a 
Ferenc müvez., Miskolc JJ. Ü .: Lé- 
várcli József személyzeti csop. 
vez.. KPM Vasúti Főosztály; dr. 
Lúgost József okt. cscrp. vez. szb-

titkáir, Szeged lg . : Pady Géza pb- 
titkart, Bp. Vasúiig.; Pintér József 
utazó mosd. feivígy. mb-titkár, 
■Keleti Vont.: Pósa István *nehéz- 
gépkez:. Miskolc Építési Főn,, Tóth 
János személyzeti vez., Pápa Pft. 
Főn.: Tóth Kálmán termelésirá
nyítót . Debreceni Ép.' Főn.; Mórt 
ÍLászló belső ellenőr, szb-tatkár, 
PereocváTosi pft. lön.

MUNKA ÉRDEMREND
bronz fokozata

feltüntetésben részesítette: Deme
Gyula Lakatos csop. vez., Debire- 
cen Ép. Főn.; Kiss Károly igaz
gatót, MÁV Hídép. Főn.; Kottász 
.Jenő igazgatóhelyettest, MÁV 
Anyagell. Igazg.; Kocsis Márton 
szb-íitkárt, Szob áll.; Kun József 
lakatos csap. vez., Bp. Nyugati 
Müsz. Kocsfcszolg. Fon.: Ladányi
Lajos vonal kei.. Nyíregyháza Pft. 
Főn.; Mar cső Károly tolatásvez.. 
Bp. Ferencváros áll.: Merked Lajos 
dízel-motorvez, Kaposvár MÁV 
Üzem főn.: Szőilősi Tóth Illés vil- 
Hamyszsre&ö csop.. vezetőt, Keleti 
Műszaki Kocsiszolgálati Főn. Mé
hes Lajos üzemvez.. Északi Jj. U. 
Békéscsabai Üzeme: Oláh Károly 
személyzeti csop. vez., Miskolc 
Vasúiig.: Varasd5" Mátyás műsz.- 
gazd. tanácsadót, KPM Vasúti Fő
oszt.

A közlekedés- és posta ügyi mi
niszter

KIVÁLÓ VASUTAS
kitüntető Címet adományozta: Ara
di Mihály müvez., Zalaegerszeg 
Körzeti Uzemíőn.; Balogh Sándor 
ügyint., Békéscsaba Körzeti Üzem- 
ion. ; dr;.- Benda Antal oszt. vez., 
Szeged Vasúiig.; Cserháti Ferenc 
íőeiektrikusnak, Miskolc Vont. 
Főn.; Cséke Lajos tűzi kovács csop. 
vez., Landler Jj. Ü.; Dalos Ede 
oszt. vez. h., Bp. Vas útig.; Dancs 
József oszt. vez., . Szombathely 
Vasúiig.; Egri Sándor pb-titkámak, 
Püspökladány Üzemfőn.; dr. Holló 
Lajos szako. vez.. KPM Vasúti Fö- 
oszt.; Juhász András ügyint. Pécs 
Vasútig.: Kiss Lásziló függ. párt- 
vez. titkárnak, Debrecen áll.: Kö
les zár József művez., Dombóvár 
Uzemíőn.; Kolonics Gyula müvez.. 
Szombathely Jj. U .: Kudar Pál 
szem. csop. vez., Székes f  eh érv ár 
Csomóponti Uzemfön..; Oláh Ká
roly szertárvez., Benente Szertár- 
vez.; Rózsás István szem. csop. 
vez., Záhony Uzemíőn.; Sleng Já
nos oktatónak, Vác Pft. Főn.; Só
lyom Ferenoné csop. vez., BVKH; 
Szőke András művez.. Dunakeszi 
Jj. U .: dr. Tanner János állomás
főn.. Kazincbarcika áll.; Tétényi 
Károly kocsivizsg., Pusztaszabolcs 
Vont. Főn.: Tóth Gyula széntéri 
feivígy., Hámán Kató Vont. Főn.; 
Vincze Antal műszerésznek, Sze- 
ged-Rókus BBFF.

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette: Balázs 
Mihály üzemvez., Balparti BBFF 
Szolnoki Üzeme; Bállá Vince vo- 
naJjkez., Tapolca Pft. Főn.: Balogh 
János áll. főn. h., Debrecón-Vásár- 
tér áll.; Balogh Róbert rmozd. vez., 
Szolnok Vont. Főn.; Bene Kálmán 
ügyirjt. csop. vez., MÁV Nyugdíj 
H ív.; Berényi Károly laikatos oson. 
vez.. Északi Jj. Ü.; Boldog István 
m ózd ony laikatos t, Szeged Körzeti 
Uzemfön.; Bori László főmöks-ég- 
vez., Kisújszállás Pft. Főn.; Bujtás 
Károly oszt. vez., Landler Jenő 
Jj. U.; Czeglédá József lakatost, 
Bp. Keleti Vont. Főn.; dr. Drávucz

Ferdinánd csop. ve?., Bp. V.asüteg.; 
Gajda György poig. ved. törzspar., 
Kiskunhalas áh.: Gál János forg. 
részlegvez. Cegléd Körzeti Üzem- 
főn.; dr. Hadin Elemér igazg. fő
orvos h.. Pécs Tér. Egészségű. 
Közp.; Hajcsár József rakt. vez.. 
Dombóvár MÁV Fatelítő U .; Hon ti 
Pál tolatásvez., Szob áll.; Horto
bágyi István szem. -vez., Bp. Fe
rencváros áll.; laki András kotró- 
gépkez., Záhony Gépesített Rakod. 
Főn.; Ivanics Gyula ügyint., Jósz- 
kisér MÁV Építőgépjav. Ü.; Jó
kai János oszt. vez., Pécs Vasút
ig. ; Kakuszi Lajos lakatost. Kis
kunhalas Vont. Főn.: Kertész Ká
ro ly ié  csop. vez., Pécs Vasútig.; 
Kígyóéi István ügyint. csop. vez., 
KPM Vasúti Főoesrt.; Kriston Lu
kács tartalékost. KAI-Kápolna áll.; 
Kovács István munkaerő-gazdálko
dót. Szombathely. Jj. U .: Lendvai 
László alvázlakatos csop. vez.. 
Északi JJ. Ü .; Losonczi Viktor 
jegy vizsg.. Mátészalka áll.; Lu
kács József térfőn.. Bp. Ke
lenföld á ll.: Magvar Antal ol-
mozó-bárcázót. Békéscsaba Kör
zeti Uzemfön.: Malőr Zoltán
bádogost. Debrecen Jj. U .; Mar
ton György mozd. vez.. Mis

kolc Vont. Főn.: Márton János
könyvkötőt; MÁV Jegynyomda 
Főn.; Mikola Györgyivé ügyint. 
Mislkolc-Tiszai pu. Épület- és Híd- 
fennt. Főn.; Molnár István mozd. 
vez., Komárom Vont. Főn.;‘ Mos- 
dós-i József munkást, Nagykanizsa 
Uzemfön.; Nagy Lajos művez.. Bp. 
Építési Géptelep Főn.; Orosházi 
látván pénzügyi csop. vez.. Bp. 
MÁV Tér. Egészségű. Közp.: Pá
pai János munka vez.. Ha tvan- 
Füzesabony Pft. Főn.: Pataki Kál
mán oszt. vez., Székesfehérvár JJ. 
Ü .; Rákos Béla vez. oktatót, Ta
polca Körz. Üzemfőn.; Pusztai Já
nos kocsiiaíkafcos csop. vez.. Hat
van Vont. Főn.; Seres Sándor von
tatási reszortost, Kecskemét Vont. 
Főn.; Simon Imre lakatos csop. 
vez., Szombathely TBÉF: Szabó
József raktámOkot. Bp. Ferencvá
ros áll.; Szabó Sándor lakatos 
csop. vez., Székesfehérvár Jj. U.; 
Szász Gergely ügyint..-Bp. Vasút
ig. ; Szekeres István villanyszerelő

A nyugállományba vonuló vas
utasok közül az alábbiak része
sültek kitüntetésben:

MUNKA ÉRDEMREND
ezüst fokozata

kitüntetést kapták: Bene Antal
belső ellenőr, Sopron Vont. Főn.; 
Perédi Pál áll. főn. helyettes, Rá
kosrendező á ll.: Reitinger Pál 
művezető, Bp. Keleti Vont. Főn.; 
Tóth Péter ügyint., KPM Vasúti 
Főoszt.

MUNKA ÉRDEMREND
bronz fokozata

kitüntetésben részesültek: Békés
Ferenc személyzeti vez., Győr 
áll.; Farkas Józseíné ügyint., Bp. 
Vasútig.; Fekete Lajos áll. főn., 
Tapolca Körzeti Uzemfön.; Földi 
Béla építésvez., Debrecen BBFF; 
Mészáros János kőfaragó, Bp. 
MÁV Hídép. Főn.; Németh Dezső 
fődiszpécser, Székesfehérvár JJ. 
U .; dr. Sárközy Mihályné ügyint. 
csop. vez., MÁV Anyagéi!. lg .; 
Tóth József áll. főn., Szeged áll.; 
Vinczé János műszerész Pécs 
BBFF.

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT

Uzemíőn.; Bánhegyi Sándor áll. 
főn. h., Almásfüzitő áll.; Bánki 
Ede müvez., Dombóvár Üzem- 
főn. ; Csárádi Zoltánné személy
pénztáros, Bp. Keleti pu.; Dévai 
József keresk. részlegvez.. Szom
bathely áll.; Dobos Sándor 
üzemfőn. h., Sátoraljaújhely Kör
zeti Uzemfön.; Garamvári Béla 
csop. vez., Pécs Vasútig.; Kecs
kés Miklós ügyint., Nyíregyháza 
Vili. Vonalfelügy.; Keszthelyi Já- 
nosné ügyint., BVKH; Kiss János

csop. vez., Szolnok Jj. U .; Szo- 
kola Mihály lakatos brdgadvez., 
Bp. TBEF; Szűcs László kalkulá
ciós csop. vez., Bp. Építési Főn.; 
Szűcsi László ügyint., KPM Vasúti 
Főoszt.; Támer József építésvez., 
Kaposvár Épület- és Hídíennt. 
Főn.; Tombor András szem. vez., 
Tapolca Körzeti Üzemfőn.; Tompa 
Sándor marós brig. vez., Duna
keszi Jj. U .; Tóth Lajos kér. hi
vatalnokot, Dunaújváros áll.; Tóth 
Lászlóné ügyint., Bp. Keleti Szer
tárfőn. ; Tökei Istvánná számadó
é i áru pénztárost. Ercsi á ll.; Tömő 
József oszt. vez., Szombathely 
Vasútig.; Újházi István oki. tisztel, 
Bp. Balparti Kp. fennt. Főn.; 
Újvári István főpályamestert. Bp. 
Angyalföld Pft. Főn.; Ulimájer 
Antal vizsg. főkalauzt, Sátoralja
újhely Körzeti Uzemfön.; Urbán 
László irodavez., MÁV Jj-ipari 
Üzemszerv., Munkaszerv, és Tech
nológiai Iroda; Várkonyi János 
tltkárságvez., Miskolc Jj. U .; Vár
nai Tibor felsővez. Járőrvezető, 
Miskolc Vili. Vonalfelügy.; Vin
cze Sándor gazd. pol. tanácsadót, 
Győr áll.; Virágos K. Imre kör
zeti ' kocsiint., Szentes Körzeti 
Uzemfön.; Vörös Iván irányító 
tervezőt, MÁV Tervező Int.; Zsen- 
gellér Sándor vili. szerelőt, Rákos 
Orsz. Osztószertárfőn.; Zoltai 
Miklós művez., Debrecen Épület- 
és Hídfennt. Főn.: Zoml Lajos
függ. szb-titkárt, Pécs áll.; Zor- 
van Pál kazánkovácsot, Balassa
gyarmat Körzeti Uzemíőn.

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetést kaptak: Babarczy Ár
pád vezénylőtiszt, Veszprém Kör
zeti Üzemfőn.; Csüllög Károly 
mozd. vez.; Vésztő Vont. Főn.; 
Hartung Vilmos művez., Dombó
vár Építési Főn.; Horváth Pálné 
műsz. átvevőt, Bp. MÁV Anyag- 
vizsg. Főn.; dr. Lengyel László ig. 
helyettest, VATU KI; Léhárt Ká- 
rolyné ügyint., Bp. Vasútig.; Ma
joros András tolatásvez., Szerencs 
áll.: Moravszki Andrásné takarí
tónőt. Nyíregyháza v ili. .Vonal
felügy. : Nagy László műszerész 
csop. vez., Bp. Keleti pu. MÁV 
Vili. Fenntartási Főn.; Kató Mi
hályné tér. ellenőrt. Vasutasok 
Szakszervezete.

A  MÁV vezérigazgatója

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

kitüntetésben részesítette: Ba-
gics Béla dízel-mozd. vez., Cell- 
dömölk Vont. Főn.; Bagó Gábor 
vonat vez., Vác á ll.; Becse Imre 
ügyint.. Hidasnémeti áll.; Bello- 
vics Ferenc telj. kiértékelőt, Raj
ka áll.; Berkó István rend. forg. 
szóig, tevőt, Kelebia áll.; Bobkó 
József né szertári számadót, Bp. 
Magasép. Főn.; Bradák Béla fő- 
művez.. Székesfehérvári Jj. ü . ; 
Buha Imre munkavez., Miskolc 
Pft. Főn.; BUkfa József váltókez.. 
Komló áll.; Csányi Pál főkönyve
lőt, Szentes Építési Főn.; Csécsei 
János főpályamestert, Szolnok 
Pft. Főn.; Csibi István lakatos 
csop. vez., Sopron Vont. Főn.; 
Csóti Sándomé müsz. szerkesz
tőt, Bp. TBÉF; Dajka Ferericné 
szem. pénztárost. Kispest áll -; 
Farkas Imréné oszt. vez. főnő
vért, Bp. MÁV Kórház és Közp. 
Rend. Int.; Farkas János mozd. 
vez.. Jászapáti Vont. Főn.; Fara
gó Gyula ügyint.. Bp. Vasútié.; 
Fekete Sándor forg. szóig, tevőt. 
Hajdúsámson áll.; Gáspár József 
térfelvigy., Szombathely áll.; Guj-

| ügy int.. Bp. TBÉF;* Kozári Lász
ló müsz.-gazd. tanácsadó, Bp. 
Vasútig.; Kőműves Mihály fuva
rozásszervező, Dombóvár Üzem- 
főn.; Kruchió Lajos áll. főn. h. 
Békéscsaba Körzeti Üzemfőn.; 
Nagy Benő raktárvez.. Kiskunha
las Szertárfőn.; Cs. Nagy Fe
renc főpályamester, Mátészalka 
Pft. Főn.; Nagy Miklós motor- 
vez., Miskolc Vont. Főn.; Olcsvai 
Antal oszt. vez., Debrecen Jj. U .; 
örszigeti Lajos ell. csop. vez.. 
Szombathely Vasútig.; dr. Roska 
László gazd.-müsz. szaktanács- 
adó, Vasúteü. igazg.: Szatmári
Sándor guritásvez., Miskolc Ti
szai pu.; Szákovics Zoltán mű
vez.. Landler Jenő Jj. Ü .: Tar- 
doskeddi Vince tamműheiyvez., 
Landler Jenő Jj. Ü .; Vörös Béla 
betűíró-díszítő festő. Bp. Keleti 
Müsz. Kocsi szóig. Főn.

MINISZTERI DICSÉRET
kitüntetésben részesültek: Fekete
Tamás előmunkás, Békéscsaba 
Pft. Főn.; Pusztai István ügyint., 
Miskolc Vasútig.; Simon Károly 
áll.’ főn., Veszprém Körzeti 
Uzemfön.; Streit Péter pálya
munkás, Szekszárd Pft. Főn.; Szá
sz! Sándor átrakómunkás, Zá
hony Gépesített Rakod. Főn.

VEZÉRIGAZGATÓI
DICSÉRET

Ácsai József 
Nyugati Műsz. Kor 

csiszolg. Főn.; Balázs Ferenc la
katos, Bp. Nyugati Műsz. Kocsi- 
szóig. Főn.; Balázs Józsefné se
gédmunkás, Pécs Pft. Főn.; Ba
logh Ferenc házgondnok, Pécs 
Vasútig.; Balogh Ferenc anyag- 
vizsg. csop. vez., Debrecen Jj. U.; 
Bánfai János árupénztáros. Sár
vári áll.; Benke István ügyint., 
Bp. Vasútig.; Bérezi József fő
pályamester, Bp. Ferencváros 
Pft. Főn.; Csontos Ferenc élő- 
munkás, Hódmezővásárhely Pft.

bér András ügyint., UGH;> Gyur- 
csik Mihály áll. főnököt, Rakos- 
palota-Üjpest áll.; Halgas Pálné 
lyukszalaglyukasztót, MÁV Szá- 
mítástechn. Üzem; dr. Halvax 
Béla lakásügyi csop. vez., Bp. 
Vasútig.; Hoiímann Ödön gépla
katos csop. vez., Bp. MÁV Gép
javító U .; Hőrlch Gyula asztalost, 
Landler Jenő Jj. U .; Illés István 
normatechnológust, Gyöngyös
MÁV Kitérőgyárto U.; illés János 
áll. főn., Sárbogárd áll.; Kasza 
lstvánné áljomáskez., szentmár- 
tonkáta áll; Kántor János saru- 
zO-kocsirend., Rákosrendező áll.; j 
Kiss János felügy. pályamestert, 
Kiskunhalas Pft. Főn.; Kisgergely 
Géza vonatkezelőt, Nagykanizsa 
Uzemfön.; Kovács József lakatos 
csop. vez., Miskolc Jj. U .; Kővári 
Mátyás oktató-vezénylőt, Siklós 
áll.; Lódi Lajos építésvez., Bp. 
MÁV Szak- és Szerelőip. Főn.; 
Marincsák László - főmüvez., 
Landler Jenő Jj. Ü .; Márton Jó
zsef ügyint., KPM Vasúti Főoszt.; 
Mihályi László felügyeletes pálya
mestert, Hatvan-Füzesabony Pft. 
Főn.; Miskolczi Árpád vili. mozd. 
lakatos csop. vez. Miskolc Vont 
Főn.; Molnár István kocsi vizsg. 
csop. vez., Dunai Finomító áll.; 
Molnámé Melcher Erika ügyint., 
VasútegészégUgyl lg . ; Nagy Gyu
la ügyint., Püspökladány Körzeti 
Uzemfön.; Németh István vili. he
gesztő csop. vez., Szombathely 
Jj. U.; Nikula György váltókez., 
Békéscsaba Körzeti Uzemfön.; 
Paáll Tibor ügyint., Pécs Vasút
ág.; dr. Pállal Irén belgyógyász 
szakorvost, Miskolc MÁV Tér. 
Egészségügyi Közp.: Pávlicz Fe
renc munkavez., Bp. Magasép. 
Főn.; Péter László lakatos brig. 
vez., Dunakeszi ‘ Jj. U .; Pintér 
Sándor építésvez., Bp. Rákosren
dező M ÁV Hídép. Főn.: Pólyák 
Imréné konyhalányt, Záhony á ll.; 
Singer Tibor oszt. vez. h.. Deb
recen Jj. U.; Sipos Gyula akku
mulátor-javító csop. vez.. Dombó
vár Uzemfön.: Sümegi József élő
in unkást, Bp. Ferencváros Pft. 
Főn.: Szabó István gépláncvez.,
Jászkisér MÁV Épitőgépjav. U, 
Szabó László esztergályost. Hat
van Vont. főn.; Szabó Sánor 
ügyint., KPM Vasúti Főoszt., Sza
bó Sándor ügyint., Debrecen Vont. 
Főn.; Szilágyi Gábor belsőd l. 
csop. vez., Szolnok Jj. Ü .; Tesz ár 
Szilárdné oszt. vez.. Északi Jj. U.; 
Tokai Gyula mozd. feivígy., Bp. 
Hámán Kató Vont. Főn.; Tolnai 
István mozd. vez., Bp. Ferenc
város . Vont. Főn.: Tóth Lajos
térközőrt, Tapolca Pft. Főn.: Tóth 
László műszerészt, Debrecen 
BBFF; Török Sándomé fuvaro
zásszervezőt, Szeged áll.; Üveges 
György vili. szerelőt, Sátoralja
újhely Körzeti Üzemfon.: B. Var
ga András fuvarszervezőt. Rákos 
áll.; Vágó Lajos műszerészt, Bp. 
BBFF: Várfalvi István asztalost, 
Vác Vont. Főn.-; Vörös István vo- 
natvez., Körmend áll.: Zádori
Ferenc áll. főnököt, Veresegyház 
áll-: Aschenbrenner Györgyné
portást. Vasutasok Szakszerveze
te.

A Munkásőrség Országos Pa
rancsnoka

A HAZA
SZOLGÁLATÁÉRT

ÉRDEMÉREM
ezüst fokozata kitüntetésben ré
szesítette: Szigetvári János oszt. 
vez. h., KPM Vasúti Főoszt.

Főn.; Deák Béla vilL szerelő, 
Dombóvár Ép. Főn.: Drótár Sán
dor segédmunkás, MÁV Szak- és 
Szerelőip. Főn.; Groszner Ferenc 

1 vili. szerelő, Szombathely JJ. U .: 
Horváth Antal pályamunkás, Győr 
Pft. Főn.; Horváth László csop. 
vez., KPM Vasúti Főoszt.; Iva- 
nics Pál munkás, Bp. Vili. Felső-, 
vez. Ép. Fon.; Kelemen József 
portás, Záhony Uzemfön.; Kiss 
György mozdonyvez., Bp. Építési 
Géptelep. Főn.: Kiss István elő
munkás, Nyíregyháza Pft. Főn.; 
Konkoly Ferenc mozd. vez.; Deb
recen Vont. Főn.; B. Kovács Gyu- 
láné bétán, munkás. Miskolc Vont. 
Főn.; Kovács Kálmánné ügyint., 
KPM Vasúti Főoszt.; Kristek Pál 
Ügyint., KPM Vasúti Főoazt. 
ÜGH.: Kurgyis Lajos informá
ciós, Miskolc-Tiszai pu,; Lacza 
András vonatkez., Bp. Déli pu. 
Körzeti All. főnökség: Lázár Jó
zsef géplakatos csop. vez.. Északi 
Jj. Ü.; Lichtl Gyula ügyint., Ta
polca Pft. Főn.: Magyar András 
forg. szóig, tevő, Jászboidoghá- 
za-Jánoshida á ll.; Matolcsi Ká- 
rolyné számadó, és árupénztáros, 
Balassagyarmat Körzeti Uzem
fön.; Márkus István üzemvez., 
Szolnok Jj. Ü .; Molnár Imréné 
bétán, kertész. Szeged Épület- és 
Hídfennt. Főn.; Móricz Gyuláné 
művez., Miskolc-Tiszai pu.; Papp 
János málházó, Üjfehértó áll.; 
Pataki László művez., Miskolc 
Vont. Főn.; Paróczi Nagy Lajos 
áll. főn., Balassagyarmat Körzeti 
Uzemíőn.; Pozsonyi Margit idő
utalványozó, Miskolc Jj. U .; 
Pusztai István keresk. hivatalnok, 
Bp. Józsefváros áll.; Szász Lász
ló fennti reszortos, Békéscsaba 
Körzeti Uzemfön. Tátrai József 
rendészetvez., Északi Jj. U.; Té
ti Ignácz motorvez., Bp. Ferenc
város Vont. Főn.: dr. Tóth Béla 
Sándor ügyint., Debrecen Vasút
ig. ; Tóth János siknyomó gép
mester, ÜGH; Varga Imre kocsi
vizsgáló, Hatvan Vont. Főn.; Var
jú János felügyeleti pályamester, 
Székesfehérvár Fit. Főn.

Szakszervezetünk meghívá
sára október 29-től november 
3-ig hazánkban tartózkodott az 
olasz vasutas-szakszervezet 
bolognai $zabad idő szerveze
tének hattagú delegációja. Ve
zetője Cavallini Nerio volt. A 
delegáció tagjai megismerked
tek szakszervezetünk kulturá
lis, közművelődési tevékenysé
gével, a vasutas sportmozga
lom eredményeivel, valamint 
az üdültetés rendszerével.

A  vendégek ellátogattak 
többek között a dunakeszi jár
műjavító művelődési központ
jába és sportegyesületébe, az 
Északi Járműjavító, Ferencvá
ros és Tapolca művelődési há
zaiba, a BVSC-be, továbbá 
megtekintették a balatonkene
sei oktatási központot és a ba- 
latonboglári vasutas üdülőt is.

A  gazdag program sorárt 
megismerkedhettek szakszer
vezetünk ének-, zene- és kép
zőművészeti iskolájának mű
vészeti munkájával. Tanulmá
nyozhatták ezenkívül a műve
lődési intézmények szabad 
időhöz kapcsolódó programjait, 
az üdülés lehetőségeit.

Fotókiállítás

Tájak, korok,
A Budapesti Központi Hiva

talok és Intézmények szakszer
vezeti tanácsának kultúrbizott- 
sága „Tájak, korok, múzeu
mok” * címmel fotókiállítást 
rendezett, amelynek megnyitá
sára november 2-án került sor 
az intézmény tanácstermében. 
A  kiállítás célja az, hogy a 
dolgozókat és á szocialista 
brigádokat múzeumok, tárla
tok látogatására és természet- 
já;,ő programok szervezésére 
ösztönözze.

nöksége 1954. július 9-én ha
tározatot hozott, mely szerint 
a kis szolgálati helyek: köny
veit gócponti könyvtárakban 
kell elhelyezni. A határozatot 
követően már október 1-től 
megkezdték a gócponti könyv
tárak szervezését.

Székesfehérváron is megala
kultak a góckönyvtárak, ame
lyek a munkahelyi közművelő-

Ferencváros csomóponton 
november 2-án ünnepelték a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 62. évfordulóját. 
A vasutasok művelődési házá
ban rendezett ünnepségen 
megjelentek a csomópont gaz
dasági és társadalmi szerve
zeteinek- vezetői, a szolgálati 
helyek szocialista brigádjai
nak képviselői. Vig Józsefné, 
a csomóponti párt-végrehajtó
bizottság tagja mondott ünne
pi beszédet.

Az ünnepségen jutalmak és 
kitüntetések átadására is sor 
került. Horváth Lajosnak, a

November 6-án szakszervezetünk 
székházéban szakszervezeti akti
vistáikat tüntettek ki. A  kitünteté
seket Molnár György, a vasutas
szakszervezet titkára adta át. A 
SZOT elnöksége kiemelkedő szak- 
szervezeti tevékenységük elismeré
séül a

Szakszervezeti Munkáért arany 
fokozatát

adományozta: Andrássy Istvánnak, 
a veszprémi pft. főn. vágánygon- 
dozójáriak, az szb munkásellátási 
felelősének; Egerszegl Ferencnek, 
a székesfehérvári jjü. osztályveze
tőjének, a MÁV Előre Sport Klub 
társadalmi elnökének; Hollósv 
Lászlónknak, a MÁV Kórház és 
Közp. Rendelő vezető röntgen- 
asszisztensének : Kandrik László
nak. Ferencváros állomás üzem- 
gazdasági csop. vezetőjének, az 
szb bér- és munkaügvi felelősé
nek: Kovács Vilmosnak, az Utas
ellátó Váll. áruforg. előadójának,

A delegáció tagjait fogadta 
Molnár György, a vasutas
szakszervezet titkára, és októ
ber 31-én Gulyás János vezér
igazgató-helyettes is, aki tájé
koztatást adott arról, hogy a 
szakszervezettel együttműköd
ve hogyan biztosítják a dol
gozók művelődésének, a sza
bad idő kulturált eltöltésének 
feltételeit.

A  vendégek elismeréssel nyi
latkoztak a kulturális intéz
ményeinkben folyó munkáról, 
az anyagi és technikai feltéte
lekről. Elmondották, hogy ná
luk a kulturális intézmények 
többsége magánvállalatok ke
zében van, ezért a dolgozóknak 
a művelődésért, a szabadidő- 
programokért fizetni kell. Sok 
olasz vasutasnak erre nincs 
lehetősége.

A  delegáció vezetője elmon
dotta, hogy a nálunk szerzett 
tapasztalatokat hasznosítják 
majd munkájuk során, látoga
tásuk eredményesen járult 
hozzá kapcsolataink erősítésé
hez.

múzeumok
A kiállításra tíz alapszerve

zet töl hetven pályamű érke
zett. A  fotók többségén Buda
pest. Kőszeg, Sopron, Zsámbék 
és Eger műemlékeit, valamint 
a Duna-kanyar, Vácrátót és 
Martonvásár természetvédelmi 
területeit örökítették meg.

A  legjobb pályaművek al
kotóit múzeumi műtárgymá
solatokkal jutalmazzák. A 
kiállítást eddig több százan 
tekintették meg.

dés egyik legfontosabb bázisá
vá váltak. A szakszervezeti bi
zottságok jó gazdái a köny
veknek, segítik a könyvtáro
sok munkáját.

A  fehérvári góckönyvtárak
ban több száz könyv közül vá
laszthatnak olvasnivalót a vas
utasok. A kötetek három-hat- 
havonta cserélődnek. A mun
kát szakképzett könyvtárosok 
látják el.

vontatási főnökség vezetőjé
nek a KNEB elismerő okleve
lét adták át. Aranykoszorús 
KISZ-jelvényt kapott Mód 
Sándor villanyszerelő, a KISZ 
KB dicsérő oklevelét pedig 
Kalmár Jutka raktárvezető 
vehette át.

Átadták az MHSZ-ben vég
zett kimagasló munkáért já
ró kitüntetéseket, dicsérő ok
leveleket is. Ezen kívül 41-en 
Kiváló dolgozó, 11-en pedig 
Kiváló ifjú szakember elisme* 
résben részesültek.

szb-titkárnak; dr. Nyíró Józsefnek, 
a MÁV Tüdőgyógyintézet és Tüdő
gondozó főigazgató főorvosának, a 
KV mellett működő társadalom- 
biztosítási bizottság tagjának. .

A  Szakszervezeti Munkáért 
ezüst fokozatát

kapta: id. Pataki József, a BVSC 
kerékpáros szakedzője, az szb el
nöke. ,.

★

November 5-én szakszervezetünk 
székházában Is megemlékeztek a 
Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom 62 évfordulójáról. Az Ün
nepség után Koszorús Ferenc fő
titkár nyugalomba vonulása alkal
mából átadta a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát Kovács Kálmán
nak, a vasutas-szakszervezet szer
vezési és káderosztálya politikai 
munkatársának. aki több mirit 
harminc éve vesz részt a szak*' 
szervezeti mozgalomban.

Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója kitüntetést ad át
(Laczkó Ildikó felvétele)

Nyugállományba vonuló 
vasutasok kitüntetése

kitüntetést kapták: Balogh Gyula kitüntetést kaptak: 
körzeti forg. vonalbiztos, Záhony ügyint., Bp.

HUSZONÖT ÉVE

Fehérvári góckönyvtárak  
a közm űvelődés szolgálatában

A  vasutas-szakszervezet el-

Ünnepség Ferencvárosban

(Mármarosi)

Szakszervezeti aktivisták kitüntetése
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Növekedett a bizalmiak szerepe
Irta: Vas János, a SZOT titkára

A z elmúlt években sokat 
fejlődött a szakszervezeti bi
zalmiak munkája. Mondhatni, 
a régihez képest változott és 
változik munkájuk karaktere, 
mert már nem csupán tagdíj-, 
bélyegeladással, segéllyel és 
üdülőjeggyel foglalkoznak, ha
nem tevékenységük mind job
ban, mind tartalmasabban fe l
öleli a szakszervezeti munka 
egészét. Amikor mérlegeljük 
az elmúlt év tapasztalatait, ak
kor érzékeljük, hogy a bizal
miak munkájának színvonala

Előre kell gondolkodni
A bizalmiak termelési-gaz

dálkodást segítő tevékenysége 
egyértelműen pozitívan fejlő
dött, hiszen mindenütt aktív 
részesei a termelési tanácsko
zásoknak, a munkaversen y 
szervezésének, a szocialista 
brigádmozgalom fejlesztésé
nek. Egyre jobb az együttmű
ködés a gazdasági vezetőkkel 
és mind világosabb, hogy a 
dolgozók felajánlásaikat csak 
akkor teljesíthetik, ha a gaz
dasági vezetők — többek kö
zött a bizalmi igénytámasztá
sa következében — biztosít
ják azokat a munkafeltétele
ket, amelyek lehetővé teszik a 
folyamatos és minőségi mun
kát, hogy ne legyen kiesés 
szerszám-, alkatrész, vagy 
anyaghiány miatt.

A bizalmiak érdekvédelmi 
tevékenységében nagyon sokat 
léptünk előre, nemcsak a 
Munka Törvénykönyvben meg
határozott jogok növelésében, 
hanem azzal, hogy a felmerü
lő érdekproblémákat már kö
rültekintőbben kezelik, annak 
szélesebb összefüggéseit és 
megoldhatóság! variációit ke
resik. A bizalmiak többségét 
ma már nem egyetlen tag vé-

Az alapszervezetek munkája a-jövőben 

a bizalmiakra épül 
A  tta-paszteilat arra is* mutat,

attól függően fejlődött, hogy 
milyen a bizalmiak személyi 
képessége és alkalmassága. 
Hogyan voltak képesek foglal
kozni a csoport, a vállalat, az 
intézmény egészének érdekei
vel? Hogyan reagáltak, gondo
lat- és tudatformáló tevékeny
séggel a gazdálkodás válto
zott körülményeire? Mennyire 
tudták konkréttá tenni min
dennapi tevékenységüket, szer
vező munkájukat, a csoport
tal való együttgondolkodást?

Ieménye és nem a szóban for
gó érdekprobléma egyetlen 
megoldása vezérli, hanem az, 
hogy hogyan találják meg a 
feltételeket, lehetőségeket, a 
kivitelezési módot. Mindezek 
mellett további fejlődésre tart 
igényt a tagság arra, hogy a 
bizalmi előre gondolkozzon, 
például a differenciáltabb bér
emelés megoldásáról; a cso
port tagjainak valóban mun
ka szerinti értékítéletéről. Azt 
ajánljuk, hogy saját meggon
dolásait mindig beszélje meg 
a csoport legérdemesebb tag
jaival, közöttük a pártbizal
mival, az idősebb munkások
kal. Ne tartsa magát egyetlen 
bizalmi sem tévedhetetlennek. 
A  konzultáció és eszmecsere 
eredményeképpen a többiek 
tapasztalatának és értékítéle
tének figyelembevételével gaz
dagabb érv, tény és bizonyí
tási anyaga lesz, amelyet fel
használhat a partnerszerep 
jobb betöltésénél a gazdasági 
vezetővel való egyetértés k i
alakításánál, a véleményezési 
jogának gyakorlásánál, vagy 
éppen a gazdasági vezetővel 
szembeni követelménytámasz
tásnál.

Nem fogy ki az utánpótlás, ahol tervszerű a fiatalok képzése
Püspökladány híres arról,

hogy például a bizalmi véle
ményezési jogköréből sok min
den kimarad. így nem kéri a 
gazdasági vezető a véleményét 
a vállalaton belüli áthelyezés
nél. a tanfolyamra küldésnél, 
a teljesítmények és normák 
alakításánál, fegyelminél és 
anyagi felelősségre vonásnál. 
Pedig a gazdálkodást segítő 
tevékenység és az érdekképvi
selet egyaránt kifejezésre jut
hat a véleménynyilvánítási ak
tusnál, illetve annál, hogy pél
dául az áthelyezett dolgozóval 
személyesén beszéljen a gaz
dasági vezető és bizalmi is. 
Győzze meg arról, hogy az új 
munkahelyen megtalálja a 
számítását, a jó légkört; ok 
ketten segítik a beilleszkedést. 
Sem sárelem, sem hátrány 
nem éri. E folyamat kapcsán 
olyan érdekvédelmi tevékeny
séget is kifejthet, amely fel
hívja a figyelmet a szakmai 
továbbtanulásra, hogy ne csak

ma, hanem a holnap követel
ményeinek is zökkenő mente
sen megfelelhessen mindenki. 
Ez az egyének érdeke is.

A  jövőben a bizalmi szerepe 
tovább növekszik, hiszen még 
inkább meghatározója lesz az 
alapszervezeti élet döntései
nek. tartalmának, a tagság ér
dekei szolgálatának. Olyan 
szervezeti változást tervezünk, 
amely a bizalmiakra építi az 
alapszervezeti munkát. A  bi
zalmi a csoportjában összegzi, 
vitára bocsátja és kialakítja 
a leglényegesebb szakszerve
zeti tevékenységről való ja
vaslatokat, döntési variációkat 
és azt képviseli a bizalmi tes
tület ülésén. A  bizalmi testü
let dönt majd minden lénye
ges kérdésben: a szakszerve
zeti bizottság pedig végrehaj
tó szerve lesz. Ezzel nem ke
vesebbet teszünk, mint azt, 
hogy a bizalmi régebbi végre
hajtó szerepéből kilépünk.

a bizalmi testület egész mun
kájával. Egyszerűbben szólva, 
a kontaktus a tagság és a ve
zető szervek között jobb lesz. 
A  szakszervezeti munkáról al
kotott tagsági vélemény szé
les körűvé válik.

Érdemi módon
Arról is kell szólnunk, hogy 

ahol a tagság egésze nem hív
ható össze egyszerre és egy 
időben, ott a taggyűlés funk
cióját a szakszervezeti csoport 
veszi át. Így a taggyűlést a bi
zalmi vezeti és a taggyűlés 
funkcióit — a tagok részvéte
lét, beleszólási lehetőségét, 
javaslattételét, érdekének sze
mélyes kifejezését, cselekvés
készségének kibontakoztatását 
stb. — érdemi módon tudja 
kibontakoztatni, mert a szak
szervezeti csoportban közvet
lenebb a hangulat, konkrétab
ban jelentkeznek a dolgok. 
Egymás véleményének tiszte
letben tartásával vitatkozhat
nak és alakíthatják saját sor
sukat és a közösség dolgait.

Néhányat jeleztem csupán a 
bizalmiak megnövekedett sze
repéről. Ebből is kitűnik, hogy 
a szakszervezeti munka kö
zéppontjában méginkább a bi
zalmi kerül. Éppen ezért to
vább kell fejleszteni képessé
geiket, alkalmasságukat, hogy 
ezeknek a feladatoknak a tag
ság érdekében megfeleljenek. 
A sorra kerülő választások al
kalmával a tagság szerepe az. 
hogy olyan bizalmit válasz- 
szón, aki a nagyobb feladat
ra képességei szerint jobban 
megfelel. Ugyanakkor segítse 
a feladatok megoldásában és 
rajta keresztül legyen részese 
az egész szakszervezeti mun
kának.

hogy vasutas-település. Most, 
az őszi forgalom időszakában 
is ehhez a régi hírnévhez 
méltóan dolgoznak a ladányi 
vasutasok.

Látogatásunkkor éppen vé
get ért a nappali műszak, 
ezért a szolgálatot letevő és a 
sápi otthonába hazatérni ké
szülő Berde Lajos állomás
irányítót nem tarthatjuk fel. 
Helyette a leváltójához, Tóth 
János főintézőhöz kalauzol 
Dorogi Lászlóné, a fiatal fő
tiszt, aki vonatmenesztő for
galmi szolgálattevőként látta 
el ezen a napon is feladatát.

É rtik a dolgukat
A z irodában — ahol az éj

szakás üzemirányító már va
lamennyi szükséges adat is
meretében karmesterként di
rigálja a szolnak—-debreceni 
vonal eme fontos csomópont
jának munkáját, illetve a la- 
dány—biharkeresztesi szaka
szon mozgó vonatok hala
dását — képet kapunk a napi 
helyzetről. Segít ebben a „le
köszönő”  áruirányítő, Almássy 
Bertalanná is, hiszen a helyé
be lépő Berki Ferencnek 
ugyancsak tudnia kell min
denről, ami a környék üze
meiben, a körzet rakodópont- 
jain történt.

— A mai napon Sáp állo
más répával megrakta a tár
cáit kőforda Berettyóújfalun 
kiürített 25 Eam-sorozatú ko
csiját. Gép megy érte, hogy 
reggelre a Kábái Cukorgyár
ban kiürülhessenek és azon
nal visszatérhessenek Tárcáira 
a vagonok. Kábán egyébként 
ma 96 kocsit raktak ki.

Több hasonló jelentés hang
zik el Karcag, Kisújszállás, 
Füzesgyarmat, Szeghalom, 
Abádszalók, Heves állomások

munkájával kapcsolatban is, 
hogy a püspökladányi vas
utasok szintén ahhoz igazod
janak. Közben jó hírt közöl a 
vontatás: a közeli napokban 
átvehetik a Csehszlovákiából 
érkező motorvonatokat, ame
lyekre Pécsett már kiképez
ték saját személyzetüket.

Híres dinasztiák
A  beszélgetés ezután láto

gatásunk igazi okára, céljára 
terelődik: — M i a helyzet az 
utánpótlással? Megmarad-e 
Ladány továbra is a híres 
vasutas-dinasztiák fészkének?

— Még nem lettünk hűtle
nek a hagyományokhoz — 
válaszolja Tóth János. Sza
vainak alátámasztására nem 
kell messzire mennie. A  nagy
apja váltókezelőként, apja 
vonatkísérőként ment nyug
díjba. A z öccse, László is itt 
szolgál: mozdonyvezető, míg 
a húga, Ibolya utánfizetési 
pénztáros Kisújszálláson. A  
sógora, Fehér Sándor, anyag
raktár-kezelő Vésztő állomá
son.

Almássyné sorolja erre fel 
a saját családfáját, mégpedig 
olyan büszkeséggel, mint egy
kor a „címeresek” tették:

— Apám mozdonyfűtőként, 
anyám takarítónőként szolgál
ta a vasutat. A  férjem is itt 
dolgozik, megjárta a forga
lom sokféle . beosztását, most 
pedig a polgári védelemmel 
kapcsolatos tennivalók felelő
se. Ilonka lányunk Debréóen 
állomás dolgozója, Jóska f i
unk pedig itt, helyben lett 
blokk-műszerész, követve Pis
ta öcsém példáját. . .

Találomra említjük ekkor 
Doroginét, előbbi kísérőnkét, 
mire ezt halljuk:

—■ A férje mozdonyvezető, 
apja és anyja a M ÁV-fateli- 
Ső helyi üzemének anyag
számadója, illetve gépmunká
sa, apósa Polgár állomásfő
nöke, anyósa még vasúti hi
vatalnok.

Sok családi -név kerül még 
szóba —: Veresek, Pongrácok, 
Nagyok, Kisek, Kovácsok, 
Aranyosak —, ám helyszűke 
miatt csak ez utóbbi név v i
selőit említjük meg: Id. Ara
nyos Gyula kocsimester fiai 
közül Gyuszi vonatvezető, 
Pista gépkísérő, Imre, váltó
kezelő, Béla jegyvizsgáló lett, 
nem is szólva árról, hogy if
jabb Aranyos Gyula felesége 
is itt dolgozik: egy az áruirá
nyítók közül.

— De mi lesz holnap és 
azután? — adódik a kérdés.
— A z előzetes adatok szerint 
1981-ben a most még dolgozó 
ladányi vasutasok közül na
gyon sokán nyugdíjba men
nek.

Intézkedés -  végszóra
— Nem szabad megijedni a 

jövőtől — hangzik a válasz.
— Bizonyítékunk van rá,

hogy a vasút szeretete a fia
talabb nemzedéket is köti. 
Igaz, a felsőbb szakmai ve
zetés későn kapcsolt, hiszen a 
hatvanas évek derekán, tehát 
alig több mint tíz évvel ez
előtt jó néhány derék kollé
gánknak kénytelenek voltunk 
központi utasításra felmon
dani, mégpedig azzal az in
dokkal, hogy „nincs rájuk 
szükség” . Hiába érveltünk, 
több vonatot, illetve közbe
váltást, kirendelést is kér
tünk, bizonyos „tudósok” nem 
hallgattak ránk. Szerencsére, 
ez már a múlté, mivel szak- 
szervezetünk sikeres közremű
ködése folytán tavaly lehető* 
séget kaptak az általános is
kola 8-ik osztályából kikerülő 
gyerekek felvételére. Nyomban 
szorosabbra fűzték az iskolák
kal korábbi kapcsolatukat. Az 
ide szegődött fiúk és lányok jó l 
képzett, gyakorlatot szerzett 
vasutasként vehetik át a stafé
tabotot, mire 18 évesek lesz
nek . . .

—  Vannak itt, Ladányban 
ilyen „előképzés” gyerekek is?

— Hát persze! Tavaly nyol
cán, az idén meg másfélszer 
annyian jöttek hozzánk az ál
talános iskola befejezése után. 
A  tavaly felvettek, vagyis a 
most másodévesek közé tarto
zik például Nagy László ren
delkező forgalmi szolgálattevő 
Laci fia, Pázmándi Mihályné 
átmenesztő Marika lánya és 
így tovább. A  gyerekek az el
ső évben elméleti tudnivalókat 
sajátítanak el, miközben havi 
800 forint a „zsold”-juk, majd 
a második esztendőben havon
ta más-más munkakörrel is
merkednek, s ekkor már érez
hető a segítségük. Rájuk bíz
ható az áruk bárcázása, a fu
varlevelek kiállítása, a mérle
gelés, értesítés stb.

A z állomás dolgozói büsz
kék ezekre a fiatalokra, és 
sok szeretettel nevelik, tanít- 
gatják őket. A  kezdeti nehéz
ségeket — a viszonylag kis mé
retű egyenruhák, a szükséges 
tankönyvek, szemléltetőeszkö
zök beszerzésével, az oktató
helyiség biztosításával járó 
gondokat —  nem is szüntet
hetnék meg másképp.

Tovább az álon!
„Hivatalból”  mindez Cson

tos Mihály főtanácsos, oktató- 
tiszt és Gaál Dénesné intéző 
(volt forgalmi szolgálattevő és 
ktg-s tiszt) feladata lenne, ám 
a megoldásban döntő szerepet 
játszik, hogy a nehéz és fele
lősségteljes tisztség, betöltésé
ben sem Kis Simonka István 
állomásfőnök és beosztottai, 
sem a nemrég megalakult kör
zeti üzemfőnökség vezetősége 
nem hagyja őket magukra, 
nem is szólva a helyi párt- és 
szakszervezeti bizottság tiszt
ségviselőiről, "aktivistáiról.

Püspökladány példája köve
tésre méltó.

Kovács József

Munkaintenzitás

Űj módszerekre van szükség
A  tagság akaratának és tö

rekvéseinek, személyes képvi-

KEGYELET
seloje és érvényesítője lesz a 
bizalmi testületben való dön
téseknél. a célok ¡meghatározá
sánál, a bizalmi testületre vo
natkozó egyetértési, vélemé
nyezési, döntési, állásfoglalási 
jogok gyakorlásánál. Ez óriá
si előrelépés lehet abban, hogy 
a tagság érezze: nem nélküle, 
hanem vele együtt alakítják a 
szakszervezeti munkát és így 
részese a döntésnek. Ez azon
ban mást is jelent: többek kö
zött azt, hogy a régiektől e l
térően a bizalminak egy év
ben nem háromszor-négyszer 
kell összehívni a csoportot, 
hanem tdzenkétszer-hússzor, 
vagyis annyiszor, ahányszor az 
ügy megkívánja. Ú j módsze
rekre van szükség abban, hogy 
hogyan lesz képes a bizalmi 
a testület elé terjesztett napi
rendi témákat röviden a tag
ság tudomására hozni és a lé
nyeges döntések variációit ér
zékeltetni, hogy a#t a csoport 
tagjai megértsék és a véle
ményükkel hozzájáruljanak a 
döntések alakításához.

A szervezeti változás azt ifi

jelenti, hogy a bizalmi sokkal 
inkább a centrális akarat, a 
központi határozatok és bi
zalmi testületi döntések meg
valósítója. szervezője, az ezzel 
összefüggő tudat- és cselekvés- 
formáló tevékenység kivitele
zője is lesz. Amikor döntés 
születik, utána a bizalmi kö
teles összehívná a tagságot és 
elmondani, hogy mit miért tet
tek és mit miért nem sikerült 
döntésként meghozni. Az a 
helyes magatartás, ha a bizal
m i magára vállalja a testület
ben hozott demokratikus dön
tés minden felelősségét, ak
kor is, ha előtte más volt a 
véleménye. A< csoportban a 
felsőbb szinten demokratiku
san hozott döntést kell • egy
értelműen képviselni és feles
leges olyan érdeket, vagy kü
lön véleményeket fenntartani,* 
amelyek megvalósítására 
nincs meg a lehetőség. Ez a 
folyamat egésze arra mutat, 
hogy a szakszervezeti csoport
ban szélesebb körű lesz a de
mokratizmus és jobban össze- 

, kapcsolódik ez a közvetlen 
szakszervezeti demokrácia a

\két állomás közötti 
\ őrház 10 év óta hasz- 

Unálaton kívül áll. A  
valamikor onnan kezelt vasúti 
átjáróhoz fénysorompót szerel
tek. Havasi bácsi, az öreg pá
lyaőr rég meghalt, de felesége, 
Zsófi néni még lakja az őrhá
zat. Az épület körül nyoma 
sincs az elmúlásnak. Nyaran
ként — a pályatest felőli kis
kertben — éppen úgy pompáz
nak a virágok, mint régen. A  
körülkerített. konyhakertben 
megterem a zöldség, és minden 
más, amire Zsófi néninek szük
sége van. Csak a tehénistálló 
és a hidas üres. Az udvaron 
néhány apró jószág kapirgál. 
No, meg ott van a ház őrzője, 
Tisza, a loboncos szőrű ku
vasz.

A  bakterház senkinek sincs 
útjában, csupán a takarékos
ság — a vasút területén fel
lelhető építőanyagok gazdasá
gosabb felhasználása — kész
tette a pályafenntartási fő 
nökséget arra, hogy lebontsa a 
használaton kívüli őrházat.

— igen ám! — mondta a vo
nalszakasz pályamestere —, de 
hova tegyük Zsófi nénit?

— Már intézkedtem a B -i 
szociális otthonnál, hogy fe l
vegyék — közölte a főnökség

vezetője, s utasította a pálya
mestert, hogy ennek megfele
lően intézkedjék.

A  pályamester mélyet sóhaj- ■ 
tott, mert nem olyan egyszerű 
ebben az ügyben intézkedni. 
De azért felkereste az idős asz- 
szonyt, és nagy körülírással 
közölte vele, hogy el kell hagy
nia az őrházat.

Zsófi néni nehezen fogta fel 
a dolgot. RéiAült szemekkel 
nézte a pályamestert, majd ki
buggyant a könnye.

— Ne sírjon, kedves! — vi
gasztalta a pályamester —, hi
szen jobb lesz ott magának a 
szociális otthonban. Nem lesz 
egyedül. Mindenről gondos
kodnak. Kéznél az 
gyógyszer, s {esz 
hosszat is beszélgetni.

Az idős asszony még keser
vesebben sírt, majd hüppögve 
magyarázta:

— Hiszen e l . . .  elmentem 
volna én már valamelyik gye
rekemhez . . .  Tudja, hatot ne
veltem f e l . . .  itt, ebben az őr
házban . . .  és három közülük a 
vasutat szolgálja, mint szegény 
jó  apjuk, ». jó  gyerekek,,, váz

lamennyi szívesen befogad
n a .. . de mitévő legyek, ha se
hol nem nyughatok, csak itt 
az őrházban. . .  A múltkor is 
oda voltam a Margit lányomék- 
ná l. . .  hát harmadnapra haza 
kellett jönnöm, mert egy mák
szemnyit le nem tudtam huny-r 
ni a szem em ... Engem a vo
natok kattogása ringat álom
ba, higgye el, aranyos. Meg 
hajnalonként azok is ébreszte
nek . . .  Ha valamelyik vonat 
késik, már nyugtalan va
gyok . . .  M i történhetett...?  
én már csak ilyen vagyok, 
ezért ne tessék rám haragud
n i . . .  Itt éltem le az élete-

—  Tudom, tudom, drága 
Zsófi néni — bólogatott a pá
lyamester, majd széttárta a 
karját, jelezve, hogy 6 nem te
het erről az intézkedésről. Az 
őrház épülete lebontásra ítél
tetett.

— Hiszen azokat is édes
anya szülte, akik ilyen intéz- 
kedéseket tettek — jajong fe l

az asszony, majd így folytatja: 
— Tudom én, hogy útban va
gyok már, de hát csak irgal- 
mazzanak meg nekem erre a 
kis időre, amíg oda nem visz
nek majd az uram mellé a te
metőbe . . .  Mert úgye, én már 
csak oda szeretnék innen el
menni . . .

A  pályamester meghatódott, 
nyelte a torkába tóduló érzé
seket, hiszen valamikor, 41 éve, 
ő is egy ilyen vasúti őrházban 
született, ő t  is ilyen drága, jó 
ságos asszony nevelte, mint 
amilyen Zsófi néni. Ha élne, 
bizonyára ő is ragaszkodna ah
hoz a fészekhez, ahol fél év
századot leélt, ahonnan gyere
keket röptetett ki az életbe.

Végül is megölelte az idős 
asszonyt, s, azt mondta:

— Nyugodjon meg. Zsófi né
ni, mindent el fogók követni 
azért, hogy maga, amíg él, itt 
maradhasson.

És a szolgálati helyére visz-  
szatérve a , pályamester való
ban harcolt a hajdani vasúti 
pályaőr özvegyének békessé
géért, mindaddig, amíg felette
sei megértették, hogy ha nagy 
szükség van is a vasút terüle
tén elfekvő és felhasználható 
építési anyagokra, az emberség 
mindennél előbbre való.

Dávid Józsefképviseleti, demokratizmussal,

i n v y  í o  ö t ? fit VVJ i
tam, amikor szegény jó  urar 

orvos, a idehozott. . .  És most tudje 
kivel nap-  hány éves vagyok?
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Göcseji kontrasztok

Létszámhiány a hátországban Űsszel feszítettebb a tempó
LÁTOGATÁS SZERENCSEN, TOKAJ-HEGYALJA KAPUJABANZalaegerszegen július 15- 

évéL alakították meg a körzeti 
üzemiónókséget. Ezzel párhu
zamosan. a szakszervezeti szer- 
;v«k is „igazodtak” az új gaz
dasági struktúrához.

A  mintegy kétszáz kilomé- 
Iter hosszú v onalszakaszon szá- 
Iipos forgaimi és kereskedelmi 
|szolgálati hely, valamint aza- 
¡laegerszegi vontatási főnökség 
{tartozik hozzájuk. A  dolgozók 
létszáma 920. Mészáros Sán
dor üzemfőnök jó?' ismeri a 
munkahelyekét, mivel 1970-től 
Zalaegerszegen áilomásfonök 
veik.

¿Lr édesapák k a s b e s zó lla k

*— Milyen előnyei vannak 
a körzeti üzemfővrökségoek? 
r— kérdeztük.

—  Mindenekelőtt az, hogy
a vezetés, az irányítás cent- 
traMzábtabbá vélt *— hangzott 
ja válasz. —  Korábban sok 
[gondot okozott, hogy a vona-« 
ílak egyik' része a tapolcai vo
nalfőnökséghez, a másik pedig 
i a szombathelyi igazgatóság 
■forgalmi vonatbiztosához tar
to zo tt Nagy előnye az új 
'rendszernek a forgalmi és a 
¡vontatási utazószemélyzet egy- 
\séges irányítása. Véleményem 
■szerdait tovább egyszerűsödne 
jaz irányítás, ha a M ÁV  Vé- 
jzérúgazgatóságán. is. létre hoz- 
jnák az üzemi osztályt. Ebben 
az esetiben munkaügyi kórdé- 

ísekbesi, a munkaidő jobb kl- 
| használását illetően és a !é.t- 
i számátcsoportosítások eseté
iben ás rugalmasabb döntések 
‘szüílietlhetnének és csökkenne 
az üzemi őnökség adminisztrá
ciós munkája.

Tenmé&zelesien szükség lesz 
/arra is, hogy módosítsák a 
(kollektív szerződés egyes pont
ijait. Ezt az indokolja, hogy a 
mellékvonalakon este 22 és 
ha jnal négy ona között nincs 
vonat, mégis ¡kötelező a je 
lenlét.

— Az irtaaószernélyzefc szá
mára ' sem előnyös az, hogy 

.a szolgálat befejezése után, 
8 vagy 12 óra múlva újból 
vezér yelhetók. így gyakran 
’ előfordul, hogy ha valaki reg
gel megy haza, este újból 
lmunkéba áJL Ez nem szolgál
ja  az utazók érdekét, de a 
¡vasútbiztonságot sem, ment 
•¡ilyen esetben a személyzet 
,nem pihend ka magat.

— Vannak-e munkaerő 
¡gondjaik?

— Zala megye korábban 
;sziTiite az egész Dunántúlt el- 
ilátta vasutasokkal, most vj- 
; szőni mi sem tudunk annyit

sokat igényelt a szakszerveze
ti mimikában?

—  Az üzemfőnökség gazda
sági keretének kialakításával 
párhuzamosain ment. végbe a 
partner szakszervezeti szerv 
kialakítása — mondotta. — 
Korábban hét szakszervezeti 
bizottság intézte a dolgozók 
ügyes-bajos dolgait, most egy. 
Igaz, hogy egyetlen munka
helyen sem volt függetlenített 
szakszervezeti tisztségviselő. A 
titkárok is társadalmi munká
ban látták el feladatukat.

Titkárokból főbizalmik
— Milyen tisztséget visel

nek ma a szakszervezeti bi
zottságok volt/ titkárai ?

'— Mindenütt választásokat 
tarrtotitimk. és a tagság a t it 
károkait főbizalmivá válasz
totta. Azzal, hogy nem hoz
tunk létre imühel ybiizOttságo- 
kat, egyszerűsítettük a szak
szervezeti munkát, A  főbizal
miak fogják össze a bizalmi
ak munkáját Ok részit vesz
nek a szakszervezeti bizottság 
ülésein is. így közvetlenül in
formálódnak és informálni is 
tudnak.

— ETkésarftetbük és a küldött 
közgyűlés jóváhagyta a szak- 
szervezeti bizottság működési

szabályzatát és ügyrendjét. Ez 
tartalmazza a jog- és hatás
köröket, megjelöli a partner- 
kapcsolatokat, 'S szakbizottsá
gok tevékenységi körét, az szb 
tagok feladatait.

Miközben beszélgettünk be
jött egy szakszervezeti tag, 
segélyt akart kérni. Azért vá
lasztotta a titkárt, mert azt 
hitte, hogy kérelmével hozzá 
kell fordulni és nem a bizal
mihoz. Igaz. bevallása szerint, 
azt sem tudja, hogy most ki a 
bizalmija! ?

— A bizalmiak többsége al
kalmas feladatainak ellátásá
ra, de olyanok is vannak szép 
számmal, akiket alkalmassá 
kell tenni arra, hogy élni tud
janak a számukra biztosított 
jogokkal — ¡magyarázta Szarka 
Lajos. —  A  bizalmi és a bi
zalmi csoport kapcsolata két
oldalú. Egyrészt a bizalminak 
rendszeresen keld foglalkozni 
a csoport tagjaival, másrészt 
a tagoknak is menni kell a 
bizalmihoz. Ha ez mindenütt 
így történne, nem fordult 
volna elő, hogy a segélyt ké
rő dolgozónak a szakszerveze
ti bizottság irodájában kell

Vége a szüretnek, a napsu
garas ősznek. Csendesedik a 
történelmi borvidék. Csak To
kaj i kapujában, Szerencsen 
van még élénkebb mozgás, fő
leg a vasúti csomóponton.

— Nálunk egy perc megállás 
sincs — mondja Major Károly, 
az üzemfőnökség vezetője, aki 
Szerencstől Miskolcig, Hidas
németiig és Sátoraljaújhelyig 
tartja szemmel és irányítja e 
körzetben dolgozó vasutasok 
munkáját.

Időveszteség nélkül

A sokat emlegetett őszi 
csúcs is ezekben a napokban 
tetőzik?

— Hogy mikor tetőzik, azt 
mi nehezen tudnánk megálla
pítani — mosolyog, majd így 
folytatja: — Amikor felette
seink értékelték a tavalyi 
munkát, volt olyan megálla
pítás, hogy a csúcsforgalmat 
észre sem vettük.

—  Munkájúikra ez inkább 
dicséret.

— így is vehetjük, de " ne
kem az a véleményem, hogy 
sok esetben a sajtó és más 
tömegkommunikációs eszkö
zök csinálnak az őszi csúcs- 
forgalomból nagy ügyet.

— Hót nem az?
— Napjainkban igen. Az 

őszi csúcsforgalom olyan, mint 
a mezőgazdasági dolgozóknál 
a gabonabetakarítás. Feszítet
tebb munkát, nagyobb odafi
gyelést kíván. De hát ez ter
mészetes, és tisztában van ve
le minden vasutas.

— Akkor ne is beszéljünk 
róla?

— De igen! Mi másról be
szélhetnénk, amikor nyakig 
benne vagyunk. Ám csakis az 
emberi oldaláról, amihez leg
inkább tapasztaltabb kolléoám. 
Boncsér László állomásfőnök 
ért.

— Hol'kezdjük?
— Talán ott, hogy borvidé

ken vagyunk — így az állo
másfőnők —. ami azt jelenti, 
hogy talán egyetlen emberünk 
sincs, akinek ne volna egy kis

háztáji szőlője, a pincéjében 
bora. De a szolgálatban ittas
ságot eddig még nem tapasz
taltunk. És ez igen nagy szó. 
Ennek is köszönhető, hogy sú
lyosabb baleset nem történt. 
Mellettünk a cukorgyár, amely 
a szezon alatt mintegy 40 ezer 
tonna répát dolgoz fel, s en
nek egy harmada vasúton érke
zik. 24 emberünk, plusz 11 
nyugdíjas kocsirendezőnk csak 
a cukorgyárnak dolgozik. Na
ponta 350—360 vagon répa gu
rul be az iparvágányon. A  ko
csikat nemcsak üríteni kell 
(amely vízsugárral történi^), 
hanem a tengelycsapágyakat 
végigolajozni, majd a rende
zőbe vontatva a lehető legke
vesebb időveszteséggel szerel
vénybe sorolni. Ez a munka 
igen nagy hozzáértést és jó
zan ódafigyelést kíván. Tető 
pedig mifelettünk sincs. Most 
már reggelre nemcsak a ko
csik deresek, hanem az embe
rek is. Máskor szakad az eső. 
Szóval nagyon kell vigyázni az 
emberek épségére és a milliós 
értékek megóvására.

Kevés a fedett kocsi

— Ez csak a répaszállítás, 
a cukorgyár igényeinek a kielé
gítése. Ezen kívül ott vannak 
még a tállyai, a bődrogkereszt
úri kőbányák, a módi ásvány
őrlő üzem. a tokajhegyaljai 
borkombinát, az erdészet és 
más mezőgazdasági, valamint 
ipari üzemek. Ezeknek is ko
csi kell.

— Kellene,' de sajnos az igé
nyeiket — különösen ha az 
fedett kocsikra vonatkozik — 
sokszor csak késve tudjuk ki
elégíteni. Ez a legnagyobb 
gondunk, amin úgy próbálunk 
segíteni, hogy a többi üzem
főnökséggel összedolgozva az 
egy kocsira eső terhelést ma
ximálisan kihasználjuk. így a 
gyengébb felépítményű pályá
kon kisebb raksúiyú kocsikat 
futtatunk.

— És az eredmény?
— Az idén eddig 13 száza

lékkal jobb az egy kocsira eső 
súlykihasználás, ymint az -el
múlt évben volt. Ez a gyakor
latban — és durván számolva 
— azt jelenti, hogy ma 7 sze
relvénnyel továbbítunk annyi 
árut, illetve súlyt, mint előző
leg 10 szerelvénnyel.

— Ez a törekvés — veszi ót 
a szót Major Károly —, kiegé
szülve azzal, hogy a kocsiállást 
is megpróbáljuk a legminimá
lisabb időre csökenteni. Ez 
azonban nemcsak rajtunk mú
lik, hanem partnereinken is, 
akik az érkező árut kirakják. 
A mi nehézségeinket eddig itt, 
a szerencsi üzemfőnökségen az 
is növeli, hogy vonalaink egy 
részén — Hidasnémetiig és 
Sátoraljaújhelyig — gözmoz- 
dony-vontatás van. Ismeretes, 
hogy ezekre a mozdonyokra 
nem akaszthatunk akkora sze
relvényeket, mint a villany-, 
vagy dízelmozdonyokra.

Yasutasszívvcl

A  záhonyi átrakóból érkező 
vagy oda menő vonatok jelen
tős része az állomáson megy 
keresztül. Mit jelent ez?

— Nagyobb felelősséget, de 
különösebb megterhelést nem 
.. .  Kivéve persze azokat a 
kocsikat, amelyek az üzemfő
nökség területére érkeznék, 
vagy rakottan innen indulnak 
Záhonyba. Az áthaladók rend
szerint irányvonatok, és csu
pán szabad utat - igényelnek, 
ami főleg forgalmistáink dol
ga.

— Végül is mivel lehetne 
summázni a beszélgetést itt, 
Szerencsen a Hegyalja kapujá
nál?

A két vezető egymásra néz. 
A íiatalabb, de magasabb be
osztásban lévő átengedi a szót 
tapasztaltabb kollégájának, 
Boncsér Lászlónak.

— Aft csak egy fogaskerék 
vagyunk abban a nagy szer
kezetben. amely az egész or
szág vasútiorgalmát szabályoz
za. Ügy kell dolgoznunk, hogy 
ez a fogaskerék olajozottan, 
csikorgás nélkül kapcsolódjon 
a többi fogaskerékhez. A  si
ma kapcsolódáshoz azonban 
nemcsak olaj, technikai és 
más berendezés kell, hanem 
ember is. Igazi vasutas szív, 
kemény helytállás, olyan tevé
kenység, amely a nagy felada
tok elvégzése közben a saját és 
a mások testi épségére is 
ügyel. Mert az őszi csúcsfor
galom csúcsán zs az ember áll. 
Érzésem szerint ezzel tisztá
ban van áz az 1400 vasutas is, 
aki az üzemfőnökség terüle
tén dolgozik.

Dávid József

megtudnia: ki a bizalmija.

Kőhidi László

«— Azonnal fH tesz a vonat, foghatod az indítótárcsát
(Kesztyűs Ferenc rajza)

Még javában tart a répakampány

Selyp állomáson túlteljesítik 
az őszi forgalmi feladatokat

■felvenni, ’* mint amennyire 
jszükség lenne. 2970 és 1979 
Ucöeött Zalaegerszegen 120-ról 
■ 80-m csökkent a létszám. Üj 
i munkaerőt azért nehéz tobo- 
froati, mert a városban nagy 
¡jkonkurrenoiát jelentenék az új 
«ipari üzemek. Baj van a jegy- 
fvtiasgáió utánpótlással is. Ezért 
azzal próbálkoztunk, hogy a 
Göcsej expresszre érettségizett 
fiatul lányokat veszünk fel. 
Szép ruhát kaptak volna — 
mint a  stewardessek a repü
lőgépeken — és a szolgálat 
reggel 6-tól este 21 óráig tar
tott volna, a  következő nap 
pedig szabad. A  kiszemeli lá
nyoknak tetszett az ötlet, de 
az édesapák közbeszóltak. _

Növekedett 
az utasforgalom

-— A  -megyeszékhely vonzás
körzetében is vannak gond
jaink — folytatta. — Az üzem- 
főnökség felmérésed szerint az 
utóbbi hónapokban nemcsak 
a távolságii vonatokon, hanem 
a  mellékvonalakon is növe
kedett az utazók száma. A  
kocsipark pedig aildg változik. 
Az utasok joggal panaszkod
nak a rossz utazási körülmé
nyek miatt. Nem csoda. Ha 
Zalaegerszegen leszáll valaki 
a Göcsej expressz kényelmes 
kocsijaiból, nem szívesen uta
zik tovább azzal a korszerűt
len, rég elavult motorvonattal, 
amelyben még mindég kályha
fűtés van.

A  szakszervezeti bizottság 
táskára, Szarka Lajos harminc 
éve dolgozik a mozgalomban. 
Sokféle tisztséget viselt az 
évek során. Legutóbb, a  kör
zeti üzemi őnökség szakszerve
zeti bizottságának titkárává 
történt megválasztásáig a 
szombathelyi területi bizott
ság titkáriielyettese volt. Az 
új felállás, milyen, változtatás

Már szeptember 13-én meg
kezdődött a  cukorrépa feldol
gozása a Selypi Cukorgyár
ban.

— Bár a 13-as a babona 
szerint szerencséden szám, 
eddig szerencsésen, és jó l meg
birkóztunk a kampánnyal 
kapcsolatos feladatokkal — fo
gadott Csík Béla, Selyp állo- 
másfőoioke. — Naponta 80— 
100 kocsi cukorrépa érkezik 
hozzánk. A  többit, 40 kilomé
teres körzetből közúton szál
lítják a cukorgyárba, ahol 
2600—2700 súly vagon répát 
dolgoznak, fe l 24 óránként. A  
tervek szerint folyamatosan 
termel a gyár és várhatóan- 
január 6-ig /tant a mostani 
kampány.

Kevesebb a kocsiállás
Ez az időszak fokozott helyt

állásit követed. Selyp állomás 
vasutasaitól. Számukra az iis 
többLetmunkáit jelent, hogy 
minden lépáskoc&it mérlegel
niük kell. Ennek eredménye 
és a répa cukortartalma alap
ján — amit már a gyén la
boratóriumiban állapítanak 
meg — fizetik ki a- termelő
ket.

— Hogyan győzi a  cukor
gyár a répa fogadását?

— A répa tervszerűen ér
kezik, igy lényegesen keve
sebb kocsiállás fordul elő, 
mint a korábbi kampányok 
alkalmával — mondotta az 
állomás-főnök. — A  Hatvani 
Cukorgyárral közös termelte
tés alapján dolgozóik a Selypi 
Cukorgyár is. Hatvanból irá
nyítják a két gyár nyers - 
a nyag-eüátását, a  két szom
szédos gyár ellátása kisebb 
készletekből biztosítható. Ha 
esetleg fennakadás lenne a ré
pavonatok beérkezésében, ami 
az elmúlt hetekben már elő
fordult, ̂ akkor a tartalékunk

kal a hatvani gyártól közvet
lenül hozzuk át a szükséges 
mennyiséget.

Az  új Kaba-i Cukorgyár 
üzembe helyezése óta főleg 
Szolnok és Jászberény térsé
géből, valamint Szeged és Ba
ja ¡környékéről érkezik Selyp
re a legtöbb répaszállítmány. 
Helyesen a csehszlovák és a 
lengyel- ■ kocsikat használják 
leginkább erre a célra, ame
lyeket azután Selypről továb
bítanak honos, területükre. A 
KTG intézkedéseinek megfele
lően. Záhonyba is gyakran in
dítanak üres K-szerelvényeket.

Előnyös helyzetben

A z  üres kocsik jelentős ré
szét azonban helyben mind
járt meg is rakják. A  Selypi 
Cementgyár naponta 8— 10 ko
csit igényel azbesztcement 
csöszálMtmánymhaz. Cement
ből 6—7 kocsit adnak, fel, fe
hér- és tűzálló cementből 
exportra is jekemtős mennyi
séget küldenek. Sok üres ko
csit igényel Petőfibánya ipar
telep kiszolgálása is, ahol két 
fűrészüzem, a VEGYÉPSZER  
gyára és a bánya gépüzeme 
termel. Zsófia malom 16— 17 
vagon gabonát őröl naponta, 
s a feladásuk: 6—7 vagon liszt 
és egyéb őrlemény. A  többit 
teherautók viszik e l a malom
ból. •

Ilyenkor, az őssti forgalom 
idején különösen sok a dolga 
az állomás M 43-as dízel-tar- 
tálékámak, amelynek feladata 
Apc, Jobbágyi és Szurdokpüs
pöki állomások kiszolgálása ós.

A z  őszi forgalmi verseny 
eddig eltelt időszakában e l
ismerésre méltó teljesítmé
nyeket értek el az állomás 
dolgozói. Szeptemberben a ko
csitartózkodás 19,5 órás célki
tűzését 19,15 órára teljesítet
tek. Szeptemberre 16 ezer f i 

zető árutonna továbbítását 
irányozták elő. A  teljesítés 
24 297 tonna, vagyis 135 szá
zalék volt. A  kocsik iíh aszn á - 
lásd tervet 101,86 százalékra 
teljesítették.

A z októberben előírt 21,5 
órás kocsitartózkodási célki
tűzést 18,92 órára teljesítette 
Selyp állomás. Fizető áruton
nában az előírt 32 ezerrel 
szemben 32 774 tonnát teljesí
tettek. A kocsik [használás bán 
103,1 százalékra növelték a 
teljesítést. Az éves tervükhöz 
viszonyítva is jelentős előny
höz jutottak, amit csak növel
tek az állomás szeptemberi és 
októberi eredményei.

Az állomásfőnök
utolsó kampánya

A  cukorrépa kampány sike
res lebonyolítása t egy 411-es 
gőtzmozdony, az úgynevezett 
„mérlegelő gép” és 50 főnyi 
vasutas többlet-személyzet se
gíti Selyp állomáson. Közülük 
37-en alkotják a bérelt sze
mélyzetet, akiket az állomás 
vesz fel, de a cukorgyár fi
zet. Többségük idős, nyugdí
jas vasutas — raktárnak, 
számfejtő, kocsirendező,* vál- 
'tótiSiZitító stb. —  akik a kam
pány ideje alatt most megke
resik a magiuk 5—6 ezer fo
rintját. Igaz* meg is dolgoz
nak érte!

— Számomra ez az utolsó 
cukorrépa kampány — jegyez
te meg befejezésül Csik Béla. 
—  Már nyugdíjba mehettem 
volna, hiszen szeptemberben 
betöltöttem a 60. évet és a 
vasútnál már 37 éve szolgá
lok. A  kampány miatt marad
tam még január 31-ig. Sze
retném a legjobb eredmé
nyekkel átadni az utódomnak 
az állomás vezetését.

Épül a hídmérleg

rvőr állomáson 120 tonna teherbírású hídmérleget építenek 
Magasépítési Főnökség dolgozói. Már elkészült a 

*  és a két akna. Hamarosan megkezdik a berende-
merie*n~* lések szerelését is

ffeata György felvétele)
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Képviselők a közlekedésről
A  személyszállílús feladatairól tárgyalt 

az országgyűlés építési és közlekedési bizottsága

A politikai-társadalmi élet
nek mindenkor kiemelkedő 
eseménye, ha összeül az or
szággyűlés. A  telekomuni ká- 
ció jóvoltából elmondhatjuk: 
valamennyien jelen vagyunk 
a Parlament patinás épületé
ben, hiszen a lénveget össze
gezve a helyszínről tudósít a 
televízió, és részletesen ismer
tetik a- beszédeket, az inter
pellációkat a napilapok isr A

képviselőknek e látványos te
vékenysége közismert tehát — 
ám; a képviselői munkának 
vannak hétköznapjai is. • S 
nemcsak akkor, ha a parla
menti küldöttek választóikkal 
találkoznak. Minden képvise
lő — képzettségének, érdeklő
dési körének megfelelően — 
tagja valamelyik bizottságnak, 
de joga, hogy bármelyik más 
bizottság ülésén is ott legyen.

Naponta 2450 személyvonat
■ így volt ez legutóbb is, ok- 

' tober 23-án, amikor — vala
melyest rendhagyó módon, 
nem az Országházban, hanem 
a Volán Tröszt budapesti ta

nácstermében — a KPM elő
terjesztését hallgatták-vitat- 

' ták meg az építési és közle
kedési bizottság tagjai a vasúti 
és az autóközlekedési, vála
mint az üzemi munkásszállí
tás helyzetéről, feladatairól. 
(A bizottságról most csupán 
annyit: 19 tagja van; elnö
ke Gyarmati János. az Építő
ipari Gépesítő Vállalat igaz
gatója, titkára pedig Tóth 
István, a Közlekedési és Szál
lítási Dolgozók Szakszerveze
tének nemrég nyugalomba 
vonult főtitkára. A  vasutat 
Peták Tibor, a dunakeszi jár-' 
műjavító főkonstruktőre és 
Szilágyi Sándor, a debreceni 
járműjavító hegesztője képvi
seli, de gyakran -jelen van 
Kaszai Imre, a Szocialista 
Munka Hőse, a Hámári Kató 
Vontatási Főnökség nyugdíjas 
mozdonyvezetője is.)

E mostani ülésen tehát a 
személyszállítás került napi
rendre. S mert valamennyien 
utazunk, a közlekedéshez jó

szerével mindenki ért. Ezzel 
is indokolható, hogy a szoká
sosnál élénkebb vita kereke
dett: 12 képviselő kért szót, s 
igencsak összpontosítania kel
lett Pullai Árpád miniszter
nek, s a meghívottak között 
szintúgy ott lévő Szűcs Zol
tánnak, a M ÁV  vezérigazga
tójának. hogy a korántsem 
tidvádaskodó kérdéseikre sza
batos választ adjon.

Ami a minisztérium írásos 
előterjesztését illeti: olvas
hattuk, hogy „A M ÁV vonal- 
hálózatán naponta 2450 sze- 
s£epi é lyszál Utó vonat közle
kedik,. amely mintegy 830 
ezer utas elszállítását bizto
sítja. A M Á V  napi utas for
galmának 75—80 százalékát a 
munkába és iskolába járók 
teszik k i . . .  A  Volán forgal
mának egyharmada a vasúti 
forgalomhoz biztosít csatlako
zást". A  vasúti személyszállí
tásról az országgyűlési képvi
selők egyebek között meg
tudhatták: a budapesti mun
kahelyekre naponta 222 ezren 
járnak be vonattal, az elővá
rosi . személyforgalmat ; — 
munkanapokon 5— 452 vonat 
fedezi (ebből 365 elővárosi 
inga vonat).

Milyen a vonatgyakoriság?
A vonatgyafcöri'ság csúcs

időszakban —  reggel 4—8. és 
délután 13—18 óra között — 
30 perc. A  helykihasználás 
napi átlagértéke 65.5 száza
lék, a csúcsidőszakokban 78 
százalék. A menetrendszerű
ség 98,1 százalékos (tehát a 
vonatok alig 2 százaléka köz
lekedik késve.. . ezt ugyan 
két képviselő is megkérdője
lezte!). Budapest körzetében 
azért nem járhatnak gyakrab
ban a vonatok, azért nem 
enyhíthető a zsúfoltság, mert 
a személypályaudvarok vá
gányhálózata szűkös és a ve
gyes forgalmú vasútvonalak 
bevezető szakasza telített.

A  18 megyeszékhelyre na
ponta 403 ezren járnak be 
dolgozni. A megyeszékhelyek 
és környékük személyforgal
mát 1531 vonat bonyolítja le, 
ebből 476 a távolsági személy- 
vonat, 1055 pedig a környéki, 
illetve a helyi vonat. A  me
gyeszékhelyek körzetében a 
menetrendek alapvetően a há
romműszakos foglalkozáshoz 
és a lépcsőzetes munkakez
déshez igazodnak. A  vonatok 
napközben átlagosán 120 per
cenként, a csúcsidőszakokban 
60—100 percenként indulnak-

érkeznek. A  helyek kihasz
náltsága átlagosán 50, . a 
csúcsidőszakokban 60—65 szá
zalékos, s ez gyakorlatilag 
annyit jelent: Győr és Mis
kolc kivételével még a csúcs- 
időszakokban sem állnak uta
sok.

Szó esett még a távolsági 
személyforgalomról, a nem
zetközi és a belföldi expressz- 
vonatokról, továbbá az utas
tájékoztatásról, a kocsitisz
títás, a helybiztosítás gondjai
ról — és a következő időszak 
céljairól. így az utazási se
bességről is, amely — az el
képzelések szerint — a nem
zetközi vonatoknál 70, a bel
földi éxpresszeknél 80, a bel
földi gyorsvonatoknál 68, a 
belföldi személyvonatoknál 56 
a budapesti elővárosi vona
toknál 48, a megyeszékhelyek 
környéki vonatainál pedig 35 
kilométeres lesz óránként.

Az írásos előterjesztés is 
foglalkozott a közlekedési al- 
ágazatok — a MÁV és a Vo
lán —, együttműködésével, a 
kisforgalmú vasútvonalak hol
napjával , . .  E témák többsé
ge olvasóink — a vasutasok 
t-, számára ismertek, aligha
nem érdekesebb a képviselők 
felszólalásaiból idézni.

Sokan — hogy helyhez jussa
nak már menet közben 
felugrálnak, s ez rendkívül 
balesetveszélyes! Dr. Szilágyi 
Gábor tudomásul veszi, hogy 
a kisforgalmú vasútvonalak 
megszüntetése indokolt, de 
úgy véli: a Volán nem képes 
olyan szintű szolgáltatást 
nyújtani, mint a MÁV. ,,A 
vasút soha nem hagyott utast 
az állomáson, így-úgy min
denki felfért, a buszokról vi
szont sokan lemaradnak!”

Szűcs Zoltán vezérigazgató 
válaszában előrebocsátotta: 
rosszabb bizonyítványra szár 
mftott, mint ami a képvise
lők szavaiból kicsengett. El
mondta: a kisforgalmú vona
lak ~ megszüntetése a végéhez 
közeledik, közgazdasági szá
mítások döntik el a további 
teendőket. A M ÁV számol az 
utasok egy részének vissza
áramlásával is — és erre 
ugyancsak fel kell készülni. 
A  szerelvények ootimális ko
csiszámát vizsgálják, s meg
kísérlik további, külső kocsi
tisztító berendezések ’ vásárlá
sát. A  belső takarítás sajnos 
változatlanul munkaigényes 
marad.

Pullai Árpád minisztertől 
egyebek között megtudták a 
képviselők:- a M Á V  egyszerű
síteni kívánja a iegyrend- 
szert; a jelenlegi 400 falta 
jeggyel szemben 160 is ^elég
nek tűnik. Szó van az öve- 
zetek-ha.táTok megváltoztatá
sáról, a düszabás fel-, illetve 
lekerekítéséről. de ez nem 
jelent tarifa-emelést.

Végezetül álljon itt a köz
lekedés- és postaügyi minisz
ternek egy — nemcsak a 
vasutasokra vonatkozó 
mondata: néhány tízezer em
ber szolgál ki naponta öt-hat
m illió utast. Ha emiatt elő
adódnak is zökkenők — a 
magyar tömegközlekedés eu
rópai színvonalú."

F. T.

Megszüntetik az éles kanyart
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A  budapest—hegyeshalmi fővonal rekonstrukciója során Tatabánya térségben befejezés
hez közeledik a nyomvonal kialakítása (Ténta György felvétele)

A cél világos

Összehangoltabb munkára van szükség 
a vasúti pályaberendezések építésénél

KÉTNAPOS KONFERENCIA VOLT SZEGEDEN A KTE RENDEZÉSÉBEN

Közlekedéstudományi vasút szakemberein kívül, részt
Egyesület vasútépítési és pá
lyafenntartási szakosztálya és 
szegedi területi szervezete ren
dezésében október 16—17-én 
Szegeden, a Technikai Házá
ban, Pályalétesítmények vasút
üzemi kérdéséi címmel orszá
gos konferenciát tartottak. A  
tanácskozás munkájában a

Ahogy a képviselők látják
Kezdjük a „vasutasokkal*. 

Peták Tibor megemlítette: a 
járműjavítók feladata nehe
zedik, hiszen öregszik a kocsi
park, s a vagonok jelentős 
százaléka ma is javításra vár. 
Szólt az alkatrészellátás zök
kenőiről, s hangot adott 
annak: ha a járműjavítók 
fejlesztésére nagyobb súlyt 
helyeznének, az a kocsipark 
színvonalát is kedvezően be
folyásolná. Kaszai Imre azt 
fejtegette, hogy mivel a MÁV 
az egyik legnagyobb üzem
anyagfogyasztó, a népgazda
ságnak is kamatozik a vasút 

'energiatakarékossága. Luxus
nak ítéli, hogy sokszor üres 
vonatokat továbbítunk — tél
időben fűtve, jóllehet a fűtés 
az üzemanyag 20 százalékát 
emészti fel. Azt javasolta, 
hogy januárban, februárban 
és márciusban — hétközben 
—, legyenek rövidebbek a sze

relvények (igaz: ennek sze
mélyi feltételei is vannak). 
Súlyos gondként említette a 
személykocsik takarítását. A 
külső is fontos — mondotta 
—, de a kocsik belsejének 
ugyancsak tisztábbnak kelle
ne lenniük .. .  ha volna em
ber e nehéz munkára.

S miként látnak bennünket 
mások? Retezi Károly pél
dául úgy találta: a városok 
közlekedési vállalatai nem 
eléggé rugalmasan igazodnak 
a lépcsőzetes munkakezdéshez, 
a járatokat a M ÁV menet
rendjéhez kellene Igazítani. 
Bollók József né arra a ve
szélyre hívta föl a figyelmet, 
amelyet gyakran tapasztal a 
Keleti pályaudvaron: hét
végeken sokszor csak az in
dulás előtti percekben tolják 
be a csarnokba a munkásokat 
hazaszállító szerelvényeket.

Szocialista szerződés  
a M Á V  és a D 1G ÉP között
A M ÁV és a Diósgyőri Gép

gyár között évek óla szoros a 
kapcsolat. Ennek elmélyítése 
érdekében, az elmúlt napok
ban szocialista együttműkö
dési szerződést írtak alá Mis
kolcon, melyben vállalták az 
együttműködés hatékonyságá
nak további javítását, a kocsi
park lehető legjobb kihaszná
lását és a szállítási költségek 
csökkentését.

A  szocialista szerződést Sza
bó Béla vezérigazgató-helyet
tes és dr. Énekes Sándor, a 
Dl GÉP vezérigazgatója írták 
alá.' Az ünnepélyes aláíráson 
jelen v o lt . Koszorús Ferenc, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
főtitkára, Tóth József, a Szak
szervezetek Borsod megyei Ta
nácsának vezető titkára, vala
mint Hernádi István, a mis
kolci igazgatóság vezetője.

M EG JEG YEZZÜK

A mellékhelyiség 
ném mellékes ügy

K i ne hallotta volna már azt a szólás-mondást, hogy 
„Valami bűzlik Dániában!”. Nos, nem kell messzire mennünk 
ahhoz, hogy agyunkba villanjon a felismerés; nálunk is van
nak „orrfacsaró” helyek, még a vasút területén is. Kínos 
„élmény”, de el kell mondanom, hogy néhány nappal ezelőtt 
a békéscsabai vasútállomáson jutott eszembe az a bizonyos 
szólás-mondás, amikor benyitottam az utazóközönség részére 
fenntartott mellékhelyiségbe. Sokfelé jártam már az ország
ban, de ilyen elhanyagolt és bűzös férfivécét még sehol sem 
láttam. Az  ember legszívesebben gázálarcot viselne, míg a 
helyiségben tartózkodik! Az, hogy a takarítással „takarékos- 
kodnak”, még csak hagyján, de hogy a vízzel is spórolnak, az 
már képtelenség! A  vécéajtókon koszos madzag lóg, a lehú
zok némelyike hiányzik, a falak feketék á firkálástól és bűz
lenek a .. .  hadd ne írjam le, miitől. A  helyiség félhomályos, 
de így is feltűnő, hogy évek óta nem meszelték, viszont a 
legyek már megtették a magukét.. .

Békéscsabán a vasútállomást most renoválják. Nagyon 
ráfér a reperálás, mert igencsak leromlott az állaga. A  kupo
lás várócsarnokot már kifestették, viszonylag tűrhetően néz 
ki. Érthetetlen, hogy a főépület mellékhelyiségét, néhány mé
terre a bejárattól, miért hagyták meg ilyen állapotában. Meg
győződésem, hogy egy nagy állomás mellékhelyiségének tisz
tasága sehol sem lehet — mellékes ügy! De a kis állomásoké 
sem ....

(pallag)

vettek a Budapesti Műszaki 
Egyelem, a M ÁVTI és a VA- 
TUKI vezetői is.

A  kétnapos konferencia meg- 
nyi óját Lovász Lázár, a szege
di igazgatóság vezetője, a KTE 
szegedi területi szervezetének 
elnöke tartotta. Bevezetőjében 
megemlítette, hogy az idén 
összeállították az építési és pá
lyafenntartási szakszolgálat 
távlati fejlesztési koncepcióját.

Elmondotta továbbá, hogy az 
elavult, korszerűtlen vasútból 
évtizedekig tartó munkával 

"korszerű vasutat teremtettünk. 
Egyre több dízel_ és villamos- 
mozdony, új vasúti személy- és 
teherkocsi közlekedik. Ezzel a 
fejlődéssel azonban nem tar
tott lépést a pálya és tartozé
kainak korszerűsítési üteme. 
Pedig a vasútra váró szállítási 
feladatok egyre nőnek. Ezért a 
pályák korszerűsítésében is 
előbbre kell lépni. Ebben a 
munkában mind nagyobb teret 
kell adni az előregyártóit, egy
szerű eszközökkel cserélhető 
elemeknek. Fontos az is, hogy 
a tervezésnél, a pályaépítések
nél figyelembe vegyék a táv
lati fejlesztési koncepciókat, 
hogy a beruházások hosszú tá
vú igényeknek is megfelelje
nek. . V

Lovász Lázár ezután kiemel
te, hogy a vasút energiaigényes 
üzem, energia gondjaink növe
kedése miatt tehát nem közöm
bös, hogy a konferencia miként 
foglal állást a vasúti pályaépí
tés. fenntartás és tervezés 
energiatakarékossággal kap
csolatos feladatairól. Hasznos- 

j nak ítélte, hogy a szegedi ta- 
| nácskozáson a M ÁV szinte va
lamennyi szakszolgálatának 
képviselője jelen volt, ami szo- 

| rosabb együttműködést tesz le
hetővé.

A  konferencia első előadá
sát dr. Telek János, a 6. szak
osztály vezetője tartotta. Az 
Építési és fenntartási munkák 
hatása a forgalmi üzemvitelre 
című előadásban részletesen 
elemezte — a vasúti szállítás 
komplex munkájának szerve
zése szempontjából —, a közle
kedés műszaki elemeit. Többek 
között elmondta, hogy a M ÁV  
állóeszköz állományának 54 
százalékát a helyhezkötött pá
lyalétesítmények teszik ki. 
Ezen belül a közvetlen vasúti 
pálya — aláépítmény, hidak, 
felépítmény — 48 százalékot, a 
villamos felsővezeték 1,5, a táv
közlő- és biztosítóberendezé
sek 4,5 százalékot képeznek. A  
helyhezkötött . pályalétesftmé- 
nyek üzemeltetését, karbantar

tását és építését a M ÁV külön
böző szakszolgálatai,* elsősor
ban az építési és pályafenntar
tási, továbbá a vontatási, a 
biztosítóberendezési és auto
matizálási szakosztály látja eL 
A z említett szakszolgálatok a 
vasút üzemeltetéséből és fe j
lesztéséből is jelentős mérték
ben kiveszik részüket. A  vasúti 
szállítás szervezése szempont- 
jágól ez azt jelenti, hogy a pá
lyával kapcsolatos helyhezkö
tött létesítmények és berende
zések üzemkészségének bizto
sításához szükséges karbantar
tási munkák .szervezettsége, 
komplexitása — mivel ezek 
végzéséhez pál y a korlát ozás ok - 
ra van szükség —• döntő hatást 
gyakorol a vasút alaptevékeny
ségére. a szállítási feladatok 
ellátására.

A  vasúti pálytaberendeaések 
három alapvető formája: a vas
úti pálya, a villamos felsőveze
ték és a biztosítóberendezések 
jelentős pályakorlátozást igé
nyelnek. Nagy problémát je 
lent, hogy karbantartási rend
szerünk szervezettsége nem 
azonos. A  vasúti pálya karban
tartásának rendszere például 
több mint 130 éves fejlődés 
eredménye. A z időszakos vizs
gálat két eljárással: mozdony
beutazással és mérőkocsival 
történik. Ez nem kíván pálya
korlátozást, vonatmentes idő
ben is elvégezhető. Viszont a 
felépítmény karbantartó gép
lánc közlekedtetése vágányzár
ral jár. Ugyancsak vágányzár: 
igényel a villamos felsővezeté
kek időszakos vizsgálata is. 
' Sürgető feladat tehát egy egy
séges, diagnosztikai eljáráson 
alapuló komplex rendszer ki
alakítása és bevezetése.

Dr. Telek János után Ma- 
chovitsch László, a pálya és 
biztosítóberendezések kapcso
latáról, Fodor Csaba, a pálya» 
és villamos vontatás berende
zéseinek kapcsolatáról, Patak
falvi László, a M AVTl igazga
tóhelyettese a felépítménycse
réket megelőző tervezési mun
kák koordinálásáról, Dr. R í- 
toók Pál, az építés előkészítés 
és szervezés vasútüzemi vonat
kozásairól tartott előadást.:'

A  kétnapos tanácskozáson az 
előadásokat követően 19 korre
ferátum és két hozzászólás 
hangzott el. A  részvevők elha
tározták. hogy a feladatok 
egyeztetésére munkabizottsá
got alakítanak. E bizottságnak 
a különböző szakszolgálatok 
munkájának összehangolása, és 
az együttes teendők kimunká
lása lesz a feladata.

a  j.
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Hévíz központjában

Átadták a  Vasutas Biztosító Egyesület 
négyszintes, százszemélyes gyógyüdülőjét

Az 1876-ban alapított Vas
utas Biztositó Egyesület életé
ben jelentős esemény volt no
vember 2-a. Hévíz központjá
ban ezen a napon adták át ren
deltetésének az egyesület új 
százszemélyes gyógyüdülőjét. 
Az ünnepélyes átadáson meg
jelent Pullai Árpád közleke
dés- és postaügyi miniszter, 
Kajcsa József, a vasutas-szak 
szervezet titkára, dr. Rimóczi 
László, a 3. szakosztály vezető
je*

Molnár László, az egyesület 
ügyvezető elnöke beszédében 
hangsúlyozta, hogy mintegy 
163 ezer tag és azok hozzátar
tozóinak bizalmát élvezik. En
nek tulajdonítható, hogy folya
matosan bővíthetik szolgálta
tásaikat Ma már a különféle 
szociális juttatások összege el
éri az évenkénti 17 millió fo
rintot.

A .takarékos gazdálkodás tét: 
te lehetővé, hogy — a dolgozó 
emberről való fokozott gondos
kodás jegyében — három évvel 
ezelőtt elhatározhatták az üdü
lő létesítését. Elképzeléseiket 
beillesztették az általános szo
ciálpolitikai tervekbe, és azo
kat egyeztették a vasút veze
tőivel. A  vasutas-szakszerve
zettel kialakult jó kapcsolat és 
együttműködés nagymértékben 
segítette a cél elérését.

Az új gyógyüdülő 42 millió 
forint költséggel épült. Az egy 
és kétágyas szobák összkom
fortosak, erkélyesek. A kultu
rális és kényelmi igényeket szí
nes televízió, társalgó és tető
terasz elégíti ki. A beutaltak 
szakszerű orvosi ellátását a 
vasútegészségügyi szolgálat 
biztosítja. A kivitelezési mun
kát a Zala Megyei Tanácsi Épí-I 
töipari Vállalat végezte.

H. K.

Molnár László az egyesület ügyvezető elnöke a létesítmény 
építésének körülményeit ismerteti

Kívülről impozáns látvány a négysziaiüs gyógyüdülő
(Zelman Ferenc felvételei)

PÉCSI TAPASZTALATOK

TÖBB FIGYELMET ÉRDEMELNEK, 
AKIK NYUGDÍJBA KÉSZÜLNEK

lA pécsi területi bizottság a A  bizottság havonta rend- 
tooze knúltban tűzte napirend- szeres társadalmi ellenőrzést 
re a társadalombiztosítási bi
zottság tevékenységének érté
keléséit. A  bizottságnak tizen -

végez a nagyobb illetményfi
zető helyeken. Ugyancsak em
lítést érdemel a gyógyházak 

három tagja van. Hatékony munkájának ellenőrzése is. Jó 
segítséget nyújtanak a területi kapcsolatot alakítottak ki a 
bizottsághoz tartozó csomó- területi egészségügyi központ-
pontok — Nagykanizsa, Duna
újvárosi, Dombóvár, Kaposvár, 
Pécs — szakszervezeti bizott-

taü és az igazgatóság társada
lombiztosítás i ügyintézőáiveü.

A területi bizottság is jónak
s ágainak a iársad^ombiztosí- értékelte eddigi tevékenységü

ket, ugyanunkkor felhívta arra 
a figyelmet, hogy az eddigi
nél körültekintőbben foglal
kozzanak a nyugdíj előkészí
téssel. Sok nyugdíjba készü
lő  vasutas ugyanis nem ét az
zal a lehetőséggel, hogy jóval 
a nyugdíjazás előtt elintézze 
az ezzel járó adminisztrációs 
ügyeket. Jobban, közreműköd-

tási ügyek intézéséhez. A kö-l 
zetmúltban például Dombóvá-[ 
ron, Nagykanizsán, és Kapos
váron kötetlen beszélgetést 
szerveztek a tt.-aktivisták, a 
gazdasági vezetők és a szak- 
szervezeti bizottságok titkárai 
részére az időszerű társada
lombiztosítási és egészségügyi 
feladatokról, valamint az új 
nyugdíjtörvényről. Az érte
kezleteken a VSZTO, vala- hétnének ebben a nyugdíjügyi 
mint a MÁV Nyugdíj Hivatal albizottságok is.
vezetői voltak az előadók. (Köhidi)

Nem más, mint kósza hír
Megváltozik-e a nyugdíjszámítás alapja ?

Az utóbbi hónapokban több nyugdíj összegének növelésén 
olyan ¡Levél érkezett a vas- felül annak a dolgozónak, aki 
utas-szakszervezethez, amely- aiz öregségi nyugdíjra való 
ben a dolgozók azt kérdez- jogosultságának a megiszeirzé- 
foák: 1980. január 1-től a ju- se után — a nyugdíj miegiál- 
talmat, a prémiumot ' beszá-  lapítása nélllkíül —  teljes mun- 
mitják-e a nyugellátás alap- kai dobén tovább dolgozik, az 
jót képező átlagkeresetbe? első évben három, a második- 

A  válasz egyértelmű: igen! bán haft, a harmadáéban fci- 
Bérpoüittkiántóbain mindinkább 1f nc’ a negyedikben és mlm- 
Itörekszünk a  következetes dáf- további evtei pedig! ö - 
lerenciáiásroa, a nagyobb tel- mmteiap potszabad-
jesíitmény megíkülönlbözibetelJt s a £ f a .P°?szlal̂ ®,<l®aS 32 
anyagi élismerésére. Ennék J g P ^  láno szabadságon
egyik eszköze az úgynevezett fiéLűl ilietli meg a dofligoiaot. 
ttiiozgjőbér, a prémium, a ju- Az ismertetett kedvezmé- 
toalkm. nyék a jövőben is érvénye-

Az öcregtégi korhaitár ebére- sek lesznek! A  szolgálati fő
se utáni munkavállalás ősz- nökségek, üzemek, imitézmé- 
fcönzésére — mint köztudott— nyék érdekei azt kívánják, 
1978. január 1-től új rendel- hogy minél több munkáskéz 
kezések leptek eleibe. Eszermt segilBe a megvalósító-
az öregségi nyugdíjnak az , ¿3 ,, ,
ösztönző nyugdíjpótlékkal nö- ^  , ̂ oar”
veit összege az átlagkereset osa^ y  tagjai sokait segxtheit- 
100 százalékáig terjedhet. nie®c> hiszen tapasztalatuk, tu- 
Kedvezméuy az is, hogy a d&ttk nehezen pótolható» <

NYUGDÍJASO K
BÚCSÚZTATÁSA
Ferencváros állomás szak- 

szervezeti bizottsága novem
ber 9-én ünnepséget rendezett 
a forgalmi és a kereskedelmi 
szolgálattól tavaly és idén 
nyugdíjba vonult dolgozók 
tiszteletére. A  művelődési ház 
nagytermében rendezett ün
nepségen 140 nyugdíjas és 
családtagja vett részt. A  meg
jelenteket Bíró Lajos szb- 
titkár üdvözölte, majd Berendi 
Tibor állomásfőnök mondott 
ünnepi beszédet. Utána jutal
mak átadására került sor.

Tizenöten állomáslőnöki di
cséretben részesültek.

Az ünnepség zenés, szóra
koztató műsorral és táncmu
latsággal ért véget.

N E H É Z  A R A N G S O R O L Á S ,  DE . . .

j\<s em beri mulas&tós&k 
m in d ig  tetten érhetők

A szakszervezet elnöksége csak megfelelőnek minősítette 
a debreceni vasútigazgatóság munkavédelmi tevékenységét

Részletek egy beszámoló 
jelentésből:

„Báhadkeresztes áfliomásíő- 
nökség ¡Létszámába tartozó 
Spét Mihály kocsirendező 1979. 
III. 3-án Biharkeresztes állo
más IV. sz. vágányában ha
lálos üzemi balesetet szenve
dett Az elhalálozott dolgozó 
a IV. sz. vágányon áilló tar
tálykocsi csávánk apósával
akarta a feléje közeledő ko
csisort összekapcsolni. A  kap
csolás neon sikerültté a mozgó 
kocsisor elütötte..

„A  debreceni pályafenntar
tási főnökség létszámába tar
tozó Tassá Imre pályamunkás 
1979. IV. 12-én Debrecen ál
lomás 18. sz. kitérőjében ha
lálos üzemi balesetet szenve
dett. A  munkáscsapát a fenti 
napon a 18. sz. ¡kitérőben dol
gozott Szilágyi István élő- 
munkás a csapatot „A  pályán 
munkások dolgoznak” jelzővel 
nem fedezte, fögyellőőröket 
nem állított ki, a figyelést 
magára vállalta, de nem fi
gyelt. A  fenti mulasztások kö
vetkeztében a Debrecen-Vá
sártér felől 'behaladó 5527. sz. 
személyvonat a ammkáscsapat 
közé fu to tt..”

„Záhony Uzemtfőnokség Hét- 
számába tartozó Poncsák Já
nos átraikómunkás 1979. V. 
10-én halálos üzemi baleseteit 
szenvedett Záhony tengelyé t-

219 üzemi baleset történt (öt munkavédelmi oktatás és a 
halálos kimenetelű, öt csőn- képzés korszerűsítése terén, 
kulással járó), s 9679 munka- valamint az alkoholizmus él- 
nap esett (ki... Ily módon az Zeni küzdelemben. A  balese- 
üzemi balesetek száma 9,5 tek megelőzése, a vezetők fe- 
százalékkal, a halálos balese- lielősségének fokozása terén az 
tefké 25 százalékkal, a csonku- eddig tett intézkedéseket, J 
lásos baleseteké 67 százalék- módszereket az elnökség he- 
kal, a kiesett munkanapok lyesn.dk tartja. A  számok, a 
száma pedig 4,3 százalékkal tények viszont arra utalnak, 
nőtt hogy mindez nem elég haté-

Bmlberi drámák és tragédi- kony — hiszen nem járt akn
áik sora a számok, a jegyző- vánt eredménnyel.
könyvek mondatai mögött HiMrvam tovább?
Márpedig egyetlen baleset hogyan wvaDDT
sem sorsszerű. Az ember mu- „A kedvezőtlen baleseti 
lasztása — sajnos sokszor ép- helyzet további vizsgálatot, 
pen a szenvedő emberé — szigorúbb intézkedéseket, fo- 
mindig tetten érhető. Rangsor kozotbabb ellenőrzést követéi 
rolni nehéz. Mert hogy ki mi- a végrehajtó szolgálat szintjén 
kor figyelmetlen, az általában ahhoz, hogy hatékonysága a 
csak a balesetet követően de- baleseti helyzet javuló ten- 
rül ki. Több a mulasztás, dendájában is megmutatkoz- 
mint a tragédia. Az viszont is- zon... A  ¡kialakult -helyzetet a 
mét tény, hogy: .. az ittassá- munkavédelmi szabályzat vég-
gi esetek száma folyamatosan rehajtásának elősegítésére irá- 
növeksz&k. 1977. évben 578, nyu-ló törekvések önmagukban 
1978. évben 668, míg 1979. év nem változtatják meg. Szűk- 
eddigi eltelt időszakában 332 séges azok következetes érvé- 
főt kellett ittasság miatt fele- nyesitése a dolgozókig bezá- 
lősségre vonni,” (A kedvező róflag.”
tendenciáról se hallgassunk: Idézhetnénk a debreceniek
a vontatásnál felére csökkent beszámolójából részletesen, a 
a teUenért ittasok száma — a néhány mondatban jelzett 
többi szakszolgálatnál viszont, kedvező tendenciákat. S rá- 
ebbol következően, lényegesen mutathatnánk néhány olyan 
emelkedett.) fogyatékosságra is, amelynek

Torzítana a kép, ha nem gyors kiiktatásához kétségkí-
méltányolnánk — ezt tette ál- vül kévés a szándék: több

szerelő műhelyében—  A bal- lásfogLalásában a szakszerve- pénz, érdemibb korszerűsítés 
eset oka szervezetlen, munka, zet szociálpolitikai és munka- kellene. Ám az anyagi feöe-

védelmi osztálya is — a deb-, zet hiányában továbbra is a 
figyelmetlensége receni vasútiig a zgatoóság törek- fokozott figyelemre-fegyelecn- 

véseit. Az igazgatóság mun- re, az utasí tások következetes- 
kavédelmi tevékenysége — szigorú betartására hLvatkoz- 
különösen az utóbbi időben hatunk csupán,
— széles körű és sokoldalú. A z elnökség a vasútigazga- 
Emnek hatása egyes területe
ken —  így a forgalmi szak-

technológiai utasítás hiány és 
a dolgozó 
volt...”

„Nyíregyháza állomás lét
számába tartozó Kelemen Má
tyás vonatösszerakó 1979. V. 
14-én...”

„Fényeslitke állomás létszá
mába tartozó Márta Károly szolgálatoknál — ¡kedvező. Je-
kocsirendező 1979. július 20-án 
FényesQitke állomás rendező- 
pályaudvarának II. sz. vágá
nyán. halálos üzemi balesetet 
szenvedett...”

Részlet a szakszervezet 
állásfoglalásából:

„A z elnökség a debreceni 
vasútigazgatóság vezetőjének 
beszámoltatását azért .tűzte 
napirendre, mert az 1977. jú
nius 21-i hasonló jellegű be
számol tatás és feladatmegha
tározás óta az igazgatóság te
rületén a baleseti helyzet te
rén további rosszabbodás kö
vetkezett be.”

Mindez számszerűsítve: az 
igazgatóság területén 1978-ban 
nyolc hónap alatt 200 üzemi 
baleset történt (ebből négy 
volt halálos, három pedig
csonkulásos), emiatt 9275
munkanap esett ki. A z idén 
— az I—VIII. hónapban. —

lentős eredményeket értek el 
a nehéz fizikai munka inten
zív gépesítésénél, a szociális 
ellátás folyamatos javítása, a

tóság munkavédelmi tevé
kenységét csak megfelelőnek 
minősítette. E tömör „csak” 
szócska a sorok ismételt át
tekintését parancsolja.

— földes —

M unkavédelm i ő rök  
tanácskoztak Debrecenben
A  debreceni MÁV-klub- többen javaslatot tettek eflhá- 

könyvtárban szeptember 27-én látására. Három hozzászóló 
tanácskozásra gyűlitek össze a észrevételét újítási javaslat- 
pályafenntartási főnökség mun- ként vették figyelembe, 
kavectóbnfi óra, a párt-, gaz- A z igazgatóság és a terüle- 
dasági és társadalma szerve- ^ bizottság képviselője elis- 
zetek képviselői. A  viltainditó méressél szólít a munkavédieil- 
beszámplót Mészáros István, mi őrök felelősségteljes mun- 
a ptályafeninitairitastt főnökség kájánóíL A vita összefog!a lójá- 
függetflienáített munkavédelmi bán megfogalmazták a tenni - 
ügyinitézoje, valllaminit Nagy valókat, amelyeket a doigozók 
Imre, az stób muníkarvédekru testi épségének, egészségének 
felügyelője tartotta. megóvása, a balesetmentes

Számos hozzászóló rámuta- munka érdekében végre kell 
tottit a veszélyforrásokra, s hajítani.

Nagykanizsa

Ohiaber i kavóélelm i hónap
Munkavédelmi hónapnak kenységével kívánnak hozzá- 

nyilváiütották októbert a járulni a¡z akció sikeréhez. 
nagykanizsai üzemfőnökségen. Október 19-én munka vóded- 
Az üzemi balesetiek megtel azé- má anikétot rendezitek. Dr. Sor
sié, a hatékonyabb mun'ka/biz- lei József üzemi főorvos „Fog- 
bánság érdekében elsősorban a lálkozási betegségek megelő- 
munkavédelmi utasítások szá- zése, üzemi higiénia” címmel 
mának növelésével, a munka- tartott előadásit. Az október 
védelmi őrök veszélyforrást 29-1 munkavédelmi vetélkedő 
feltáró, valamint a munkáiké- 1—6. helyezettjét 5500 forin- 
lyi yegetők eUenőiző (tévé- tos díjjal jutalmazzák.

A vasutasok egészségéért

A MÁV-Kórház szomszédságában befejezéséhez közeledik a 
114 személyes nővérszálló építése. November 15-én kezdődik 
a műszaki átadás. A szálló lakói 1980 első negyedévében költöz
hetnek be a kényelmes, modern szobákba. A  szálló alatt 

ABC-áruház nyílik «

Jó ütemben halad a MÁV-Kórház rekonstrukciója is. Épül' az 
Ml-es mütő és a gazdasági épület

(Laczkó Ildikó felvételei)
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M O ZDO NYPARADÉ

£ A  Győr—Sopron—Ébenfurti Vasút cen-te- 
rftáriumi ünnepségei nefc rézzé volt az októ
ber 26-án, 27-én, 28-án és november 4-én 

' tartott nagysikerű mozdony bemutató. A
RÖEE vonalról külön vonatta 1 érkezett vasút- 

■Vbarátok lefényképezhették az időrendi sor
rendben felvonuló gőzösöket és motorokat 
'  A  sort a 11-es sorozatú mozdony nyitotta

meg, amelyet a 22-es. 375-ös, 324-es. 424res 
411-es. 520-as, valamint az AB. ABb, Ba. 
M44-es. M62-es és a legújabb M41-es soro
zatú dízelek követtek.

A  négy nap alatt a hazai érdeklődőkön k í
vül mintegy kétezer nyugati vendég tekin
tette meg a mozdon ypairádét.

K. A.

Hiába a dolgozók igyekezete

.Géphiány nehezíti a m unkát 
Sa ti jó  tarján  -A  ü tsón

Tizenöt év múltén

É vfo lya m -ta lá lko zó n  
a T is z t k é p z ő  In té ze tb e n

Salgótarján-Külső pályaud
varon különös figyelemmel kí
sérik a Somoskőújfalu és F i- 
lakovo állomások közötti, 
MÁV-CSD határforgalmi pá
rosversenyt. Ebben a ve r
senyben a magyar oldal ve 
zet már hosszabb ideje és je 
lenleg is számottevő az elő
nye.

— Gondosan segítjük a hoz
zánk tartozó határállomás 
munkáját, hogy fennakadás ne 
legyen a tranzitforgalom le- 
bonyolításában —- mondotta 
erről Nádasdi János állomás- 
főnök. — A  rendelkezésünkre 
álló 337-es tolómozdonnyal 
segítjük, hogy a szerelvények 
mindig időben érkezzenek So
moskőújfalu állomásra, az ott 
belépett vonatokat pedig ak
kor is késedelem nélkül fo 
gadjuk, ha ez egyéb mun
káinkban esetleg hátráltat is 
bennünket.

Csökkent a kocsik 
tartózkodási ideje

Kecskés Vendel üzemmér
nöktől, Salgótarján-Külső pá
lyaudvar munkaügyi vezető
jétől megtudtuk, hogy ered
ményesen vesznek részt a 
kongresszusi és felszabadulási 
munkaversenyben. Az idegen 
kocsik tartózkodási idejét a 
tavalyi 42,3 óráról 37,4 órára 
csökkentették. A  kocsi tartóz
kodásban elért 12,2 órás átlag 
jelzi a pályaudvar' dolgozói
nak fokozott munkalendüle
tét, a három százalékos, 
anyag- és energia megtakarí
tás pedig azt, hogy ebből a 
szempontból is megértették az 
idők szavát.. .
— — A z őszi hónapokban 
igyekszünk még jobb, ered
ményesebb munkát végezni
— mondotta Kecskés Vendel.
— Októberi áruszállítási ter
vünket 111,8 százalékra telje
sítettük azzal, hogy az elő
irányzott 23 500 tonnával 
szemben 26 274 tonnát továb
bítottunk. A  tehervonatok 
menetrendszerű indításában 
azonban 2.3 százalékkal elma
radtunk a 60 százalékos cél
kitűzéstől.

Visszatértek
a gőzmozdonyok

'— Ez nem a mi hibánkból 
történt — jegyezte meg Ná
dasdi János állómásfőnök. —  
Októberben ugyanis 143 eset
ben késleltette a gépre várás 
vonataink indítását. Amikor 
csak lehetett, pályaudvarunk 
két M 44-es dízel tolatómoz
donyával is segítettük a vo
natok továbbítását. Ennek 
volt köszönhető, hogy a ko
csitartózkodás 11 órás októbe

ri célkitűzését 10,4 órára sike
rült javítanunk. Forgalmi szo
cialista brigádjaink jól szer
vezett munkája tette lehetővé 
a tehervonatok átlagos terhe
lésében elért 103,7 százalékos 
teljesítményt

Díaeles*toe<tt vonal a salgó
tarjáni. ahol a hatvani vonta
tási főnökség gépei bonyolít
ják le  a forgalmat. A  korsze
rű mozdonyok gyakori meghi
básodása miatt azonban mind 
több gőzmozdony beállítására 
késztetik a főnökséget a fo r
galom növekvő követelmé
nyei. Októberben két pár sze
mélyvonatra is csak gőzmoz
dony jutott. S  a „füstösök” 
visszatérésének bizony nem 
örültek Salgótarján lakó i.. .  
De a pályaudvar dolgozói 
sem, . mert a személy v o na ti 
menetrendszerűség a korábbi 
99,2 százalékról 95 százalékra 
esett vissza.

Salgótarján-Külső pályaud
varon csak kirendeltsége van 
,a hatvani vontatási főnökség
nek. Több vágányt, amely a 
korszerűsítés kapcsán felesle
gessé vált, fe l is szedtek az 
elmúlt években. Ha most egy
szerre 2—-3 gőzmozdony be
megy erre a kirendeltségre, 
vízvétel- kezelés céljából, az 
m ár torlódást jelent. Ezért 
azután a gőzmozdonyqk -for
dulására nem elég a 60 perc,] 
amit a dízelek játszva teljesí
tettek .. .

Egy menetrendi anomália, 
magyarul: rendellenesség is
nehezíti a pályaudvar munká
já t és okoz reggelenként bosz- 
szúságot a munkahelyükre 
utazó dolgozóknak. Hogy m i
ből adódik ez a probléma? A b 
ból, hogy Salgótarján megálló- 
helyen egyszerre csak két vo
nat számára van hely. Ide ér
kezik 5.18-kor Somoskőújfalu 
állomásról a 349 számú mun
kás vonat, amely 5.23-kor indul 
tovább Salgótarján-Külső pá
lyaudvarra. De erről * a főtéri 
megállóról kell indítani 5.20- 
kor a 317 számú személyvona
tot is, Budapest felé. Ez eddig 
rendben is volna, mert min^ 
említettük, két vágány van a 
megállóhelyen. Igen ám. de eb
ben az időben kellene a főtéri 
megállóhelyen tartózkodnia a 
320 számú személyvonatnak is. 
Igaz, hogy ennek a vonatnak 
már 5.03-kor Salgótarján meg
állóhelyre kellene érkeznie. 
Szabaddá is válhatna a pálya a 
két másik vonat számára, ha 
nem ezzel a vonattal érkezne 
a postakocsi, amelyet a  főtéri 
megállóhelyen kezelnek. Itt ta
lálható ugyanis, közvetlenül a 
vágány mellett a salgótarjáni 
főposta üzemépülete. A  320 
számú vonatnak tehát még az 
ominózus 5.20 körüli időpont

ban is a főtéri megállóban kel
lene tartózkodnia.'

T ö rv én y e s íte t t

v ona t késések! ?

— Csakhogy ez nem lehetsé
ges. Pályaudvarunkról csak 25 
perces késéssel indíthatjuk a 
320 számú személyvonatot — 

•mondotta az állomásfőnök. — 
S ez már úgy látszik, „ törvé
nyesített” késés, bár mindig 
úgy tudtuk, hogy számunkra a 

' menetrend a törvény . . .  A  pos
ta ugyanis ragaszkodik ahhoz, 
hogy a főtéri megállóhelyen 
kezelhesse a kocsiját. Ezen nem 
változtat, hiába kértük, hogy 
nálunk, a pályaudvaron fogad
ják a mozgópostát. A z  ezzel 
összefüggésben kialakult me
netrendi anomáliára időben 
felhívtuk az illetékesek figyel
mét, de még csak ígéretet sem 
kaptunk a szükséges intézke
désre.

•— Ha a m i mulasztásunk 
miatt adódnának naponta ilyen 
késések, vajon már hány vizs
gálatot, fegyelm it kaptunk vol
na? —  kérdezik némi öniró
niával Salgótarján-Külső pá
lyaudvaron, ahol a forgalmi 
szolgálattevőknek bizony sokat 
el kell hallgatniuk az utasok
tól a 320-as személyvonat min
dennapos ácsorgása miatt..

(L— ez)

g-gyermekkoromban ( két-
ségkívül szokványos 
eset, de hát nem vo l

tam csodagyerek) masiniszta 
akartam lenni. A  lányom (úgy 
vélem, izig-vérig mai, ám ő 
sem csodagyerek) királylány 
lesz, ha nagyobbá cseperedik. 
Hallgatom-hallgatom a jövő jé 
ről alkotott elképzeléseit, s 
mi tagadás: nem nagyon értem. 
Nem  mintha restellném, 
amennyiben felmenő ági ro 
konaim között királyfik meg 
hercegek lettek volna (tú lju 
tottunk ama időkön, m ikor is 
az ősök alapján ítélték meg 
kortársainkat), de hát csalá
domban a legmagasabb sarzsi 
a fogtechnikus volt. Akkor pe
dig honnan leányomnak e te l
jesen korszerűtlen törekvése, 
miszerint koronás fő  szeretne 
lenni?

A  lánnyal együtt nézem a te
levízióban a mostanság készült 
mesejátékot (semmiképp sem 
készülhetett a tűnt időkben: 
akkortájt még nem volt tévé). 
Egyszerű történet: egy juhász 
—  kittek természetesen furulyá
ja is van —  olyat tesz, amely-  
lyel k ivív ja  az öreg király 
megbecsülését, m i több: a go
nosz kincstárnokot setét töm 
lőébe vetik, ő  pedig jutalm ul 
elnyeri a szépséges királylány 
kezét . . . A  történet folytatása

Tizenöt év: nagy idő. Kü
lönösen akkor, ha egy pálya 
kezdetét, vagy annak egyik 
•fontos állomását jelenti. , Ér
vényes ez arra a 163 vasu
tasra aki 1963—64-ben Buda
pesten, a Tisztképző Intézet 
forgalmi-kereskedelmi nap
palos tagozatán tanult. A z  e l
múlt' másfél évtized alatt ke
veset tudtak egymásról, ezért 
is örültek, amikor kézhez 
kapták a 15 éves találkozó
ra invitáló meghívót. A  régi 
hallgatók közül 93-an jöttek 
el az ország minden részéből, 
hogy visszaidézzék az iskolá
ban töltött heteket, hónapo
kat. A  találkozón a tanárok 
közül is többen részt vettek.

Frank Mihály forgalmi szol
gálattevő, szolgálatkészsége, 
valamint jó munkája eredmé
nyeként az ez évi vasutasna
pon „K ivá ló  dolgozó” kitünte
tést kapott.

— Hogyan kezdődött?
—- Az érettségi után, egy 

évig a fatelepen dolgoztam, 
majd a vasutas nagybátyám 
vitt a GySEV-hez. Kocsiren
dezőként kezdtem, később a 
szakvizsgák letétele után táv- 
irász, vámraktáros, vonali kis- 
állomásokon szolgálattevő gya- 
kornak és két évig Győr 
GySEV-en forgalm i szolgálat- 
tevő voltam. 1968-ban vissza
kerültem Sopronban szolgálat- 
tevőnek. Anyámnak köszönhe
tem. hogy beszélek németül, de 
tanultam is a középiskolában, 
így az osztrák vonalon is tel
jesíthetek szolgálatot.

— Mi szükséges ahhoz, hogy 
valaki Ausztriában lehessen 
szolgálattevő?

— Az igazgatóságon fé lév ig  
tanultuk az osztrák kereskedel
met. A  wulkapordányi keres
kedelmi főnök vizsgáztatott, 
azóta Pamhagéűén, Baumgar- 
tenen és Siegendorfon teljesí
tek szolgálatot, m int forgalmis
ta.

— Mi a különbség az ittho
ni és a kinti szolgálat között?

— Itthon a forgalomban,

Közel égy  évtizede annak, 
hogy minden év októberében 
nyugdíjastalálkozót rendeznek 
a kiskunhalasi csomópont gaz
dasági és társadalmi vezetői. 
Az idén, október 25-én került 
sor erre a találkozóra a vas
utasok művelődési házában. A 
megjelent háromszáz nyugdí
jast Gyöngyös Károly, a műve
lődési ház igazgatója köszön

ném ismeretes ugyan, de lá
nyom sem gondolja, hogy a 
szőke szépség attól kezdve 
mint juhászné tengeti életét xl 
barikák között. Valószínűbb, 
hogy a juhász ü l majd a trón
ra, és király lesz belőle. A k i — 
még ha jó  király is —  ama 
uralkodó osztályhoz fog  tar
tozni, amelynek képviselőit 
egyszer sem soroltuk a Haza
fias Népfront tagjai közé.

Lányom elhatározását ilye-  
ténképp sehogy sem értem. 
Mert m ikor akartam én masi
niszta lenni? Am ikor a moz
donyvezetők nem tartoztak a 
nagy keresetű honpolgárok kö
zé (igaz: olykor m ár-m ár k i
rályi protekcióra vo lt szüksé
gük, hogy a vasúthoz bejussa
nak). És m ikor akar a lányom 
királylány lenni? Am ikor igaz 
ugyan, hogy a királylányok jö 
vedelme nem soroltatik a ki
emelt keresetek közé Magyar- 
országon, de nincs is olyan 
masiniszta —  se más — , aki 
trónra protezsálhatná. Nem  tu
dok mást elképzelni a lányom
ról, m in t: afféle plebejus gőg 
az övé. Ezért a munkakörért 
nem tolonganak, nem ad szak- 
képzettséget, nem számíthat

A  szervezők nevében Hor
váth László köszöntötte a volt 
tanfolyamtársakat, tanárokat. 
A z  intézet életéről az elmúlt 
időszak eredményeiről Dr. \ 
Kun Dezső igazgató adott tá
jékoztatást. Megemlítette, 
hogy 1963—64-ben végzett év 
folyam volt az első összevont 
tagozatú, előkészítős tanfo
lyam. De abban is elsők vo l
tak, hogy tisztté avatásukra
—  1951 után első alkalommal
— katonai díszpompával ke
rült sor.

A  baráti találkozót, a Kele
ti pályaudvar kultúrtermében, 
közös vacsorával egybekötött

majdnem mindig ugyanaz is
métlődik, a személyvonatok, a 
tehervonatok menetrend sze
rint’ közlekednek. Az osztrák 
vonalon ketten vagyunk: az 
állomásfőnök és én. Am ikor a 
főnök szabadnapos, az ö teen
dőit is nekem kell ellátnom. A  
személypénztár kezelése, az 
árudíjszabás, a kocsirakomány 
elszámolása, kocsimegrendelés, 
hóvégén zárlatkészítés a fe l
adatom. Ha módomban állna, 
a két vasúti ág közül a kereske
delmet választanám, számomra 
a forgalomnál .változatosabb és 
sokrétűbb. 1972-ben tiszti is
kolát végeztem, levelezőn, for
galmi-kereskedelmi szakon.

—  Milyen különleges élmé
nye volt szolgálat közben?-.

— Körülbelül két éve Baum- 
garten állomáson égett az át
haladó tehervonat egyik fedett 
teherkocsija, Azonnal megállí
tottam a szerelvényt, értesítet
tük a tűzoltókat, kisoroztuk az 
égő kocsit, és így cí tűz nem 
terjedt át a többire. Dicséret
ben és 1000 forin t pénzjuta
lomban részesültem.
. —  Szabad ide j é ben • : mivel’ 

foglalkozik?
— Első a családom, két fiam  

és egy kisleányom van. Hob
bym a szőlő és a kert.

tötte. majd Kristóf Kálmán, a 
nyugdíjas csoport elnöke mon
dott ünnepi beszédet.

A  rendezők ezt követően 
szórakoztató műsorral kedves
kedtek a vendégeknek. Köz
reműködött Madarász Katalin 
magyarnóta-énekes és Albert 
Dezső táncdalénekes. A  műve
lődési ház vezetősége utána 
uzsonnával látta vendégül a 
nyugdíjasokat.

magas kitüntetésekre —  kutya 
nem mondhatja rá, hogy kar
rierista. Egyszerű királylány a 
szocializmusban.

Nem, ebbe az ideológiai tor
zulásba még az apakirályi ti
tulus kedvéért se nyugszom 
bele, visszanevelem rendes 
emberré, bármit sugalljon is 
neki a televízió. Ha kell, ha 
lehet, éppenhogy a képernyő 
segítségével. Vasárnap dél
előtt. Ez nem csupán az idő
pont precíz meghatározása, ha
nem a műsor címe is, amely 
úgy kezdődik, hogy a riporte
rek örülnek, amiért esik az 
eső. M ert ha nem esne azon a 
vasárnap délelőttön; hanem 
sütne a nap, gkkor ugye he
gyekbe rándulnánk ki, sétál
nánk, labdáznánk, vagy egyéb 
haszontalanságokat követnénk 
el. De szerencsére esik: bámul
juk a tévét. No lám : m indjárt 
a műsor kezdetén — csoda
gyerekek. Egy parányi leányka, 
kisebb m int az én csemetém , 
sziszegő kígyót teker a nyaka 
köré, majd kecses tánclépése-r 
két le jt a kamerák előtt. Még 
keleties hastáncot is, akár a 
hárem Fatimái. Aztán meg 
nyilatkozik: bizony-bizony, ö

Kiváló katona volt

Leszerelés után 
ismét d műhelyben

A  Keleti pályaudvar társa
dalmi és gazdasági vezetői a 
közelmúltban levelet kaptak a 
magyar néphadsereg egyik 
alakulatának parancsnokságá
tól: „Értesítjük Önöket, hogy 
Mike Csaba, vállalatuk dolgo
zója a harci és a politikai k i
képzés terén elért kiemelkedő 
eredményeivel, fegyelmezett 
magatartásával kiérdemelté 
parancsnokai elismerését és a 
Magyar Néphadsereg Kiváló  
katonája címet.”

M ike Csaba, a kiváló katona 
már néhány hete ismét dolgo
zik. javítja a pályaudvar taka
rító gépeit, koffer-kuli kocsi
jait. A  műhelyben találkoz
tam vele.

— Sok baj van a kulikocsik
kal —  mondja. — Csúszó

csapágyaikat szeretném átala
kítani golyósra. Ezenkívül zá
rak és írógépek javításával is 
foglalkozom. A  honvédségnél 
híradós voltam. Századunkban 
három vasutas szolgált. Gólya 
József a felsővezeték építési 
főnökségétől vonult be. Ö volt 
a legjobb gépkocsivezető az 
egységünknél. Szabadi Ferenc 
mozdonyvezető pedig szintén 
kiváló katona lett.

—  Hogyan került a M Á V - 
hoz? .

— Pályámat a Filmtechni
kai Vállalatnál kezdtem mű
szerészként. Ott nem sok időt 
töltöttem, mert nem járultak 
hozzá tanulmányaim folytatá
sához. A  Keleti pályaudvarra 
jöttem. Itt engedélyezték a to
vábbtanulást. Elvégeztem a 
Bláthy Ottó erősáramú tech
nikum finommechanikai sza
kát.

— M ik a további tervei?
— Elsősorban szakmai mun

kámat szeretném itt tovább
fejleszteni és bekapcsolódom a 
KISZ-szervezet munkájába is. 
Szabad időmben pedig egyete
m i felvételre készülök. Remé
lem, sikerülnek majd a ter
veim . . .  Séra Sándor

kígyóbűvölő lesz. Meg ma
jomszelídítő.

Nézem a lányom, amint nézi 
a lányt, s látom, hogy kicsiny 
fejében rebellis gondolatok c i
káznak újfent. Nem  sokkal ké
sőbb felpattan a helyéről, s 
magára ö lti a pokrócát (m it 
pokrócát: a nagy becsben tar
tott királylányi palástot). De 
nem úgy, ahogy szokta, más
ként: a nyaka körül pörgeti, 
m int évtizeddel ezelőtt a na
gyobbacskák a hully-gully ka
rikát. Az ég felé emeli a kar
ját, nyelvecskéjét kidugja, és 
sziszeg. Majd mereven néz 
reám, akárha egy Rembrandt-  
festmény volnék.

— M iért nézel, királynőm? 
-r- kérdezem alattvalói alázat
tal.

— Nem vagyok királylány
— így ő. —  Kígyóbűvölő va
g y o k m e g  majonisze Üdítő. És 
apa, te vagy a m a jom . . ,

M i  tagadás: ha választhatnék
— bármennyire korszerűtlen is 
— , inkább ide nekem az apa
királyi koronái! . . .  Végső fo 
kon nem  is hangzana rósz- 
szül: I. Tamás, apakirály, aki 
eredetileg masiniszta szeretett 
volna lenni.

Szavamra: ilyen pályamódo
sításra nem vo lt még példa a 
történelemben.

r, t .

Nézzük a tévét

vidám hangulatú est zárta.
G. J.

Párbeszéd

A  határon Innen és tú l

Kovács Anikó

Nyugdíjasok találkozója Kiskunhalason
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Csehszlovákiába került a kupa
Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés volt Celldömölkön
Több éves hagyomány, hogy 

8 Szabad Föld Kupa magyar 
győztese oda-vissza alapon 
mérkőzést játszik, a Csehszlo
vákiáiban megjelenő testvérlap 
a Zemédelské Noviny labdarú
gó kupájának őrzőjéveL Idén 
első ízben, magyar vasu tas csa
pat szerepelt a falusi dolgozók 
hetilapjainak, kupagyőztesei
nek összecsapásán.

A  Celldömölki VSE labdarú
gói október 6-án mérkőztek 
Szlovákiában a Ratiskosice 
csapatával. A  termelőszövetke
zeti dolgozókból álló együttes 
3:0 arányban legyőzte a cellie- 

1 két.
Egy hét múlva a magyaror

szági visszavágóra, ötven tagú 
sportdelegáció érkezett a vasi 
kisvárosba. A  vendégek há
romnapos itt tartózkodásuk al
kalmával, megtekintették a 
környező termelőszövetkeze

tekben folyó munkát, a sárvári 
Thermófl.- f iindót és a Nádasdy 
várat, majd hangulatos órákat 
töltöttek vendéglátóik társasá
gában a Sághegyen.

A  látogatás fő  eseménye az 
október 13-i visszavágó vo lt 
Az izgalmas, igazi kupahangu
latban lebonyolított mérkőzé
sen a vasutas labdarúgók csak 
2:0 arányban győztek. így a 
kupát, az összesített eredmény 
alapján a Ratiskosice nyerte. 
Vigasztalódhattak a CVSE fo
cistái is, hiszen a vendéglap 
főszerkesztőjének ajándéka
ként egy kisebb kupát kaptak 
részvételükért Geiger Károly 
és Tarczi Ferenc személyében 
pedig a legeredményesebb gól- 
lövőnek, illetve a legjobb me
zőnyjátékosnak járó díjat is 
celldömölki labdarúgók kap
ták.

Sz. Jakab

S zu rk o ló a n k é t G yő rb en
Néhány hónapja szervező

dött át a Győri M ÁV  DAC lab
darúgó-szakosztályának elnök
sége. Első teendők közé tarto
zott a szurkolótáborral való 
kapcsolat javítása. Jól látták 
meg az új vezetők, hogy elen
gedhetetlenül szükség van a 
szurkolókkal, nézőkkel történő 
kontaktus megteremtésére. Az 
NB Il-es csapat ugyanis a pá
lyaépítés miatt a régi, megszo
kott pálya helyett egy eszten
deje már az Elektromos sport
telepén küzd a bajnoki ponto

kért. Edzéseit ugyanakkor a 
távoli kisbácsai pályán végzi.

Október 25-én este a vasuta
sok Arany János Művelődési 
Házában jött össze közel hat
van szurkoló, hogy meghall
gassa az elnökség beszámoló
ját és tájékoztatást kapjon a 
tervekről.

A  M Á V  DAC labdarúgó- 
szakosztálya elnökségének vál
lalkozása, a szurkolóankét 
megrendezése, sikeres vo lt

Sz. J. L

NOVEMBER 7. TISZTELETÉRE

Sakk- és asztalitenisz 
tömegsportverseny Miskolcon

A  miskolci területi bizottság 
a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 62. évfordulója 
tiszteletére sakk és asztalite
nisz tömegsport versenyt ren
dezett

Eredmények: sakk egyéni
ben: 1. Vasvári Béla, szeren
csi üzemfőnökség; 2. Kiss Jó
zsef, miskolci Utasellátó; 3.

Horváth Dezső, miskolci von
tatási főnökség.

A  csapatversenyt az Utasel
látó miskolci csapata nyerte!

Asztalitenisz: 1. Sikó József, 
miskolci épület- és hídfenn
tartási főnökség; 2. Dankó Jó
zsef, miskolci villamosvonal- 
felügyelőség; 3. Ladányi Lász
ló, miskolci épület- és híd
fenntartási főnökség.

Vasutasok az öregekért

E g e rsze g i c u k rá s z o k
Készítményeink megyeszerte ismertek

A z Utasellátó Vállalat zalaegerszegi 121-es számú, kor
szerűen felszerelt cukrászmészlege látja el a  Zala megyei Utas
ellátó üzleteket köztük Lenti és Letenye határátkelő-helyeket, 
valamint Zalakarost, Zalakomáromot és Nagykanizsát is.

A  euknáSBarészleg vezetője, Gehér László már 15 éve cuk
rász. Elmondotta, hogy kilenc munkatársával együtt hírnevet 
szereztek készítményeiknek.

A  vásárlókat gyakran meglepik süteménykülönlegességek
kel, tortákkal. Sok megrendelésnek kell eleget tenniük. Leg
kedveltebb készítményük a tájjellegű „Zalakocka” .

A  vásárlók kedvelik teasüteményeiket, az utas desszerté t, 
a kókuszaidat és a csokirólót is.

A  cukrászrészleg dolgozói pogácsát készítenek
Kép és szöveg: Drégely Vilmos

A  békéscsabai üzemfőnökség MSZBT és közművelődési bizott
sága szervezésében, a közelmúltban 80 vasutas vett részt szer
vezett budapesti kiránduláson. A  program szerint megtekin
tették a Nemzeti Múzeumot, a Planetáriumot, és ellátogattak 
a Szovjet Kultúra és Tudomány Házába. Képünkön a ház 

munkatársai tájékoztatják a csabaiakat
(Farkas Sándor felvétele)

è

Szakszervezeti tanácsülés
Érdligeten, a budai járási 

szociális otthonban október 
23-án tartották az öregek nap
ját. Ez alkalomból a Budapest 
—Ferencváros Nyugati rende
zőjében dolgozó Egyetértés 
szocialista brigád műsoros ma- 
gyarnóta-esttel kedveskedett

Vízszintes: 1. Megszívlelendő ta
nulság (folytatása a  33. függőle
gesben). 13. Ázsiád sivatag. 14. 
Alarm 1 15. Valaminek a kidolgo
zására alakult csoport. 16. A  ga- 
bonaköteg. 18. Az SZTK elődje. 19. 
Ruhaanyag. 20. . . .  prirvt, sokszo
rosító eljárás. 21. Nem valami sok. 
22. Szín. névelővel. 26. Idegen ku
tyanév. 28. Ipari azonos betűi. 29. 
. . .  láma. 32. A  23. függőleges, ke-

az otthon lakóinak és a város 
két másik öregek napközijéből 
odasereglett idős embereknek. 
A  nagy tetszéssel fogadott mű
sorban fellépett Erdei Teréz, 
aki nyugdíjasként is tagja 
maradt az Egyetértés brigád
nak.

verve. 33. Bélcaporpnty. 34. Távol
keleti félsziget. 36. Vége az isko
lának! 37. Éneklő hang. 38. Az 
egyik skála. 39. öregszik, kopik. 
41. Azonos betűk. 42. Görög építé
szeti stílus. 43. Német személyes 
névmás. 44. Találat a vívásban. 45. 
Intéző Bizottság. 47. Vissza: sok 
pápa neve volt. 49. . . .  vens, éke
sen szóló. 51. Kimondott betű. 52. 
Véd és . . .  szövetség. 54. Megyei

A  M Á V Anyagellátási Igaz
gatóságának szakszervezeti ta-

székhely. 56. Ihletben megtalálha
tó. 57. Kitüntető Jelvény. 59. Gyer
mek ülőhelye. 60. Nem ér rá. 
61. Betüpótlással a lig  van helye.
63. Tejtermék. 64. Kedvelt opera
hős. 65. ö  kutat. 67. Szívesen ven
né. 68. Kártyajáték, névelővel.

Függőleges: l. Fajtiszta kutyája. 
2. Ilyen szó is van. 3. Európai fél
sziget. 4. Koppenhága kedvelt 
parkja. 5. Az argon vegyjele.. 6. 
A  Balaton csatornája. 7. Lakatos
szerszám. 8. Becézett férfinév. 9. 
Japán társasjáték. 10. Átlendít. 11. 
Hit, vallás (latin ). 12. Tagadószó. 
17. Baszk szeparatista szervezet. 
19. Festmény. 23. Ház&száxnyas. 24. 
Török félsziget. 25. Neves szovjet 
nevelő volt. 27. . . .  kakas. 29. Nó
ta. 30. A  lantán kémiai jele. 31. 
Ingatlankezelő Vállalat. 34. . . .  Sir 
Thomas (1478—1535) angol kancel
lár és író. 35. Gépkocsik. 38. Ru
hát tisztit. 40. Rés. 46. Építészeti 
stílus. 48. Zarnatú. 50. Vajon ló? 
51. Őseink. 53. . . .  ria, gabonane
mű. 55. Gyenge bor. 56. Csődör. 
58. A-val a  végén gyöngykavics. 60. 
Régi ruhadarab. 62. Oroszlánnév.
64. Időmérő. 66. S. L. 67. Szám
név.

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 33. függőleges.

Beküldési határidő: 1979. decem
ber 10.

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A  védőfelszerelések
használata. Mozgó munkavédelmi 
kiállítás.

Egy-egy könyvet nyertek lapunk 
21. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: Be- 
recz Zoltán, 9400 Sopron, Templom 
út 10/a; Ferkó Gyula, 4501 Keme- 
cse. Vasút u. 7.; Kiss Gábor, 2380 
Gyál, Szt. István út 3.; Várko- 
nyi Árpádné. 5900 Orosháza. Uzso- 
ld út l . ; Szabolcsi József, 8932 Pó- 
kaszepetk, Rákóczi út 4.

tett ülést tartott Dombóvá
ron, a Fatelítő Főnökségen, 
amelyen a tisztségviselőkön 
kívül részit vettek a főnöksé
gek gazdasági és társadalmi 
vezetői is. A  napirenden a 
termelési eredmények érté
kelése szerepelt.

Szvatkó István igazgató 
tájékoztatta a résztvevőket a 
szolgálati főnökségek tevé
kenységéről. Elmondotta töb
bek között, hogy a fatelítő 
üzemek túlteljesítették ter
vüket és javult az önköltség, 
11,6 százalékkal csökkentek az 
elfekvő készletek. A  legfon
tosabb teendő a munkafe
gyelem megszilárdítása, e 
veszte ¿égidők csökkentése, a 
munkaszervezés tökéletesíté
se. Az igazgató beszámolóját 
vita követte.

Popp Pálné

MAGTAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének J r 
lapja

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Vtsl Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229—872, 
üzemi: 19—77.

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII., Rákóczi üt 64.

Telefon: 224—818.
Felelős kiadó: dr. Suth Péter.
9 Népszava Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója.
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 -  11 659 
79—4831. Szikra Lapnyomda, 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

nácsa a közel múltban kibőví-

K E R E S ZTR E JTV É N Y
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—  Kommunista műszak. A  
salgótarjáni IV-es főpálya- 
mesteri szakasz szocialista' bri
gádjai a  fcözélimnilltibaai kom
munista műszakot tartottak. 
A  36 brigádtag összesen 344 
órát dolgozott a kitérők és a 
vágányok szabályozásán. A  
munkáért járó hatezer forin
tot társadalmi célokra fordít
ják.

— Nyugdíjasok találkozója, 
A  békéscsabai csomópont 
szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjáé tagcsoportja á közölj 
múltban taggyűléssel egybe* 
kötött találkozót rendezeti’ 
amelyen kétszáz nyugdíjas je
lent meg. A z idei eredményei' 
kiét ismertető tájékoztató utálj 
zenés műsorral szórakoztatták 
a meg jelenteket.

— Disco-bál. A  budapesti 
igazgatóság házinyomdájában 
dolgozó Tanácsköztársaság if
júsági szocialista brigádjának 
kezdeményezésére október 26-

I án> discó-bá'lt rendezték az 
igazgatóság kultúrtermében. A 
rendezvény bevételét — két
ezer forintot —  a nemzetközi 
gyermekév alkalmából létesí
tett alapra fizették be.

— Kirándulás. A  Nyugati 
pályaudvar rakodási szolgála
tának Kossuth szocialista bri
gádja budapesti kirándulásra 
hívta meg a Kőszegi M ÁV 
Nevelőotthon 7. osztályos ta
nulóit. A  gyerekek megtekin
tették az Üttörővasortat és az 
állla tkertét, valamint megis
merkedtek a brigád munka
helyével

—  Véradás. Miskolc-Tiszai 
pályaudvar Vöröskeresztes 
szervezete ebiben az évben má
sodik alkalommal rendezett 
véradó napot, amelyen 317-en 
összesen 98 kitér vért adtak 
• tériöfcásmenlesen,

—  TIT előadás. A  debre
ceni áíLlomásfőnökség kereske
delmi oktató termében októ
ber 30-án T IT  előadást tartott 
dr. Szilágyi Gábor, a  Hajdú- 
Bihari Napló szerkesztőségé
nek munkatársa a mai Ma
gyarországról. A z  előadást, 
amelyen százan vetitek részt, 
a főnökség művelődési bizott
sága szervezte.

— Virágok a sírokon. A  ba- 
dacsonytördemici vasúti ker
tészet Kossuth szocialista bri
gádja virágokat helyezett el a 
tapolcai temetőben levő, első 
világháborúban meghalt hő
sök 132 emlékoszlopánál!.

— Kiállítás. A  tapolcai 
Batsányi János városi mű
velődési központban kiálilftájt 
rendeztek Somogyi Győző gra
fikus és festőművész aűkodá* 
sárból. A  kiállítást — amelyet 
Baski Sándor, a  városi tanács 
elnöke nyitott meg — több 
vasutas szocialista brigád is 
megtekintette.

Találkozó
A  M ÁV Egészségügyi Igaz

gatósága a közelmúltban nyug
díjas búcsúztatóval egybeköti 
tött találkozót rendezett, ame
lyen ünnepség keretében bú
csúztak a 41 évi szolgálat J 
után nyugdíjba vonult dr, . 
Roska Lászlótól. ■ -

Az igazgatóság nevében dr« 
Tart Endre igazgató köszön
te meg eredményes, odaadó 
munkáját. Ezen az ünnepsé- J 
gén köszöntötték az igazgató- 1 
ság többi nyugdíjasát is, majd < 
átadták a társadalmi szerve- j 
zetek ajándékát.

Kitüntetés
sportmunkáért
A  Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 62. évfordulója 
alkalmából a Magyar Népköz- 
társaság Minisztertanácsa Pá
pai Jánost, Somoskőújfalu ál
lomás pénztárosát, a községi 
sportkör elnökét, több mint 
három évtizedes munkássá-* 
gáért a Sport Érdemérem 
arany fokozatával tüntette ki.
A  kitüntetés az OTSH székha
zában adták át

Fazekas mesterművek Nagykanizsán
November 5-én Szabolcs 

Péter szobrászművész nyitotta 
meg Nagykanizsán, a vasuta
sok Kodály Zoltán Művelődési 
Házában Gyenese Zsigmond 
fazekasmester kiállítását.

A  szakma magyarszombat« 
fai képviselője ma is az ő r 

ség gazdag hagyományait őr5* 
kiti meg az agyagban. Korsói,’ 
tálai, különböző használati 
tárgyai — a gáborjánházi há
ziipari szövetkezet szőtteseinek 
környezetében — méltán arat
tak nagy sikert.

VASUTAS DOLGOZÓK  
HOZZÁTARTOZÓIT, BARATAIT,

ISMERŐSEIT VARJUK

felvételre
a Cegléd—Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas 
és Kiskunfélegyháza—Szeged vasútvonalak 
villamosítási munkáira, kiskunfélegyházi 
telephellyel:

•  VILLANYSZERELŐKET

•  VASIPARI SZAKMUNKÁSOKAT

•  TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKET

•  DARUSGÉPKOCSI-VEZETOKET

•  NEHÉZGÉPKEZELŐKET

Jelentkezés személyesen vagy levélben:
MÁV Villamos Felsővezeték Építési Főnökség 

1106 Budapest X., Jászberényi út 42523/2. hrsz. 

vagy Kiskunfélegyháza vasútállomáson levő 

építésvezetőségen.
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Mag y a ¡^ vasutas
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

XXIII. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM ÄRA: 1 FORINT 1979. DECEMBER 1.

Szociális létesítmény épül Miskolcon

N A P I R E N D E N :

az állam i felnőttoktatás 
és a munkaügyi döntőbizottságok

|  Á vasutas-szakszervezet el- szeressé vált, s az utóbbi há= lom, kereskedelem, vontatás és 
ptöksége november 21-én ülést rom év alatt 4.5 százalékkal anyagszerkezelési szolgálat te
tartott. Első napirendi pont- csökkent a 8 általánossal nem rületéről. Az említett szakszol- 
ként a felnőttoktatás fejlesz- rendelkezők száma, az elért gálati ágak által delegált MDB 

Intésére tett intézkedések ta- eredményekkel nem lehetünk tagoknak kell biztosítani a 
pasztalatairól készült előter- elégedettek.' Különcsen nehéz munkaügyi viták eldöntésének 
. jesztéseket vitatta meg a tes- a helyzet az. építési szolgálat- szakszerűségét, objektivitását. 
tület. nál, ahol még analfabéták is Az ipari üzemeknél, a pá-

A dolgozók általános és SZ-̂ P számmal találhatók. Nem lyafenntartási szakszolgálat-
«zakmai műveltségi szintjének beszélve arról; hogy az állan- nál, az építési és fenntartási
ólandó emelésével _ a köz- dós ült fluktuáció miatt a 8 ál- főnökségeknél, valamint az
művelődésről szóló 1976. évi talánossal nem rendelkezők is egészségügyi szolgálatnál a 
V. számú törvény megjelenése *>njra termelődnek”. szervezeti felépítéseknek meg-
-̂iiián _ az elnökség és a Ve- Az elnökség a két előterjesz- felelő önálló döntőbizottságo-
sérigazgatóság 1977-ben már test a vitában elhangzott ész- kát kell kialakítani. A vasút 
foglalkozott. A MÁV Vezér- revételek, javaslatok figyelem- szervezeti korszerűsítése, ezzel 
Igazgatóság és a szakszervezet bevételével elfogadta. párhuzamosan a szakszerveze-
kálturális agitációs, propa- Második napirendi pontként ti szervek új szervezeti kiala- 
ganda és* sportosztálya éopen a munkaügyi döntőbizottságok kítása fokozatosan történik, 
ezért ezúttal az eltelt két év működéséről és átszervezésé- Az elnökség az előterjesz- 
tapasztalatait összegezte. Mind- ről készült pl öterjesztést vitat- tést és a kiegészítő jelentést 
két előterjesztés jól érzékelte- ta megfáz elnökség. A vasút elfogadta, o munkaügyi dön
ti n~r>kni n. rtphézséaeket ame- területén bekövetkezett és töbizottságok átszervezésével
M l ö s o T Z  a X w ú  n vbe S2ervezeti « 1  E™benJ elhivia «' ±j. s. , i . t -  sok, — főleg az uzemfonökse- ruleti bizottságok es a megyei
végzettség, az gek kialakítása — szükségessé munkajogi bizottságok figyel-l
la elvegzesevel hapcsolato- a munkaügyi döntőbi- mét, hogy a szakszervezeti bi-
sak. Annak ellenére, hogy zottságoik szervezetének felül- zottságok útján nyújtsanak se- 
a különböző rendszerű is- vizsgálatát, üzemfőnökségekre gítséget a munkaügyi döntö- 
kolai osztályok indítása gend- való centralizálását a forga- bizottságok működéséhez.

AHOL NINCS LEMARADÁS

Bauxit, csempe, bor, lénycső 
vagonokban és szállítótartályban

A budapesti Igazgatóság eddig mindössze 383 ezer Noha . Vác állomáson is 
idei háromnegyedévi szállttá- tonna hagyta el a bányát. A munkaerőhiánnyal küzdenek, 
si tervét 97,4 százalékra telje- tervezett 50 ezer tonna ex- ennek ellenére több mint 8 
sítette. A lemaradást év vé- port ' üveghomokból pedig százalékkal túlteljesítették a 
géig pótolni kell. Ez nefncsak csak 8400 tonnát továbbítót- november 7-e tiszteletére vál- 
nagy murikát, hanem sok öt- tak. Ez nem a vasút hibájá- ¡ait felajánlást. N$gy Lajos 
letet és alapos szervezést is bői történt. A külföldi meg- szer£nt a tervek teljesítésébek 
i p g  -  els&orb^i -  a rendelők nem igényeltek tób- ik biztositéka ^  hogy az 
végrehajtó szolgálat dolgozói- bet. állomás létszámának csaknem
tol; A gondok feltárása, a  Moha-rakodón nagy a lét- - . szocialista brigádban 
szasütás segitese a célja azok- számhiány. Ötvenhárom he- * _feleM brigádban
nak az ellenőrzésekkel egybe- iyett csak huszonheten dől- dolgozik. Biztató eredményt 
kötött megbeszéléseknek, goznak itt. Ez «***1 magya- teér a Volánnal és a szentend- 
amelyeket Fülöp Lajos, az rázható, hogy erre a  lakó- rei Betonelemgyár váci dol- 
igazgatóság forgalmi osztályá- helyektől* távol eső munka- gozóival kötött komplexbri- 
nalt vezetője munkatársaival helyre "nem szívesen járnak gád-szerződés is. 
együtt tart az igazgatóság kül- az emberek. Talán, ha lakás 

I szolgálati helyein. Mi is fel- lenne. . .  Jövőre két szolgáá'a- 
kerestünk néhány állomást, ti lakást adnak át, amelyre 
hogy számot adjunk az ottani már budapesti jelentkező is 
munkáról, az év hátra levő akadt, 
részében még rájuk váró fel- Tr, , . . . .adatokról Vác állomásra az ipari kész

termékek szállítása hárul.
Moha és Moha-rakodó jel- Hét nagy* vállalatot — a Du- 

degzetes teherforgalmi állómé- nai Cement- és Mészművek, 
sok. Földrajzi fekvésük miatt* az Egyesült Izzó, a Magyar 
a környék heti vasutasok egy- Hajó- és Darugyár, a  FORTE, 
szerűen „tanyaállomásnak” a MÉH, a szentendrei Be
nevezik. A puszta közepén tonelemgyán váci telepét és a 
helyezkednek el. Mohán még helyi TÜZÉP-et — szolgálja 
csak van település, Moha-ra- ki. A legfontosabb feladat az 
kodéhoz viszont a legközeleb- exportszállítás.

Nagyon sok fénycsővé ad- távolságra van. Ez a kis vas k fel az izzóból, anillyhei
naponta 4—5 speciális Gbgs- 
kocsit igényelnek. A Hajó
gyárban meggyorsult az ex
portra gyártott konténerek fel-

.

Miskolc-!iszai pályaudvaron 400 személyes szociális létesítmény épül. Az új létesítményben 
a fekete-fehér öltözők, mosdók mellett üzemi konyha, oktatótermek és orvosi rendelő is he

lyet kap. Az épület tervezett átadási határideje 1980-ban lesz
(Laczkó Ildikó felv.)

Séra Sándor

Budapest két évezrede

Állandó kiállítás a'Várban
A főváros történetének két évezredét ismerteti meg 

a látogatókkal a Várban, a Budapesti Történeti Mú
zeum december 10-én megnyíló új, állandó kiállítása. 
Bemutatja a mai Budapest történetét, gazdasági fejlő
dését, termelési viszonyainak alakulását, lakosainak 
életét. Ezeket szemléltetve az utóbbi időben feltárt ré
gészeti leleteket is a látogatók elé tárja.

A csaknem 900 négyzetméter területre kiterjedő 
tárlaton Budapest római, n ép vándorlás-kori emlékei 
mellett láthatók majd az államalapítás, a tatárjárás, az 
oszmán török uralom, s  az ezt követő újjászervezés ko
rát szemléltető tárgyak is. Az 1848—49-es polgári for
radalom és az abszolutizmus koráról a Budapesten ki
bontakozó kapitalizmusról, a munkásmozgalom megerő
södéséről, az 1918—.19-es forradalom fővárosáról és Bu
dapest felszabadításáról is képet ad a kiállítás.

A kiállításon vasárnaponként tárlatvezetéseket, a 
TIT-tel közösen szabadegyetemi előadásokat tartanak, 
Évezredek a Duna két partján címmel. Zenei, irodalmi, 
képzőművészeti, művészettörténeti programokat is ren
deznek, amelyen ötnyelvű katalógus segíti a  tájékozó
dást

utasvilág azonban rendkívül 
fontos szerepet tölt be, első
sorban a hazai alumínium- és 
vaskohászatban, valamint az 
üvegiparban. A vasút szállít- T '7 ^ » t ó t ^ i y o k h o z
ja a környékbeli — a moha- 
sárkeresztesi Előre, az iszka- 
szentgyörgyi Haladás, a szé
kesfehérvári/ Vörösmarty 
tsz-ek — terményeit is. Évente

naponta több mint 10 Ks-ko- 
csit rendelnek, amelyeket a 
francia, angol, svéd, amerikai 
cégek részére különböző áruk-

. , —r- . . - , r , kai: csempével, borral, textf-mmtegy 600 kocsi fel- es le- liáklca] stb_ raknak meg. E
adását kezelik a két állomá-

Elotérben az oktatás

Közművelődés Mátészalkán
A Mátészalkai Körzeti Üzem- nem végezte el az általános is- 

főnökségen 11 tagja van az kóla nyolcadik osztályát. A 
üzemi művelődési bizottságnak, gazdasági vezetéssel közösen 
A bizottság vezetője Szabó olyan ösztönzést dolgoztak ki, 
Menyhért. amely kedvező feltételt teremt

— 1978-ban alakultunk — a tanulni akaróknak. A bizott- 
mandja. — Az első év az ütke- ság tagjai vállalták a fiatalok 
resés jegyében telt el: keres- korrepetálását — sajnos köve
tük a kapcsolatot dolgozóink- sen élnek ezzel a lehetőséggel. 
kai, a személyi és tárgyi fel- A műszaki érdeklődésűek
tételeket igyekeztünk megte- kérésére a szakszervezeti bi- 
remteni a színvonalasabb mun- zottság — szépirodalmi könyv- 
kához. A bizottság legfonto- tára mellett — műszaki letéti 
sabb feladatának tekinti: a könyvtárat is létre hozott. Ez 
közoktatás propagálását, a  műszaki egyetemre, főisko-
ugyanis több fiatal dolgozó Iára járó vasutasok tanulását

is könnyíti.
A bizottság nagy gondot for

dít a szakmai képzésre is. Az 
utóbbi időben nagyon sok fia
tal jött a vasúthoz; tíz moz
donyvezető-gyakornok kezdte 
meg tanulmányait az üzem
főnökségen, a napokban vizs
gáztak a jegy vizsgálók és a 
személypénztárosok.

A Ki minek mestere vetél
kedő sorozatból Pipis Tibor és 
Kiss Dániel a vezérigazgatósá
gi versenyen képviseli az 
üzemfőnökséget és a debreceni 
igazgatóságot.

A bizottság tagjai most a 
diák-v'áróterem jobb kihasz
nálásán „törik” a fejüket: egy- 
egy kiállítás rendezésével az 
utazó diákok érdeklődésére, íz
lésük nevelésére szeretnének 
hatni.

Első taggyűlés — első tagkönyv

Szombathelyen 275 ¡pari tanuló lépett be 
a vasutas-szakszervezetbe

Műszaki napok 
Nagykanizsán

A kanizsai műszaki, napok 
keretében a KTE vasútépítési 
és pályafenntartási szakcso
portja hetedik alkalommal 
rendezte meg a nagykanizsai 
pályafenntartási főnökségnél 
szakmai ankétjét. Áz ankétot 
Torma Ignác, a szakcsoport 
elnöke nyitotta meg. A ta
nácskozás célja az volt. hogy 
a mérnökök, technikusok, mű
szaki dolgozók megismerked
jenek a korszerű műszaki el
járásokkal, technikai újdonsá
gokkal.

A vasutasok művelődési há
zában .tartott szakmai előadá
sokon hatvanan vettek részt. 
(Elsőként Kőszegi László, a 
pécsi igazgatóság II. osztályá
nak helyettes vezetője ismer
tette az abaligéti alagutak 
építésénél alkalmazott új mű
szaki eljárásokat. Ihász Lajos, 
a  bécsi igazgatóság H. osztá
lyának csoportvezetője a vas
úti pálya építése során hasz
nált műanyagszövet hazai al
kalmazásának eddigi tapasz
talatairól számolt be.

ásványányagok elszállítása
a. ^z mellett természetesen havi 40 

ezer tonna cementet kell el
szállítani. Ugyancsak folyama-

Borsi Sándot állomásvezető tosan továbbítják a betonele- 
Örömmel újságolta, hogy no- meket: naponta 4—5 kocsit 
vember 20-ra az idei bauxit- igényelnek hozzá, 
szállítási tervüket túlteljesj- Nagy Lajos állomásfőnök 

vagyis belföldre az javaslatára az idei őszi for- 
előirányzott 650 ezer helyett gaj0m kezdetén átszervezték 
718 ezer tonnát, továbbítottak, az ügyeleti szolgálatot. Ennek 
s az exporttervet is túlszűr- az a lényege, hogy az ellen- 
nyalták ezer tonnával. őrzi a munka teljesítését, aki

Nem volt ilyen kedvező a azt kiadta. Ez az * intézkedés 
homokszái'lítás. A belföldre nagyon hasznos yoi't. Azóta 
elirányzott 450 ezer tonnából nincs vita.

A SZOT Elnökségének 1974. lentőségéről. A jelentkezések 
július 29-i határozata és ennek után simán ment a tagfelvétel, 
ez év márciusi elvi állásfogla- mind a 275 tanuló tagja lett a 
lásai teremtettek tehetőséget Vasutasok Szakszervezetének. 
ahhoz, hogy az iparitanuló-in- A fiatalok maguk közül 19 
tézetekben tanuló — üzemi bizalmit és helyettest válasz
háttérrel nem rendelkező — toltak. Az október 17-én tar
fiatalok szakszervezeti tagok tott választáson Kölkedi Ist- 
lehessenek. A munkásosztály ván, szakoktatót választották 
utánpótlását biztosító szak- főbizalminak. Jó volt a válasz- 
phunkásképzők hallgatóit az tás előkészítése, hiszen a fő
iskolába való belépéssel egy- bizalmi személyében olyan em- 
idejűleg a szervezett dolgozók bérre találtak, aki közel tíz 
nagy táborába vonják. évig a járműjavító munkása

Nagy megtiszteltetés érte a volt. A főbizalmi választáson 
szombathelyi területi bizottsá- ott volt és tájékoztatót tartott 
got azzal, hogy feladatául kap- Auguszt János, a területi bi- 
ta a megyeszékhelyen a 405-ös zottság titkára.
Ipari Szakmunkásképző Int.e- Az elsőévesek november 13- 
zet első éves tanulóinak szak- án és 15-én, az iskola pince- 
szervezeti taggá szervezését. klubjában rendezett Unnepé- 

Mielőtt az" iskolával felvet- ]yes taggyűlésen megkapták 
ték volna a kapcsolatot, a fel- tagkönyvüket. A szervezettsé- 
adatokat egyeztették az SZMT- §et tanúsító okirat átadásánál 
vei és a Pedagógusok Szak- a szakmunkásképző vezetői 

a — • mellett, a szombathelyi terűle-szervezetével. Az iskolában jj bizottság i£júsági bizottsága-
osztályfőnöki órákon tájékoz- nak vezetője, Szálai András is 
tatták a tanulókat a szakszer- szólt szakszervezetünk 'legfia- 
vezeti alapszervezet létrehozá- talabb tagjaihoz, 
sáról, szükségességéről és je- Sz, J. L

Vetélkedő
A záhónyi átrakókörzet 

négyszáz szocialista brigádja 
vett részt a vasutas szocialis
ta brigádok II. országos ve
télkedőjének elődöntőin. A 
szakszolgálatok versenye után 
tizenkét brigád csapata jutott 
az üzemfőnökségi döntőbe. A 
győztes a gépesített rakodási 
főnökség Pattantyús, brigádja 
tett. Második a pft. Kinizsi, 
harmadik pedig a szertárfő
nökség Móricz Zsigmond bri
gádjának csapata.

Jöhet a tél
A lesencetomaji szociális 

otthon vízköves és korrodáld 
forróvízcsöveit ismét megja
vította a tapolcai vontatás 
„Bánki DonáV* szocialista bri
gádja. Az elhasználódott al
katrészeket kicserélték.

A karbantartási munká4 
senki nam vállalta még ,.pén
zért” sem. ö k  „ingyen” meg
csinálták és ezzel biztosítot
ták á sok gondozottnak a nél
külözhetetlen forróvizet a fű
téshez és mosáshoz. Az ott
hon gondozottjai és alkalma
zottjai most már nyugodtab- 
ban várhatják a tétet

Japán vendégek'látogatása 
az Utasellátó Vállalatnál

A SZOT szociálturisztika szervezésében a közelmúltban 
Tokióból egy tanulmányi csoport látogatott hazánkba. A 37 ta
gú delegáció — akiknek tagjai Japánban a vasúti utasellátási 
irányító vezetők voltak — meglátogatta az .Utasellátó Vállala
tot is. A vendégeket Henyei Ferenc, az Utasellátó Vállalait 
szakszervezeti’ tanácsának titkára köszöntötte.* majd Vermesy 
Sándor kereskedelmi igazgató ismertette a mozgószolgálat és a 
pályaudvari szolgáltatás feladatát, eredményeit.

A delegáció tagjai megismerkedhettek a vállalat szakszer
vezeti felépítésével, érdekvédelmével és gyakorlati szerepével. 
Utána dr. Vadász Pál területi igazgató vezetésével, megtekin
tették a Déli pályaudvar utasellátó egységeit.
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Ki, miért tanúi?
Látogatás a Törekvés Művelődési Központban

Nyolc év óta ad otthont az 
& 2aki Járműjavító- Törekvés 
Művelődési Háza a Vendel 
utcai Dolgozók Gimnáziuma 
intenzív tagozatának. Pál Ala
dár tanulmányi felügyelő ve
zetésével összeszokott tanári 
kar oktat, nemcsak vasutaso
kat.

Kik tanultak a Törek
vésben 'nyolc évvel ezelőtt?

— A gimnáziumot nyolc 
éve vasutasokból álló, főleg 
funkcionárius középkáderek
kel indítottuk — tájékoztat 
Dobrovolszky Sándorné, á ház 
közművelődési előadója. Ma 
már a- hallgatók között kevés 
a vasutas, például az Északi 
Járműjavítóból egy sincs kö
zöttük.

— A vasutasok közül kik. 
és miért járnak az intenzív 
tagozatra? *

— Az adminisztratív mun
kakörben dolgozók a  maga
sabb fizetésért, akik pedig 
szakképesítést szeretnének, 
azok a továbbtanulásukhoz 
szükséges bizonyítványért. 
Ám a környék majd minden 
gyárából tanulnak nálunk. 
Nem kell reklám az intenzív 
oktatásnak: népszerűek va
gyunk.

A Törekvés gazdag könyv
tárral, filmvetítésekkel, a tan
anyaghoz kapcsolódó vitaes
tekkel segíti a dolgozókat a 
tanulásban. A MÁV is min
den lehetőt megtesz; a ren
des tanulmányi szabadságon

kívül a vizsgaidőszakban kü
lön kedvezményeket , kapnak 
az intenzív oktatáson részt 
vevők.

Van olyan hallgató, aki 
Kecskemétről került először a 
Nyugati pályaudvarra, majd 
a szakszervezetbe, így a 
gimnáziumot elvégezhette. 
Sokan viszont nehezebb kö
rülmények közt, ingázva, dup
la műszak mellett vállalják 
heti két alkalommal, hogy 
iskolába járjanak.

— És kérdés, hogy meg
éri-e nekem, ha tudom, hogy 
milyen típusú a sárgarépa 
gyökere — mondja az egyik 
tanuló: Kis Mária.

Komolyan veszem a tanu
lást, de úgy látom, ma min
denütt a  szakértelem kerül 
előtérbe. Az általános mű
veltséget adó oktatást, szerin
tem, össze kellene hangolni a 
szakképesítéssel.

— Ebben az évben már 
nem indítunk első évfolya
mot, mert az intenzív okta
tást megszüntetik — tájékoz
tat Dobrovolszkyné. — A leg
jobb diákjaink így átke
rülnek az esti tagozatra. 
Evekkel ezelőtt próbálkoz
tunk már a  szakosítással, de 
sajnos nem akadt tíz ember, 
aki azonos tananyagot kívánt 
volna. A tanfolyam beindítá
sához pedig legalább tíz hall
gató kell.

—. Maradván a példánál: a 
jövőben négy évig kell tanul

ni a „sárgarépa gyökerét”, 
hogy a dolgozó megszerezhes
se a szakmai továbbképzésé
hez szükséges érettségi bizo
nyítványt?

— A sárgarépával csak a 
tantervi problémákra utal
tam — érvel Kis Mária. — 
Általános műveltségre szük
ség van, csak valahogy más
ként kellene megszereztetni 
és megszerettetni. A szak
érettségi . nagyobb elismerést 
érdemelne, mert kevés fel
nőtt képes négy éven át, he
tente háromszor iskolába jár
ni az érettségiért. Így még 
kevesebb lesz a képzett szak
ember. . 4

— A szakoktatásé a jövő, 
mert népgazdasági érdek a 
szakemberképzés — egészíti 
ki a fentieket a közművelő
dési előadó.

— A gazdasági igényeket és 
a  dolgozók érdekeit össze kell 
hangolni. A dolgozót az é r 
dekli, hogy szakmailag minél 
gyorsabban előbbre juthasson.

— Mi lenne a megoldás?
— Az intenzív szaktanfo

lyamok beindítása — mondja 
Kis Mária.

— Megbánta ezt a két 
évet? Leérettségizik?

— Nem érzem elveszett 
időnek, megszerettem a tanu
lást. Érettségi után Győrött, 
a Közlekedési Műszaki Főis
kolán szeretném folytatni.

Leisen Antal

A  közönség ünnepelt

Bach: h-moll miséje — teltház előtt
A  M Á V  Szimfonikusok bérleti hangversenye a Zeneakadémián

Kivételes élményük > volt 
azoknak a zenekedvelőknek, 
akik évek óta rendszeres láto
gatói a MÁV Szimfonikusok 
hagyományos zeneakadémiai 
bérleti ■ hangversenyeinek. 
Bach: h-moll nagy miséjét 
csak elvétve lehét hallani, 
mert előadása nem mindenna
pi szellemi, technikai nehézsé
get jelent.

A mű — miként az egyipto
mi szfinksz — mind máig rely- 
télyes előttünk, a titkát alig
ha engedi a jövőben is feltár
ni. Mi vezethette ezt az egye
dülálló lángelmét, a 'német 
protenstáns egyházi zene stí- 
lusteremtőjét, hogy az Euró
pán végigszáguldó ellenrefor
máció vihara után, éppen egy 
katolikus misét komponáljon?. 
Mi az oka, hogy művének le
nyűgöző méretei és terjedelme 
eleve kizárták annak-lehetősé
gét, hogy egyházi célokat szol-| 
gáljon, jóllehet a nagyon is 
gyakorlati érzékű mester csak
nem minden művét egyházi, 
udvari megbízásból szerezte? 
S vajon bízhatott-e a hatalmas 
oratórikus mű elterjedésében, 
amikor annak előadása átlagon 
felüli követelményekkel lépett 
fel: helyenként nyolc szólamú 
kar, példátlanul nehéz hang
szer szólamok, hat ária, három 
duett. stb.

Oberftank Géza, aki az el
múlt években jó néhány kor
társ szerző művének előadásá
val bebizonyította, hogy mer 
kockázatot vállalni. Ezúttal is 
ragyogó, emlékezetes előadást 
produkált. Több éves munkája 
eredményeként példásan ösz- 
szefogott, fegyelmezett zeneka
ra a Budapesti Kórussal — 
karigazgató: Margittay Sán
dor — együtt feltartózhatatLan 
sodrású előadásban tárta elénk 
az emberi lélek küzdelmét és 
rejtelmeit oly plasztikusan ki
fejező művet. Bach gigantikus 
polifóniája hol a dinamikai 
hanghatások súlyával (Kyrie, 
Sanctus), hol a szélesen höm
pölygő ünnepélyességgel (Gló
ria), hol a lírai hangváltás 
mélységével nyűgözte le a kö
zönséget. Mindezt természetes 
közvetlenséggel és egyszerű
séggel szólaltatta meg a zene- 
és énekkar, igazolva, hogy mi
lyen fölényesen úrrá tud lenni 
a technikai nehézségeken.

Bach zenéje technikai struk
túráját illetően, is valóságos

csoda: a zenei nyelv ember- 
feletti : tökéletességének kifeje
zése. Az a magaslat, ahol a 
szavak helyét átveszi a gondo
lat, a 'tartalom mér a tiszta 
szellemiség szférájába emelke
dett, ahol a kifejezéseknek 
már csupán egyetlen lehetősé
ge van: a tiszta muzsika.

Ebbe a megtisztult világba 
kalauzoltak bennünket a MÁV 
Szimfónikusok. Hangverse
nyük nemcsak a mindennap 
fáradságából és fásultságából 
emelt fel bennünket, de a mű 
és az előadás kivételes szépsé
ge folytán hangverseny soro
zatunkban is mindenképpen 
jelentős állomás. Az ötezredik 
hangversenyük felé közelgő 
MÁV Szimfónikusok a törté
nelmi evolúció legnagyobb 
mesterének szellemi szintjét 
közelítették meg.

Kiemelkedően tökéletes volt 
a rendkívül fontos kontinuó 
szólam és kiegyensúlyozottan 
énekelték szólamaikat az NDK 
meghívott vendégművészei.

A Zeneakadémiát zsúfolásig 
megtöltő közönség méltán ün
nepelte a nagyszabású vállal
kozás valamennyi résztvevőjét: 
zenekart és - kórust, szóló éne
keseket és az orgona szólamot, 
de mindenekelőtt Oberfrank 
Gézát, a zenekar vezető karna
gyát, aki ezt az idők felett ál
ló, békét és megbékélést hir
dető csodálatos művet a mara
dandó zenei élmény erejével 
állította elénk. Ez az előadás 
is igazolta Beethoven találó 
megállapítását: „ö nem Bach 
(Bach németül patakot jelent) 
hanem tenger”, az örök muzsi
ka parttalan óceánja.

dr. Csillag Ferenc

Művészeti napok Dunakeszin
.Húsznapos gazdag művelődési és kulturális program várta az érdeklődőket

Immár tizedik alkalommal 
került sor a Dunakeszi Művé
szeti'. Napok t. megrendezésére. 
Az eseménysorozat október 
27-től november 9-ig tartott. 
Húsznál is több kulturális 
program várta az érdeklődő
ket a József Attila Művelődési 
Házban, az üzemekben és az 
iskolákban.

A művészeti napokat októ
ber 27-én a  művelődési ház 
színháztermében Rónai Árpád, 
a dunakeszi városi pártbizott
ság első titkára nyitotta meg. 
litánia a Pest megyed munkás- 
énekkarok adtak műsort. Kö
zöttük volt a ya-sutas-szak- 
szervezet ceglédi vegyeskara 
is. A dunakeszi vasutas férfi
kar vendégként adott nagysi
kerű hangversenyt.

A képzőművészetet kedve
lőkről is gondoskodtak a ren
dezők,- Október 29-én, a vá
ros 4. számú általános iskolá
jának aulájában a Dunakeszin 
élő hivatásos képzőművészek 
közel száz alkotását tekinthet
ték meg az érdeklődők. Szup- 
páii Irén Munkácsy-díjas tex
tiltervező iparművész, Szabó 
Lajos festő, Skripeczki Ákos 
ötvös és Lengyel István szob
rász műveinek kiállítását 
dr. Losonczi Miklós művészet- 
történész, az Iparművészeti Fő
iskola főtitkára nyitotta meg.

Október 30-án a művelődési 
központ amatőr ’képzőművé
szeti körének kiállítását te 
kinthették meg a látogatók a 
Dunakeszi 201-es számú szak
munkásképző intézet kollégiu
mában.

Nagy sikert aratott a jármű
javító üzem munkásainak al
kotásaiból rendezett hobbiki
állítás is. Huszonhét dolgozó 
mintegy 150 alkotását mutat
ták be a művelődési házban.

Szerepeltek a , programban 
irodalmi rendezvények is. Eze
ket különböző üzemekben tar
tották. Említést érdemelnek 
Móricz Zsigmond születésének 
100. évfordulója alkalmából 
rendezett műsorszámok, az 
író-olvasó találkozók és az 
amatőr színpadok bemutatói.

A komolyzenei programokat 
a művelődési ház ötszáz sze-> 
mélyes színháziérelében' ren
dezték. Egyik kiemelkedő ese
ménye volt ennek a november 
7-én tartott ünnepi hangver
seny, amelyét a vasutas-szak
szervezet Szimfonikus Zeneka
ra adott Pécsi István karmes
ter vezényletével. Közreműkö
dött: Simándi József, Kossuth- 
díjas Kiváló művész és Pitti 
Katalin, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese. A 
programban Csajkovszkij, Er
kel, Bartók, Kodály és Liszt 
művek szerepéitek.

A művészeti napok prog
ramjából nem hiányzott a 
könnyűzene sem. A városi és 
az üzemi KISZ-szervezetek 
fiataljai a  művelődési köz
pontban rendezett Cintula dis-

A Dunakeszi 3. számú Általános Iskola tanulóinak műsora a 
járműjavító éttermében

Hárman a GySEV kitüntetettjei közül
A 100 éves Győr—Sopron— 

Ebenfurti Vasút centenáriumi 
ünnepségén kitüntetett dolgo
zók közül egy főkalauzt, egy 
blokk-lakatost és egy szakács
nőt mutatunk be. Régi vasuta
sok valamennyien.

Harminc év tengelyen
Tóth József vizsgáló főkala

uz Pusztacsaládról került a 
GySEV pályafenntartáshoz 
1947-ben. Két év múlva ment 
át a forgalomhoz kocsirendező
nek és vonatfékezőnek. A szak
vizsgák megszerzése után 1968- 
ig vonatvezető volt, majd vizs
gáló főkalauz lett.

— Kevesen mondhatják el 
magukról, hogy 19 éves koruk
ban már vonatvezetők voltak 
— mondja büszkén. — A 
GySEV-nél töltött 33 évből 30- 
at töltöttem tengelyen.

Két évtizede párttitkár Sop
ron állomásón. Nyolcszoros Ki
váló dolgozó és most a cente
nárium alkalmából a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát ad

ta át Tóth Józsefnek Urbán La
jos államtitkár.

Elődök é? utódok
Ábrahám László blokk-laka

tossal a  Sopron-rendezői bal
esetnél találkoztam először. Se
rényen cserélték a. váltózára
kat, beállították a  lamellákat, 
hogy a  forgalom minél előbb 
elinduljon. Pályamúnkásként 
kezdett 1947-ben a GySEV pá
lyamesteri szakaszánál, majd 
a javítóműhelyben dolgozott, 
mint kazánkovács. A műhely 
megszűnte után, három év ki
térővel ismét a vasúthoz, a  
MÁV fűtőházhoz került. 1959- 
ben kérte áthelyezését a GySEV 
távközlő- és biztosítóberende
zési szakaszához, ahol jelenleg 
is blokk-lakatosként dolgozik.

Vasutas dinasztiából szárma
zik, nagyapja, apja nyomdo
kain halad és két fia is foly
tatja az elődök munkáját. Me
chanikai jelzők, vágányzáró 
sorompók, közúti sorompók, 
váltózárak javítása és karban- 

4 tartása a feladata.
— Mi nem végzünk nagyér

tékű beruházásokat, „csak” 
fenntartási és karbantartási 
munkát — szerénykedik.

Fertőszentmiklóson lakik, 
munkaterülete Soprontól Győ
rig terjed. Többször előfordult, 
hogy telefonon, vagy távirati
lag rendelték be pihenőideje 
alatt.

Kétszeres Kiváló dolgozó és 
most, a GySEV centenáriumán 
Kiváló' Munkáért miniszteri 
kitüntetést kapott.

Süt, főz, takarít
Csendes, halkszavú asszonyt 

ismertem meg Meszlényi Sán
dorné személyében.

— Álmodni sem mertem vol
na, hogy egy betanított sza
kácsnő is kitüntetést kap — 
mondja.

Negyvenévesen került Csor
na állomás Utasellátójához, 
amit később a GySEV átvett 
Kézilányként kezdett, 11 éve 
betanított szakácsnő.

Általában délelőtt dolgozik, 
a főszakáccsal készítik a napi 
menüt Az 6 feladata, hogy 
reggel a  buktatésztát „bedol
gozza” 50—60 adagra; amíg a 
tészta kel, az éttermet taka
rítja ki, halat süt, a büfét elő
készíti. A GySEV centenáriu
mi ünnepségén Vezérigazgatói 
dicséretben részesült.

Kovács Anikó

có műsorán érezhették jól ma
gukat. A rendezők nem feled
keztek meg a filmművészetet 
kedvelőkről sem. A Munkás 
filmnapok megnyitására a mű
velődési központ 2-es könyv
tárának klubtermében került 
sor. Az érdeklődők megtekin
tették Gyarmathy, Lívia: Ki
lencedik emelet című doku
mentum filmjét. Utána Bér- 
náth László filmkritikus, az 
Esti Hírlap újságírója vála
szolt a kérdésekre. A többi na
pokon a Kinek a törvénye?, 
Kihajolni veszélyes és az 
Áramütés című filmeket vetí
tették.

Tanácskozást rendeztek a 
munkásművelődésről is, ame

lyen részt vették a város üze* 
meinek, intézményeinek kultu«i 
ralis aktivistái, művelődési bi
zottságainak vezetői. Simó Ti
bor, a SZOT kulturális, agitá- 
ciós és propaganda osztályá
nak vezetője tartott vitaindí
tót a munkásművelődés aktuá
lis kérdéseiről, a művelődési 
résztvevők előadást.
. November 9-én este került 
sor a 10. Dunakeszi Művészeti 
Napok utolsó rendezvényére, 
A Szovjet Déli Hadseregcso
port művészeti együttese adott 
nagysikerű műsort a művelő
dési központ szính áztermében 
megjelent mintegy hétszáz né
zőnek.

Szőnyi Lajos

KÍSÉRLETI JELLEGGEL

T isz tsé g v ise lő k  le v e le z ő  oktatása

Sok gondot okozott az elmúlt 
években azoknak a szakszerve
zeti tisztségviselőknek az ok
tatása, akiket munkahelyi, 
családi elfoglaltságuk miatt 
hosszabb idejű bentlakásos to
vábbképzésbe nem lehetett be
vonni. Ezek részére szervezett 
levelező oktatást kísérleti jel
leggel a szombathelyi területi 
bizottság.

A továbbképzés minden hó
napban — egy teljes napon 
— Celldömölkön kerül meg
rendezésre. Ezen huszonöt 
tisztségviselő — szb-titkár, ve
zető bizalmi és más testületi 
tag — vesz részt. A foglalko
zás során megismertetik a

hallgatókkal a .választások 
előtti tennivalókat, ráirányít
ják figyelmüket a szakszerve
zetek termelést segítő és ne
velő tevékenységére. Szó esik 
majd az üzemi demokrácia 
kérdéseiről, a dolgozók jogos 
erdek védelméből és más lé
nyeges témákból hallhatnak a 
résztvevők előadást,

A kísérleti jellegű levelező 
oktatás napján a hallgatók' el\ 
látást kapnak és biztosítjak ré
szükre a tankönyveket, tan
szereket. Az októberben meg
kezdődött továbbképzésen az 
eőadásokat a területi bizottság 
munkatársai-tartják.

Sz. Jakab

Magyar hét Firenzében

A Törekvés táncegyüttes sikeresen 
szerepelt az olaszországi turnén

Firenzében magyar napokat 
rendeztek a közelmúltban, 
amelyen részt vett a Törek
vés néptáncegyüttes is. A  ma
gyar hét programjaiban ki
emelkedő szerepet töltött .be 
folkílőrkulitúránk megismerte
tése, bemutatása.

A magyar együttest a firen
zei pályaudvaron Ferruzzi 
Fabio, az. olasz szabad idő szer
vezet egyik társadalmi veze
tője fogadta, aki egyébként 
mozdonyvezető. A pályaudva
ron és a városban színes pla
kátok hívták fel a  figyelmet 
a magyar hét eseményeire. A 
Törekvés táncegyüttes szinte 
minden rendezvényen szere
pelt. Nagy sikert aratott az

együttes a firenzei vasúti jár
műjavítóban. Az étkezdében 

■rendezett • bemutatón 1500-an 
vettek részt. A szervezők gon
doskodtak a gyerekek szóra
koztatásáról is. Kétezren te
kintették meg a magyar együt
tes produkcióját. r;

A legnagyobb sikert a népi
táncosok a gálaünnepségen 
aratták, amelyet a firenzei vá
rosháza Palazzó Vecchio ter
mében rendeztek. A  műsort az 
olasz televízió is közvetítette 
A napilapok képes riportokat 
közöltek az együttesről, ' m

A firenzei magyar héten t 
Törekvés táncegyüttes színvo
nalas műsorszámaival öregb 
tette hazánk néptánckultiúrá - 
jának hírnevét.

A Törekvés táncegyüttes egyik műsorszáma
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B á já n  is fe lism e rte k

Ila  gyorsul a rakodás, 
javul a kocsigazdálkodás

T eh in té ly9 m egbecsülés iiveai a  vasutasok m u n k á já t

. Baja állomás jelentős szere
pet tölt be Bács-Kískun megye 
és a szegedi igazgatóság áru- 
szállítási munkájában. lappén 
: ezért nem- közömbös, hogy az 
ott dolgozó, mintegy 190 vas
utas. hogyan teljesíti feladatát, 
miként tesz eleget vállalásai
nak. Az állomáson kapott in
formáció szerint elért eredmé
nyeik biztatóak.

Ú jdonságnak s zá m it
a konténeres szá llilá s

' '•— Az idén, szeptember vé
géig közel 315 ezer tonna árut 
indítottunk útnak, ami 13 ezer 
tonnával haladta meg az el
múlt év azonos időszakának 
eredményét — tájékoztat Já
vor Imre állomásfőnök. — Ko
csiforgalmunkban' a napi fel
adás általában 70—80 kocsi, de 
ilyenkor ősszel eléri a 110-et is. 
Legjelentősebb a kavics fel
adás, amely februártól decem
berig tart, s naponta eléri a 
35—40 kocsit. "A kavics nagy
részét irányvonattal továbbít
juk. Egész évben jó partnere a 
vasútnak a Gemenci Erdő- és 
Vadgazdaság, amely nagy 
mennyiségű fát ad fel. Az ösz- 
szes feladás (mintegy 60 száza
lékát exportálják. Rendszeres 
szállítónk a gabonafelvásárló 
helyi üzeme, valamint a bútor
gyártással foglalkozó három 
bajai üzem. Vonzáskörzetünk
be tartozik a megszüntetett 
Gara-Hercegszántó vasútvona
lának áruforgalma is. A kör
zetben levő mintegy 40 válla
lat és tsz Baja-Külsőn rakodik. 
Itt rakják be a 17 ezer tonna 
cukorrépát is. Leadási forgal
munk napi 65—70 kocsi. Főként 
építőanyag, tüzelő, ipari alap
anyag, s a tsz-ek részére mű
trágya és más áruk érkeznek.

— 1978 óta, amióta az Álla
mi Termékgazdálkodási Igaz
gatóság telepeinek kiépítése be
fejeződött, Baja-Dunapart áru

forgalma is tovább nőtt — egé
szíti ki az elhangzottakat Töl
gyesi István kereskedelmi állo- 
másfőnök-helyettes. Az ÁTI 
üzemek közül hazánkban ez az 
egyetlen, ahol három szállítási 
mód, a közúti, a vízi és a vas
úti találkozik. A rakodást két 
40 tonnás daru segíti. Újdonság 
Baján a konténeres szállítás. 
Tavaly kezdődött a közepes, az 
idén pedig a nagy szállítótar
tályokkal való fuvarozás. A 
nagy konténereket főleg az ATI 
veszi igénybe, de újabban, a 
Bajai Mezőgazdasági Kombinát 
és a Lakberendezési Szövetke- 
zet is érdeklődik a korszerű 
szállítási mód iránt. \

Á i- és berakás  
három  p á ly a u d va ro n

Az állomás munkáját nehe
zíti, hogy a rakodásokat három 
pályaudvaron végzik. Baján a  

.rendes kezelési helyen, míg 
Duna parton és Külsőn össze
sen tizenegy iparvágányon ke
zelik a kocsikat. A gondot az* 
okozza, hogy amíg Baja-Duna
part főként feladási hely, itt 
rakják be az összes áruk felét, 
addig leadási forgalma cse
kély. Baja-Külsőn viszont a 
leadási forgalom a jelentősebb. 
Ez megköveteli a  vasúti ko
csikkal való jó gazdálkodást. S 
azt, hogy szükség esetén a ko
csikat az egyik pályaudvarról, 
a másikra, a lehető legrövi
debb időn belül átállítsák. 
Ezért aztán fokozott figyelem
mel kísérik a rakodások mene
tét. s operatív intézkedésekkel 
azonnal közbeavatkoznak. Az 
állomáson a kocsitartózkodás 
ennek ellenére tovább javult. 
Amíg 1977-ben az átlagos tar
tózkodás 33,2 óra volt, addig 
az idén a tervezett 31^>rás tar
tózkodást 30.31 órára szorítot
ták le. Az idegen kocsik eseté- 
beh — figyelemmel a deviza- 
megtakarításra —. még körül
tekintőbben járnak el.

Anyagvizsgálók

A MÁV Anyagvizsgáló Főnökségnél korszerű berendezésekkel 
ellenőrzik a kenőanyagok tulajdonságát, összetételét. Molnár 
Lászlóné vegyésztechnikus az úgynevezett TBN-szám meg

határozását végzi

Kiss Sándor ne és Zaránd Sándor laborvezető munkaeszköze 
ez alkalommal az Englcr-félc vlszkoziíásmérő

(Laczlvó’ Ildikó felvételei)

Az állomás dolgozói az őszi 
forgalom idején még fokozot
tabban ügyelnek a kocsigazdál
kodásra. Arra törekednek, hogy 
a feladáshoz igényelt üres ko
csikat időben átadják, a rakot
takat pedig mielőbb a kirakás 
helyére állítsák. Gyorsítani 
szeretnék a rakodások menetét 
is. Igaz, ez nem mindig rajtuk 
múlik.

— A késedelmes rakodás 
megszüntetését, illetve csök
kentését vitattuk meg legutóbb 
a vállalatok képviselőivel — 
jegyzi meg Tölgyesi István. — 
Közösen megbeszéltük a mun
kát zavaró okokat, egyeztettük 
elképzeléseinket, és a további 
feladatokat. Több vállalattal, 
így a TÜZÉP-pel. az Építő-és 
Építőanyag-ipari Vállalattal, a 
rakodások érdekében, külön 
megállapodást is kötöttünk.

ISincs lé tszá m h iá n y

—- Létszám gondok? — kér
dezem az állomásfőnöktől.

— Baján nincs létszám- 
hiány. Kisebb gondjaink vol
tak, de azokat rendeztük. Je
lenleg, mint munkaügyi góc
nak gondot okoz, hogy a 2100- 
as vonal elegytovábbítási 
rendje megváltozott. Emiatt 
Bácsalmáson 10—12 kocsiren
dezőre lett volna szükség. A 
jelentkezők közül 9 alkalmat
lan volt, a megmaradt kettő 
pedig pár nap múlva más 
munkahely után nézett. Ok
tóber 15-től két dolgozót ad
tunk át saját létszámunkból. 
A jövőben a góchoz tartozó 
állomásokon is tervszerűen 
szeretnénk foglalkozni az 
utánpótlással.

Az állomásfőnök szavai 
az^ért is figyelemre méltóak, 
mert annak ellenére, hogy a 
dinamikusan fejlődő városban 
egyre több gyár, üzem telepe
dik le, a vasutasok mégsem 
kívánkoznak el máshová.

Az állomás munkájából 
jelentős részt vállalnak a 
szocialista brigádok. Baján 9 
brigádban dolgozik az összlét- 
szám 70 százaléka. A legjob
bak között említették a for
galmi Kossuth brigádot, amely 
mellé az elmúlt években fel
nőtt a Lenin, valamint a ke
reskedelmiek Petőfi brigádja.,

A szocialista brigádok leg
utóbbi tanácskozásukon élha
tározták, hogy a kongresz- 
szusi munkaversenyben a mi- 
nőségi munkára, az energiata
karékosságra, a veszteségidők 
csökkentésére, a balesetmen
tes munkára és a fuvaroztató 
felek még jobb kiszolgálásá
ra minden eddiginél na
gyobb gondot fordítanak.

Gellért József

-ryzen a szombat délutá- 
non is úgy megtelik 
a motorvonat há

rom kocsija, hogy
mozdulni is alig lehet. A pár- 
nás fülkék éppúgy, akár a 
másikak. Az utolsó felszállók 
egyenesen a barcsi állomás 
restijéből jönnek. Tömény 
bor-, meg pálinkaszagot árasz
tanak.

A mi kocsinkban mindenki 
mindenkivel beszélget.

—- Tudod pajtás, az én 
asszonyomnál jobb szakácsné 
nincs a világon — kezdi di
csérni. * élettársát a velem 
szemközt ülő fiatalember. — 
Ilyenkor, vasutas-fizetésnapon 
mindig bablevest főz. De 
olyan felségeset fim, hogy 
még a legfinnyásabb ember
nek is csorogna-utána'a nyá
la. Mondd csak, szereted te az. 
igazi bablevest, és utána a 
töpörtyűvel jóit meghintett 
túróscsuszát? ...

Az ablak mellett ülők, hár
masban kártyáznak. Forintos 
alapon. Egyikük időnként cif
rákat káromkodik.

— Ha káromkodsz, hagyd 
'abba! — szól ilyenkor az, a 
férfi, aki előtt a legtöbb apró
pénz van. — Ha nem tudsz 
kártyázni, akkor ne ülj be. 
Ha meg a pénzedet sajnálod, 
menj e l .

A sajtó napján közös dolgainkról
I mmár hatvanegy esztendeje ann.ak, 

hogy 191jJ; december 7-én megje
lent az első legális magyar kom

munista lap, a Vörös Újság. .Minden év
ben ezen a napon szerte az országban 
ünnepségeken emlékeznek meg a magyar 
munkásosztály harcos lapjának megalapí
tóiról, a haladó újságírás legjobbjainak 
példamutatásáról. Ez a tisztelgés egyben 
elkötelezettség is a forradalmi hagyomá
nyok szellemében végzett munka, a ma 
és holnap feladatainak vállalása mellett.

Mindazok, akik ma is részesei ennek a 
felelősségteljes munkának, nyomdásztól az 
újságíróig, rádióstól a  televíziós szakem
berig, fontos szolgálatra kötelezték ma
gukat: a közösség, az alkotó .ember ügyé
nek szolgálatára.

A magyar sajtó napján tisztelettel kö- 
szontjük az újságírás és a tömegkommu
nikációs szervek dolgozóit — köztük la
punk, a Magyar Vasutas főfoglalkozású 
újságíróit — és azokat a külső munkatár
sakat, akik nem hivatásos toliforgatóként, 
lelkiismeretes szószólói egy-egy kis közös
ségnek, miáltal segítői annak, hogy szak
mai lapunk egyre jobban betöltse hivatá
sát.

Ti udósí lóink sokszor időt, fáradtságot 
nem kímélve a nehéz vasúti szol
gálat után fognak tollat, ho^y az 

eredményekről, gondokról szóljanak la
punk hasábjain. A külső munkatársak 
írásai, és a vasutas dolgozók által évente 
beküldött több mint 10Ü0 levél tartalmá
nak fel használása nélkül nemcsak lapunk 
színvonala maradna alacsonyabb, de a ma
gyar újságírás is szegényebb lenne.

A magyar sajtó napján a tisztelgés és 
megemlékezés közben helyes, ha számve
tést is készítünk szakszervezetünk lapjá
nak tevékenységéről, s mérlegeljük, vajon 
eleget tettünk-e a lap iránt támasztott ol
vasói követelményeknek. A Magyar Vas
utas szerkesztőiben gyakran felvetődik 
egy-egy lapszám nyomdai megjelenése 
után: helyesen tudtuk-e tükröztetni, fel
tárni, befolyásolni az üzemi, társadalmi 
valóság problémáit, az emberek ésszerű tö
rekvéseit? Szakszervezeti bizottságaink 
kellően felhasználják-e a Magyar Vasutast 
mindennapi szervező, nevelő érdekvédelmi 
munkájukban? Élnek-e a lapnak a tömeg
kapcsolatok bővítésére lehetőséget kínáló 
erejével?

Ezeknél a kérdéseknél érdemes egy 
kicsit elidőzni. A Magyar Vasutas a  szak
mai szakszervezetek lapjai között —min
den túlzás és önelégültség nélkül — meg
tisztelő helyet vívott ki magának, tárgyi
lagos értékeléseivel, az eredmények és 
gondok körültekintő feltárásával, javuló 
színvonalával. Tartalmi irányítottsága jól 
szolgálja az olvasók, egyben a vasút gaz
dasági, mozgalmi igényeit. Tudósítói, kül
ső munkatársi, levelezői hálózata* ré'óén 
a vasútüzem szinte minden területén in
formációhoz jut az olvasó, szakszervéze- 
tünk vezető testületé és a gazdasági veze
tés.

Ua a vdsutas „nagycsalád’* 140 000-es 
táborával szembe állítjuk a lap 
34 000-es példányszámát, akkor ez 

a jelentős számbeli különbség a lapter
jesztés meglevő hiányosságai ellenére is 
kissé elgondolkodtató. A munkdhelyi ne
velésben, az üzemi szakszervezeti demok
rácia érvényre juttatásában, a hatéko
nyabb gazdálkodásra irányuló törekvés
ben tudatosabban lehetne — s kellene is 
— 'a lap agitatív erejét felhasználni. A 
Magyar Vasutas cikkei sok esetben kész 
anyagként adnak eligazítást, az előre vivő 
gazdasági, mozgalmi vitákban, a munka
helyi demokrácia érvényesülésének elem
zésében . az önkontroll hatékonyabb gya
korlásában, a bevált technológiák, szerve

zési, takarékbssáj^, mozgalmi törekvések 
térj észt ésében..

A lapnak az eddigieknél jobb gyakorla
ti hasznosítását ■—• szakszervezetünk tö
rekvése ellenére -r  objektív okok is aka
dályozzák. De lássuk közelebbről is, hogy 
mire gondolunk:

A vasutas dolgozók — s f ez minden 
szakmára igaz —-/nem elégednek meg az 
eredmények bemutatásával, a hiányossá
gok feltárásával. A munka közben felve
tődött problémákra, a  lap cikkeire választ, 
visszainformálást is várnak. Az utóbbi 
időben a Magyar Vasutasnál — mint szak- 
szervezetünk tagságábaíí is •— felerősödött 
a kritikusabb értékelésre> a dolgok „job
bítására'’ való törekvés'. Ennek jegyében 
indítottunk cikksorozatokat, például a 
„Munkaerő szorításában” címmel, a fe
rencvárosi, a  rákosrendezői, a szolnoki, a 
Keleti és a Nyugati pályaudvarokon ta
pasztalt hiányosságok bemutatásával.- „Se
gédeszközök az élethez” című sorozatunk
ban a rehabilitáció gondjait tártuk a tag
ság elé. „Kárbaveszeti milliók” cím alatt 
szóvátettük az anyaggal, energiával, mun
kaerővel való pazarlást, néhány vasúti 
rendelet fonákságait. „Zöldre váró alá
verő”, „Megmozdulnak-e a hegyek” című 
cikkeinkben a forgalomszervezés és az al
katrészellátás nehézségeit, a „Bonyodal
mak egy brigádkitüntetés körül” című 
írásban egy átgondolatlan brigádki tünte
tés nevelést hátráltató hatását tettük szó
vá. De említhetnénk több cikket is.

S ajnos . megállapítható az is, hogy 
az írásokban felvetett gondolatok
ra, jelzésekre, javaslatokra, sem 

szakszervezetünk, sem a szerkesztőség cí
mére az olvasók levelein kívül nem, vagy 
alig érkezett szóbeli, vagy írásos válasz, 
pedig az illetékes gazdasági, mozgalmi 
vezetőknek törvényes kötelességük is len
ne a reagálás. Az  ilyen magatartás csök
kenti a lap agitatív munkájának hatás
fokát, mert nem elég csak feltárni a mun
kahelyek úgynevezett fehérfoltjait, a fej
lődést hátráltató, meglevő szemlélet-mód
beli hibákat, s utalni a  megoldás módjai
ra. Válaszolni is kell a dolgozók által fel- 
■ vetett problémákra! Ha a szakszervezeti 
tag — legyen, az munkás vagy értelmiségi 
— nem látja a szóvátett közérdekű észre
vételek, panaszok és az azok nyomán ho
zott döntések . közötti összefüggést, s ha 
a hibákat nem korrigálják, akkor közöm
bös szemlélő marad. A ‘legközelebbi moz
gósítás, meggyőzés ellenére is csak passzív 
„hallgató” lesz.

Ez a felfogás idegen az üzemi demok
rácia és a szakszervezeti demokrácia fej
lesztésében vallott nézetünktől és gyakor
latunktól. Összeegyeztethetetlen azzal a 
vállalati és népgazdasági törekvésekkel is, 
ami a hatékonyabb, szervezettebb gaz
dálkodást, a fegyelmezettebb munkát he
lyezi a figyelem középpontjába.

A sajtónak nagy a felelőssége. Mi az 
említettek ellenére is hiszünk az 
írott szó, a szakszervezeti mozga

lom erejében. Másképp dolgozni sem tud
nánk, s éppen ezért átérezzük :— ha kell, 
át is értékeljük — személyes felelősségün
ket. De nemcsak a sajtó napján. A Ma
gyar Vasutas „stábjának” erőfeszítései, az 
olvasótábor kívánságai csak akkor telje
sülnek maradéktalanul, ha a problémák
ra válaszolnak, a hiányosságok megszün
tetéséről lapunk hasábjain felelősséggel 
szólnak áz illetékesek. Csak így töltheti 
be széles körű tájékoztató, mozgósító sze
repét szakszervezetünk lapja, a Magyar 
Vasutas, amely követi a Vörös Újság kom
munista újságíróinak magasztos példáját.

Molnár György, 
a Vasutasok Szakszervezetének 

titkára

Éppen mellettem kézzel- 
lábbal gesztikulál egy patta
násos arcú kamasz. Erősen 
növőfélben van, mert a nad
rágja szára is, meg a zakója 
ujja is jócskán felül van a 
forgókon.

— Nem érti ezt maga Józsi 
bácsi. Ha én szerdán este 
nem leszek ott, vége minden
nek. De, hogy a szentségben 
legyek ott, amikor a jövő hé
ten éjszakás leszek?!... Sza
badságom már nincs. Íras
sam ki magam betegnek?

Józsi bácsi ráver a fiú tér
dére.

— Én azt hiszem, gyerek, 
hogy te szerelmes vagy! Én 
a te helyedben akkor is ott 
lennék azon a találkán, ha 
kénköves ménkű hullana az 
égből.

Hangok a másik padsorból:
— Így még talán sohasem 

futott el a méreg! Keresem 
őket az építkezésen. Egy óra 
lehetett, de nem találtam 
senkit. Megyek a kocsmába, 
hát ott kártyáznak meg isz
nak. Köszönök, visszaköszön
nek. De semmi más.“ Érted?!

Semmi!!! Visszamegyek a fa
luba, aztán három óra körül 
újra az építkezés felé veszem 
fiz irányt, de még mindig se
hol senki. Elmegyek újra a 
kocsmába. Persze, hogy , ott 
vannak &s meg mindig verik 
a blattot. Akkor már elfutott 
az epe. Ügy ordítottam, mint 
egy jutási őrmester. Megijed
tem a saját hangomtól. . .

Borostás arcú, kék ruhás, 
hangos legények:

— Kalauz úr, ha a barátom
nak fia iian, akkor az isten 
irgalmazzon ennek az éjsza
kának! . ..

Kadarkútra érte majdnem 
teljesen kiürül a kocsi. De 
újra meg is telik. Velem 
szemben egy posztóruhás vas
utas és két cukorgyári rakodó 
telepszik le. Egyikük frissen 
faragott nyelet . szorongat a 
térde között.
. — Ez igen! — mondja a 
vasutas. — Ez a nyél olyan 
kézrevaló, ,hogy máma éjjel 
neked nem is kell mozgatni 
a villát....

A nyél tulajdonosa tagba
szakadt, nagy darab ember.

Az arcát simogatja, közben 
úgy bczél, mintha diót tar
tana a nyelve alatt:

— Hagyja már el ' ezt a 
mai éjszalcát! Azt hiszem ele
gem lesz nekem !... Elmentem 
az orvoshoz, mert fájt a tó
gám. Képzelje, el, hogy egy 
ültő helyemben hármat k ih o 
zott. Ebbők kettőt vésni kel
lett.

A vasutas . acéldóznit vesz 
elő, cigarettát sodor. Olyan 
vastagot, mint egy kisebb
fajta szivar. Az első szip
pantás után köhögni kezd. 
Amikor megnyugszik így be
szél:

— Ez a mai nap nekem se 
volt jó. Téglajárdát csinál
tam a nyárikotlyhához. Érez
tem, hogy -szédülök, de nem 
sokat törődtem vele. Mire vé
geztem, le kellett dőlnöm a 
konyha priccsére. Ügy elnyo
mott az álom, hogy csak dél
után féltem magamhoz. Nem 
volt rajtam takaró, mégis 
csurom viz lett a testem . . .  *

A kalauz sorra belép- a pa
dok közé, és felhúzza a nyi
tott ablakokat. Talán csak úgy 
megszokásból mondja:

— Kaposvár következik. 
Végállomás! -..

Németh Sándor -
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Ahol bátran elindultak 
a még kitaposatlan úton

Mellékvágányon
K e r e s k e d e l m i  s z o l g á l a t  F e r e n c v á r o s b a n

A termoventíllátorokat már 
szerelik. Ha minden igaz, a 
itsz szilveszterig végez ezaei 
a munkává!, s ily módon 
több éves gond oldódik meg 
a Hámén Kató Vontatási Fő
nökségnél — száműzik a hi
deget a  műhelyekből,

—. A szakszervezeti bizott
ság tavasszal elemezte az el
hint téli felkészülés tanulsá- - 
jait '— mondja Sikula Miklós 
>zb-titívár —, s akkor foglal
tunk állást úgy, hogy ez az 
igy tovább nem halogatható. 
A. tizenhét termo vénülj át őrt 
nozdony fűti majd, érezhe
tően javulni fognak a munka- 
körülmények . . .  Persze azt is 
tegyük hozzá: a meleg köny- 
nyen elillan, ha a dolgozók 
vem csukják be a mozdony - 
színek kapuját

MEGTARTANI 
AZ EMBEREKET!

Aligha a  téli felkészülés 
„leglényegesebb részkérdésével 
indítottuk e beszélgetési, még
is e megjegyzés, fontos fel
adatokra utal. Ha rejtve is: 
a folyamatosan fogyó létszám 
tartására (ma 45-tel keveseb
ben dolgoznak a főnökségen, 
mint tavaly ilyenkor — 
1974-ben még 1400-nál többen 
voltak, ¡most 900-náí keveseb
ben vannak), amelynek el
engedhetetlen feltétele a 
m Unkakörülmények javítása. S 
a takarékosságra, amely még 
egy ajtó szélesre tárásával is 
mérhető . . .  Ide kívánkozik az 
is: ügyelnek arra, hogy fölös
legesen senki ne túlórázzon. 
Ha viszont elkerülhetetlen, 
mert a MÁV igénye szüksé
gessé teszi, akkor — holmi 
utólagos csúsztatás helyett — 
kifizetik. S az sem utolsó 
eréiiy, hogy az utazószemély- 
zet tagjai közül aki kéri. az 
év végéig kiveheti az esetleg 
még megmaradt szabadságát.

— A forgalom szervezése 
elválaszthatatlan a személyi 
feltételektől — hangoztatja 
Barta baszó, a  főnökség ve
zetője (tavaly tért „haza” ; 
1957—1967 között reszortod
ként már dolgozott a Tatai 
úton, majd 1968-tól, tíz éven 
át. a  komáromi .vontatási fő
nökség élén állt). — Örvende
tes, hogy az utazó személyzet 
bérszínvonala az idén. a ta
valyi háromnegyed évhez ké
pest átlagosan 5224 forintról 
6508 forintra nőtt. Ez jó ha
tású volt. . .  igaz, feszültsé
gekhez is vezetett. Az irányi- 
tők, a középvezetők bére 
ugyanis stagnál, a műhely
ben dolgozóké 15, az alkalma
zottaké pedig 8 százalékkal 
emelkedett.

Íme a háttér, amely a mun
kahely gondjait — akad nem 
is egy — enyhítheti. Bár a 
té'i felkészülés a Hámán Ka
tó főnökségnél kisebb feladat, 
mint a zömmel teh«vonato
kat továbbítóknál, mégsem 
volt zökkenőmentes. Problé
máik egyike: az ő birtokuk
ban van a Ganz-MÁVAG el
ső 25 M4l-es mozdonya... s 
ama ..elsők” gyermek betegsé
gek miatt gyötrődnek. Ma

például 9 vár javításra közü
lük; nemrég két további 
M4i-est kaptak. . .  az egyik 
másfél hét múlva, a másik 14 
nap elmúltával kanyarodott’ 
vissza gyártójához: hibás volt! 
Az elmúlt télen —• jobb híján 
1— a kisebb teljesítményű 
M44-e sekkel helyettesítették 
őket. Kazánkocsit kellett kap
csolni a jó ideje már csak to
latásra használt mozdonyok
hoz __S előre sejtették, hogy
a menetidő nem tartható ve
lük. Ráadásul a személyfor
galomba állításuk nem is 
gazdaságos!

Bár még hátra az utolsó 
nagy erőpróba, a karácsonyi 
forgalom — nagyjából ki ke
rekedik az idei produktum. 
A minőségi mutatókkal! elé
gedettek : az üzemeltetési költ
ség 3,4 százalékkal ősökként, 
az energiafelhasználás a villa
mos ¡mozdonyoknál 7 száza
lékkal javult (ehhez képest 
bocsánatos „vétek”, hogy a 
dízeleknél az üzemanyag-fo
gyasztás 0,7 százalékkal rom
lott). Egy-egy korszerű, nagy 
teljesítményű mozdonyra ju
tó száz elegy- tonnakilométer 
6 százalékkal volt jobb eddig, 
mini 1978 hasonló időszaká
ban. Folytatván a  sorolást: 
az egy szolgalati órára jutó 
hászonkilométer — a bázis
hoz képest — 16 százalékkal 
javult (tavaly mozdonyonként 
egv óra alatt 7.7, az idén 8.8 
kilométert tettek meg . . .  bár 
előreléptek, mégsem elégedet
tek: igaz. csak a forgalom — 
a társszolgálatok — segítségé
vel produkálhatnak többet). 
Lényegesen. 23 százalékkal 
javult az üzembiztonság — 
ritkult a váratlan leállások 
száma (s még tetszetősebb 
vplna a kép. ha az M41-esek 
nem rontanák e statisztikát). 
Az üzemkészség változatlan: 
a járművek 83 ; szála lék a
rendszeresen forgalomban van 
(a visszatérő megjegyzés: az 
M41-esek kivételével mozdo
nyaik üzemkészsége jobb a 
budapesti igazgatóság átlagá
nál).

NEM KAMPÁNY
— Az eredmények ellenére 

sem vagyunk elégedettek — 
mondja Barta Lászüó. A főmu
tatót száz elegyton nakfllo mé ~ 
ter-tervünkét nem teljesítet
tük. Háromnegyed év alatt 3,4 
százalékkal maradtunk el a 
tervezettől, és a téliességhez 
tartozik: főnökségünk három 
éve nem képes a száz elegy- 
tonnakilométer-tervet hozni.

Okok persze itt is említhe
tők: a  41-es fordában három 
kölcsöngéo dolgozik (M 40- 
esek, a  rákosi vontatástól ér
keztek). Nyáron, mikor is 
sok a kiránduló és több nem
zetközi vonatot is továbbítot
tak, néhányat — létszámgon
dok miatt — átadtak a szol
nokiaknak meg a ceglédiek
nek. Most, november 1-én, 
majd december 1-én a 'vezér- 
igazgatóság döntése szerint — 
hat Möl-est adtak, illetve ad
nak át a tapolcaiaknak.

Nem kampányfeladat —

jóllehet nem is csodaszer — 
a munkaszervezés: a követke
ző években itt szeretnének 
előbbre jutni. Két éve dolgo
zik a főnökségnél Bérecz Já
nos üzemszervező (gépész- 
mérnöki. válamint gazdasági I 
mérnöki diplomával’ rendel- 
kézi k; más területről érkezett, 
ezért 1978-ban á szükséges 
vasúti szakvizsgákat is letet- I 
te), a  lehetőségek vonzották] 
— magyarán az. hogy jó sze- 
rencsévél kitaposatlan ' úton 
jár: van még mit tennie.

—- Az alapokig bontva ele- j 
meztük az üzemszervezés 
helyzetét — utal vissza a kö- Y 
zelmúltra —, s első lépcső
ként három évre határoztuk 
meg a tennivalókat. Négy fő 
témára, a  szállítási feladatok- | 
ra, a gépek és eszközök jobb 
kihasználására, a gazdálkodás 
hatékonyságára, s az élőmun
ka ésszerűsítésére összponto
sítottunk. Alapvető, hogy a 
szervezést önerőből, külső se
gítség nélkül hajtsuk végre!

ELŐRE NÉZNEK
Hogy van mit tenni, azt jól 

példázza, hogy korábban nem
csak a személyes használatú 
szerszámok (a kulcskészletek, 
a csavarhúzók) voltak a  dol
gozók szekrényében, hanem a 
mozdonyokhoz szükséges cél
szerszámok is. Alapvető prob
léma volt ez. Központi szer- 
számkiadót létésitettek a mű
hely m ellett. . .  A műszeres 
diagnosztikai vizsgálat fölössé 
teszi, hogy a mozdonyok egy- 
egy részegységét — csupán az 
ellenőrzés miatt — időről idő
re szétszedjék. Ekkor — rossz 
esetben — még ronthatnak is, 
vagy anyagot pazarolhatnak 
el. A motorvizsgálathoz olyan 
műszerek is kellenek, ame
lyekkel a főnökség nem -ren
delkezik:. Rátaláltak a gazda
ságos megoldásra: a VATUK1 
közreműködését kérték. (Az 
úgynevezett endoszkópos vizs
gálattal akár egy hengerbe is 
belenézhetnek száloptika se
gítségével — csupán a  por
lasztót kell kiszerelni.)

Nemcsak a MÁV számára 
lehetne jó példa: az admi
nisztratív és a műszaki dől-, 
gozóknál leterheltségi vizsgá
latokat végeztek, hogy ponto
san felmérjék: melyik mun
kához hány emberre van 
szükség. így előbb-utóbb 
mindenki arányosan lesz 
munkával ellátva, s mód nyí
lik az átcsoportosításokra. 
Ugyanakkor a mozdony javí
tók — valamennyi tervszerű 
javításhoz — olyan technoló
giai utasítást kapnak, amely 
figyelembe veszi a munkák 
egymáshoz kapcsolódó folya
matát, s szintúgy egyenletes 
leterheltséget ad.

Immár a holnapra is gon
dolnak. S ha 1980 végéig 
rendet teremtenek az alapve
tő folyamatok körül, a ha
todik ötéves terv időszaká
ban már a részfolyamatok ki
munkálása kerülhet előtérbe. 
A részletek finomítása — fel
tehetőleg — nemcsak a mun
kaszervezésnél célja a Hámán 
Kató Vontatási Főnökségnek.

F. T.

Jutalom a KISZ KB-tól

Ta ka réko s ifjúság i brigád
A szolnoki járműjavítóban 

az elmúlt években nevet szer
zett magának a Radnóti Mik
lós ifjúsági szocialista brigád. 
Eredményes 1 munkájukért a 
bronz-, ezüst- és aranyjelvény 
után 1977-ben megkapták a 
MÁV Kiváló Ifjúsági Brigád
ja címet. Az idén — a Világta
karékossági Nap alkalmával 
— újabb sikprt könyvelhettek 
el. A KISZ Központi Bizott
ságától 4 ezer forint pénzju
talmat kaptak azért, mert 
rendszeresen takarékoskodnak. 
Németh Antal ' brigádvezető' 
így beszélt erről:

— Brigádunk munka köz
ben az anyaggal és az energiá- 

. val egyaránt takarékosan bá
nik. A személykocsi osztályon 
dolgozunk és a villamosfűtés 
szerelése a feladatunk. Előfor
dul, hogy leesik egy-egy csa
var, de a brigád tagjai nem 
sajnálják a fáradságot és.ösz-

szegyűjtik az alkatrészeket. Ez
zel is sok anyagot takarítunk 
meg. Figyelünk arra is, hogy 
ne égjenek feleslegesen a vil
lanyok és ha kinn jó idő van, 
a csarnokban nem igényeljük 
a fűtést, vagy csak annyit, 
amennyi a zavartalan munká
hoz szükséges. Részt veszünk 
ej „Vedd észre és tedd szóvá!” 
mozgalomban és figyelmeztet
jük munkatársainkat, ha úgy 
látjuk, hogy nem takarékos
kodnak az anyaggal és az ener
giával.

— Ügy hallottam, hogy a ke
resetükkel is takarékosan bán
nak.

— A brigádnak 12 tagja van 
és azzal büszkélkedhetünk, 
hogy mindenkinek van taka
rékkönyve. A legtakarékosab
bak betétkönyvében már 60— 
70 ezer forint is összegyűlt. Két 
brigádtagnak ifjúsági takarék-

betétje van. Egy harmadik ak
kor bontotta fel ezt a betétet, 
amikor új lakást kapott. No 
és -ott van a KST, amelynek 
szintén mindenki tagja. A ta
karékosság egy másik formá
ja a brigádkassza. Ebbe min
den fizetéskor teszünk be 
pénzt. Jelenleg 7 ezer forin
tunk van és természetesen még 
az a 4 ezer. amit a KÍSZ Köz
ponti , Bizottságától kaptunk.

— Mire fordítják a brigád
kasszában összegyűlt pénzt?

— Ebből vásároljuk meg a
folyóiratokat. Részt veszünk az 
MSZBT tagcsoport munkájá
ban. Igyekszünk minél több is
meretet gyűjteni a Szovjet
unióról, ezért járatjuk a Szov
jetunió és a Fáklya című fo
lyóiratot. Ebből a pénzből fe
dezzük a brigádkirándulások 
költségeit, karácsony és újév 
között Csehszlovák! ába me
gyünk. (Kőhidi)

Kezdő forgalmista koromban 
így okított egy tapasztalt áru-., 
pénztáros: — ’Ne feledd fiam, 
a fővágányokon ugyan robog 
a vasút, de a pénzét a mellék- 
vágányokról gyűjtögeti be!

Budapest-Ferencvárosról 
köztudott, hogy hazánk legna
gyobb rendezőpályaudvara, és 
hogy „a fordítokorong szerepét 
tölti be a hazai, sőt a nemzet
közi vasúti szállításban”. Azt 
viszont kevesen tudják \róla, 
hogy a hozzácsatolt pesti állo
másokkal (Bp-Dunaparttal, 
Kőbánya Hizlalóval stb.) 
mennyi „mellékvágánya” van. 
Szó, ami szó: tízezer körül mo
zog itt a le- és feladási koofik 
havi forgalma. S- bár igaz. 
hogy az ide . érkező áruk 
tömege a számottevőbb — az 
összforgalom 60 százaléka —, 
azért a helyben berakott áru
tonna sem csekély: az idei há
romnegyedévben is meghalad
ta már a félmilliót. Hozzáte
hetjük persze, hogy 1976 óta 
egyre csökkenő a tendencia.

V 'eiitalíiM A.
te l je s í i  Hí

Újvári Ferenc kereskedelmi 
állomásfőnök-helyettes, az 
adatok egyik legjobb ismerője 
a kongresszusi vállalásokkal 
megemelt tervszámok tükré
ben ezt mondja:

— A felajánlások teljesíthe
tők, hiszen ezt igazolják a há
romnegyedévi eredményeink 
is. Kocsikihasználásunk példá
ul ■ 101,97. a berakott árutonna 
103.21 százalékra alakult a vál
lalt 102 százalékkal szemben. 
Októberben tovább javult a 
helyzet, s a jelek szerint a 120 
százalékhoz közelítettünk már. 
Gondunk csak az idegen ko
csik tartózkodásával van, mi
vel a bázis időszak 47,16 óráját 
2 százai ékkai ̂ kívántuk rövidí
teni, ám ténylegesen 6 száza
lékkal hosszabb most az ide
gen vagonok átlagos tartózko
dási ideje -...

— Miért? *
— Több oka is van. s ezek 

egy részéről nem mi tehe
tünk. Küldemény érkezik pél
dául a Chemólimpex vagy a 
Masped külkereskedelmi vál
lalatoknak, Ferencváros ren
deltetéssel. Csakhogy ezek a 
vállalatok csupán közvetítők, 
nem pedig' az áruk tényleges 
felhasználói. Ennél fogva nem

egyszer előfordul, hogy 3—4 
nap ás eltelik, mire a v valódi 
címzett a kirakás céljából 
megjelenik, esetleg újra felad
ja a rakományt vagonostól va
lamelyik vidéki állomásra. 
Máskor az áruk tömeges ér
kezése okozza a bajt. Befut — 
mondjuk — a Budapesti Ve
gyiművek részére 40 kocsi 
foszfát, majd a következő na
pon ugyanennyi. Világos, hogy 
ibien esetben a folyamatos, ha
táridős kirakást egyszerűen 
nem győzik ti munkások. Hadd 
fűzzem hozá, hogy a vállala
tok általában szivükön viselik 
az idegen kocsik sorsát. Jók a 
kapcsolatai nk.

— És mi az, amiről a vasút 
is tehet?

B e á l l í t á s .  k i h ú z á s
A kereskedelmi szolgálat 

vezetője így válaszol:
— Rajtunk múlik • elsősor

ban, hogy könnyitsük partne
reink dolgát, ha lehet. Többek 
között kötelességünknek tar
tom, hogy az idegen kocsikat 
egy tagban és olyan helyre 
sorozva állítsuk be az iparte
lepre, hogy azok kirakásához 
elsőként kezdhessenek hozzá és 
folyamatosan üríthessék, illet
ve■ rakhassák meg a többi ko
csit is. Az ilyen és hasonló 
szempontok fokozott érvénye- 
síése céljából a napokban ki
adtunk egy állomásfőnöki ren
delet«, amelyben utasítottuk 
az állomási dolgozókat, hogy 
tegyenek meg mindent a tar
tózkodási idők csökkentésére. 
Eszerint szolgálják ki az ipar
telepeket, illetve húzzák ki 
onnan és továbbítják ismét a 
honos vasútra az idegen kocsi
kat. Más kérdés, hogy a rako
dóvágányokról kihúzott vago
nok további útját képtelenek 
vagyunk figyelemmel kísérni, 
illetve befolyásolni. . .

A partnerekkel való jobb 
együttműködésért sokat tettek 
eddig is a komplex-brigádok. 
A  szerződésbe foglalt és köl
csönösen vállalt kötelezettsé
gek teljesítése nyomán külö
nösen jó kapcsolat alakult ki 
a vasutasok és a marhavásár

tér. illetve a Budapesti Hús
ipari Vállalat dolgozói között. 
Jellemző erre, hogy az export
ra szánt élő marha- és sertés-' 
szállítmányokból állítják össze 
az- ország legpontosabban köz
lekedő vonatait, beleértve a 
határállomásra való érkezést 
is. Még ,.büfé-kocsiV. is fut 
minden ilyen szerelvénnyel, 
benne az útközbeni etetéshez, 
szükséges ■ takarmánnyal.

— Jelenleg minden második 
napon indítunk, egy-egy élővel 
rakott irányvonatot, de az év 
hátralevő időszakának ' min
den napjára jut egy ilyen ex
portszállítmány — hangzik a 
tájékoztatás, majd Újvári Fe*- 
renr hozzáteszi: — A szoros 
együttműködés nélkül ez alig
ha menne zökkenőmentesen.

Sajnos, ellenpélda is akad. 
Mindennél beszédesebben val
lanak erről -az iparvágány- 
számlások kimutatásai, illet
ve a kocsiálláspénzek összegei

Í í i / o r . v í i / i ,  m i n t  a  
tm*§ o  r s s  s o  i f j ú  I n t

Találomra ragadjuk ki a 
szeptemberi számokat. Esze
rint a Budapesti Vegyiművek 
kénsavgyárát 200 000 forintnál 
Is több kocsiálláspénz terhelte, 
.miközbén az ipartelepén meg
fordult 1082 kocsi felét késett 
ten adta vissza. Igaz viszont 
az is. hogy az egy kocsira jutó 
412 forintja szerényen alatta 
m'arad a Vegyipari Termelő
eszköz Készletező Vállalat 755, 
vagy a Fegyver és Gázkészü
lék Gyár 1635 forintos kocsin- 
kénti átlagának. A „Csont- 
gyár” —, amely a kénsavgyár 
testvére, mivel ez is a Vegyi
művekhez tartozik 426 ko
csiból 143-at rakott ki késet
ten, bár csupán 27 804 forintot 
tett ki a havi kocsi állópénze. 
A „pálmát” a BKV viszi el. 
annak ellenére, hogy csak 13 
vasúti kocsival volt dolga szep
temberben, de valamennyit 
késedelmesen  ̂rakta ki, nem 
számítva az egyetlen feladási 
tételét.

Álljon itt azonban néhány 
kitűnő példa is: egyetlen fillér 
késedelmi díjait se fizetett a 
Gyorsszolgálat Szövetkezet, az 
Állati Fehérjét és Takarmá
nyokat Előállító Vállalat, a
Merkúr — és természetesen a 
marhavásártériek.

Mármar ősi Pál 
(Folytatjuk)

ELETEK KÖZELRŐL

Mariska és a többiek
A 33-as vasúti őrház Bá

rányban van. Ott, ahol 
hófehér nyírfák és 

örökké suttogó fenyvesek bó- 
kolnak a szélnek. Már az őr
házat is erdő öleli. Hazánk és 
Európa legnagyobb összefüggő 
ősborókása. A tábla éppen 
szemközt van: Természetvé
delmi terület.

A felhőszemű Mariska csak 
nevet, amikor látja, hogy az 
ezüst színű tábla feliratát bön
gészem:

— Ki merte volna gondolni 
valamikor, hogy ez a boróka 
ilyen érték. Ostornyélen kívül 
soha senki se vágta volna ki 
másnak, hiszen nem Is volt az 
jó semmire.’ Karácsonyfának 
még a legszegényebb család is 
lenézte. Most meg ezresekre 
büntetnék, aki hozzányúlna. 
De itt a faluban ‘ még mindig 
csak nevetnek ezen az embe
rek, és hiába mondja a Szabó 
Imre érdész, hogy ez nemzeti 
kincs, nem nagyon hisz neki 
senki. De amikor sorra jönnek 
a.kocsik, bt szebbnél szebb au
tók meg az emberekkel tömött 
buszok, akkor bezzeg tátva 
rw.rad a népek -Mája.

Még a szeme is nevet, ami
kor észreveszi, hogy írogatok a 
füzetembe. Rám is kérdez:

— És tudja-e, hogy miért 
hisznek nehezen az emberek 
ebben a dologban?

— Ha megmondja, megtu
dom./

— Hát azért, mert az újsá
gok se írnak mindig igazat.

— Nocsak?!

— Nézze, én megmondom 
őszintén, mert se károm, se 
hasznom belőle. Ez az ősboró
kás azóta itt van, amióta én 
az eszemet tudom, de egészen 
biztosan itt volt már nagyapá
ink idejében is. Aztán képzel
je, hogy mi lett. Amikor 
Barcsból várost csináltak, hall
juk ám a rádióban és olvassuk 
áz újságokban, hogy így a barcsi 
ősborókás, meg úgy a barcsi 
ősborókás. Hogyan lenne ez 
barcsi, amikor Barcs ide kere
ken tíz kilométerre van még 
vonaton is? Én örülök, hogy 
Barcsból város lett, mert az
óta sokkal szebb, mint régen 
volt, de azért az emberekből 
se kell bolondot csinálni. És 
nagyon sokszor rajtunk, vasu
tasokon csattan az ostor, mert 
nemcsak fényels autókkal jön
nek azóta az emberek, hanem 
vonattal is*. A szerencsétlen 
turista elmegy Barcsig, ahol 
borókáson kívül minden van, 
aztán a* méregtől nem is látva 
várakozik órákig, amíg egy 
másik vonattal vissza tud jön
ni és közben persze lehúzza a 
keresztvizet mindenkiről. S 
mivel nem a nyilatkozó, vagv 
az újságíró van előtte, hát a 
vasutason tölti ki a mérgét. . .

Negyven éve ismerem, de 
ilyen hosszú fejtegetést 
még sohasem hallottam 

tőle. Tudja rólam, hogy több 
mint húsz éve koptatom a tol
lat. talán ezért Is mondta el, 
ami a szívén volt.

Amíg beszélt, bennem kének 
kavarogtak. Ismertem az édes

apját, aki itt volt vasúti pálya
munkás. Testes, bajuszos, sűrí 
ember, olyan nehéz szavú 
hogy az ember már azt gon 
dolta, hogy nem is szól sem 
mit, amire megszólalt. Ismer 
tem az urát, aki a felszabadr 
lástól kezdve tagja volt a pár ' 
nak, és itt, ebben az őrházba 
volt pályaőr. Abban az időbe; 
ez a felhőszemű Mariska, ma 
özvegy Molnár Jánosné, rrié 
a telefon csörgésétől is össze 
rezzent, és ha jött a pályames 
tér, talán titokban éppen úgr 
vigyázzban állt, mint az urc■ 
és vele együtt szorongott_ 
rendben talál-e mindent c 
meiter?

Aztán egy másik kép villan 
elém. 1964. március 1-én este' 
háromnegyed hétkor szolga - 
latteljesítés közben szívinfark
tus következtében, itt, ebben 
az őrházban halt meg Molnár 
János pályaőr, aki meggyfa
szipkából szívott csak cigaret
tát (amit nem lett volna sza
bad) és mindig egy sárgarét 
öngyújtón csiholta hozzá a tü
zet. Akkor négy árvával ma
radt itt ez az asszony. Az ár
vák: Marika. Ági, F-va és Ján
os}. A  kicsi Jancsi még hóna
pok múltán is mindenhol a? 
apját kereste, és minden vo
natnál várta, mert azt mond
ták neki, hogy elutazott. Való
ban elutazott, de olyan mész- 
szire, és olyan vonattal, ami 
sohasem jön vissza.

Akkor, azokban a naookban 
itt Daránvbnn és az egész sza
kaszon mindenki csak sajnál
kozott: ¿Szegény Mariska...
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Túl a kezdeti nehézségeken

Névkártya a pénztárablakban

A mátészalkai

a nevüket is munkájukhoz adják

Nem volt könnyű tudatosítani 
az új szervezeti forma értelmét, célját

Látogaltás a  nagykanizsai körzeti üzem  főnökségen

Mátészalka állomáson na
ponta több ezer utas fordul 
meg. Szűcs Endréné sze
mély pénztárosnak sok a 
teendője. Gyorsan, lelkiis
meretesen dolgozik. Az 
utasok elégedetten távoz
nak a pénztárablaktól ■— a 
„kiszolgálás” udvarias. A 
fiatal pénztárosnő nemrég 
dicsérőlevélet kapott az 
egyik utastól, de a legtöb
ben helyben mondanak né
hány elismerő szót a min
dig türelmes, segítőkész 
vasutasnak.

— 1971-ben érettségiztem 
és hamarosan jegyvizsgáló 
lettem az állomáson —em
lékezik vissza pályafutása 
kezdetére. — Közben foly
tattam a tanulást, ismer

kedtem a vasúttal. A sike
res személypénztárosi vizs
ga után kerültem ebbe a 
munkakörbe. A férjem is 
vasutas, menetirányííó itt, 
Mátészalkán.

Szűcs Endréné sokat ta
nult , a férjétől, mindig 
megbeszélték a gondokat, 
kicserélték tapasztalataikat. 
A személypénztár dolgozói 
elhatározták, hogy ezután 
„nevüket adják” a munká
jukhoz. Munkakezdés előtt 
a pénztárablakba egy név
kártyát tesznek, amelyen a 
'szolgálatot teljesítő pénz
táros névé olvasható. Köz- , 
vetlenebb lesz így az uta
sokkal való kapcsolat.

A személypénztárosok a 
Hámán Kató szocialista bri
gádban dolgoznak. Szűcs 
Endréné a vezetőjük. Nem
rég harmadik helyezést ér
tek el a szocialista brigá
dok szellemi vetélkedőjé
nek üzemi' döntőjén.

— Az idén kezdtem meg 
tanulmányaimat a tiszt
képzőn— folytatja — Sze
retném szakmai ismeretei
met gazdagítani. A család 
és a munka mellett ez ter
mészetesen nem lesz köny- 
nyű, de remélem, sikerül 
majd jó eredménnyel vé
geznem az iskolán.

Zsoldos Barnabás

MÁSUTT IS MEGTEHETSEK

V á r já k  a  v o n a to t ...
Jól szervezett munkáról ta

núskodik. hogy mindig,, ami
kor Hegyeshalomba, a  végál
lomásra érkezünk, négy-öt ta
karítónő várja a vonatot. Vi
szonylag rövid idő áll rendel
kezésükre, ám aminál gyorsab
ban eltávolítják a hosszú úton 
felhalmozódott hulladékot, 
szemetet. Még a portörlésre és 
a mellékhelyiségek felmosásá
ra is szakítanak időt. őket bi
zony nem lehet „üvegszedő ta- 
kárítók”-nak nevezni, ment bi
zonyára ezek a munkájukat 
tisztességgel .végző asszonyok

már maguk is tapasztalták, 
hogy a kellemes utazás egyik 
feltétele a vonat tisztasága.

Sokat fáradoznak azért,
hogy a Hegyeshalomból indu
ló vonatoknál meglegyen ez a 
feltétel, bár az is igaz, hógy az 
utasok könnyíthetnék a mun
kájukat. Mi, jegyvizsgálók
mindenesetre elismeréssel és 
köszönettel tartozunk a ha
tárállomás takarító brigádjá
nak:

Németh István 
jegyvrzsgáló

Lassan másfél éve. hogy 
megalakult a  nagykanizsai 
üzemfőnökség. Körzeti jelleg
gel szervezték, s Nagykanizsa 
állomásán és a vontatási fő
nökségen kívül á Balaton déli 
partján vezető fővonal, vala
mint az ehhez csatlakozó két 
szárnyvonal 42 szolgálati he
lye tartozik hozzá.

— Hogyan sikerült megfe
lelő tartalommal kitölteni ezt 
az új szervezeti formát? —̂ 
erről kérdeztük Nagykanizsán 
Flinger Józsefet, az üzemfő
nökség vezetőiét és 1 gazdasági 
helyettesét, dr. Pécsi Lajost.

ESZKÖZÖK, ADOTTSÁGOK

— Üzemfőnökségünk igen 
nagy feladatot kapott, de a 
hozzánk tartozó 2200 vasutas 
kezdettől 'fogva rendelkezett 
a sikeres teljesítéshez szüksé
ges eszközökkel', adottságokkal 
is — kezdte Flinger József. 
— Más kérdés, hogy mégis 
sok gonddal járt. amíg kollek
tívánk tudatává ébredt adott
ságainak, lehetőségeinek...

Arról* is szólt az üzemfőnök, 
hogy mi okozta gondjaikat. Az 
új szervezési forma sok régi, 
az évtizedek során beidegző- 
dött hagyománnyal került 
szembe a gyakorlatban —, s 
ami a  nehézségeket csak. fo
kozta: az emberek fejében is. 
Tudatosítani az új szervezeti 
forma célját, értelmét — ez 
volt a legfontosabb feladat, 
s ez még ma is napirenden 
levő teendő.

— Nehéz volt elszakadni a 
korábbi szakvonali elkülönült
ség hagyományaitól — mondta 
az üzemfőnök, de hozzátette, 
hogy számoltak is az ilyen 
jellegű átmeneti nehézségek
kel. Segítette az üzemfőnökség 
vezetését, hogy a pártszerve
zet, a  szakszervezeti és a 
KlSZ-bizottság kezdettől fog
va támogatta az új szerveze
tet, s megerősítésén * munkál
kodott. Fokozott segítséget 
kaptak a pécsi vasúti gazeató- 
ságtói é s ' Nagykanizsa városi 
pártbizottságától is.

— A legfontosabb azonban 
szerintem az volt — állapí
totta meg dr. Pécsi Lajos — 
hogy üzemfőnökségünk siker
rel teljesítette a kísérleti idő-

ts  mi lesz az árvákkal? .. .** 
Akkor, ezen a vidéken még 
nem volt ipar és nem lehetett 
Válogatni a munkalehetőségek 
között, ahogy ma tehetik az 
emberek. Akkor örült valaki, 
ha munkát • kapott. A temeté
sen egy darányi születésű egy
kori pályamunkás: Szabó Nán
dor személyzeti osztályvezető 
helyezte el a pécsi igazgatóság 
koszorúját és a temetés után 
pár nappal újra jött. Beszélt a 
mesterrel: Tasnádi Ferenc fő
pályamesterrel, a két pályaőr
rel: Agyag Józseffel és Speigli 
Gyulával, aztán Mariskával. 
Vele tartott leghosszabb ideig 
a beszélgetés, mert az asszony 
újra meg újra csak ezt hajto
gatta:
. — Én arra képtelen va
gyok . . .  Hogyan tudnám én 
azt megtanulni, amit még a 

, férfi ész is nehezen fogad 
be?...

A csöndes szavú Szabó 
Nándor — ma a pécsi 
városi pártbizottság 

osztályvezető ie, a szívében 
örök vasutas — nem sajnálta 
az órákat — és Mariska bead
ta a derekát. 1964. április 24-én 
ő zárta és nyitotta a sorompó
kat, ő fogadta a vonatokat,

, mert — maga sem akarta el
hinni — előtte való napon si
keres vizsgát tett. Ma így 
mondja:

— Az a két nap úgy -meg
maradt bennem, akár az es
küvőm, mert én olyan boldog 
csak akkor voltam. Azóta csak 
repülnek az évek. . .

■— Marikából mi lett?
— Pécsen a DÉIJÁSZ-nál 

dolgozik. Két gyereke van. s 
mivel lányként nem akart ta
nulni. most asszonyfejjel má
sodikos niihnazista.

—: Ági?.

— Az is elröpült gyorsan ha
zulról. Gyors- és gépírónak ta
nult. Ügy mondják, a főnökei 
elégedettek vele . . .

— Éva?
— Annyi legénynek tetszett, 

hogy össze se lehetett volna 
számolni. Két gyerek boldog 
édesanyja és boltos.

— És a kicsi Jancsi?
— A kicsi Jancsival marad

tunk sokáig itt ketten. Szorgal
mas, akár az apja. Autó- és 
motorszerelőnek tanult. Vet
tünk is kettesben egy Traban
tot, mert ez volt az álma. Azt 
mondogatta mindig: „Édes
anyám, maga csak a sínek 
melletti világot ismeri, de én 
elviszem magát és megmuta
tom, hogy milyen világ van az 
országutak környékén. . . ” El 
is vitt sokszor. Annyi helyen 
jártunk, annyi szépet láttunk, 
hogy az még mesének is csu
da . . .

A kicsi Jancsi ma a Ma
gyar Néphadsereg Ki
váló katonája. Erős, iz

mos és a szavára úgy lehet 
adni, akár — darányiasan 
szólva — a szentírásra. Maris
ka pedig kétszeres Kiváló dol
gozó és akkor örül ujjongva 
és igazán, ha itthon vannak a 
lányai, ha itt az ősborókás szé
lén hancúroznak az unokái, ha 
eltávozásra hazajön a katona
fia.

— És a többiek? Velük mi 
van? Hogyan alakult a segítők 
sorsa? Mi‘ lett a  mesterrel, az 
óriástermetű, lapáttenyerű 
Agyag Jóskával, a göndör ha
jú, sebes beszédű Speigli Gyu- 
szival? •.

— A mester még mindig jön, 
csakhogy már nem kézihaj- 
tánnyal, hanem motorossal. Az 
Agyag Jóskd nyugdíjba ment 
és most érte fájdalom nemrég.

Sokat betegeskedett a felesége, 
a Bözsi, de erre senki se szá
mított. A Jóska a szomszédok
kal meszelt és pucolta az abla
kot, amikor ide telefonáltak a 
szigetvári kórházból, hogy a 
Bözsi nincs többé. Ez a nagy
darab ember úgy csuklott ak
kor össze, mint a bugylibicska, 
és csak sírt mint egy gyerek. 
Most már lass-ain-lassan be
gyógyul a sebe. Látom én ezt, 
hiszen minden áldott napon 
legalább kétszer idejön a bó
déba. Hetekig csak sóhajtozott 
és hallgatott, de a minap ész
revettem, hogy sió-iára borot
vált az arca, aztán másnap, 
meg harmadnap is frissen bo
rotválva jött erre, A férfinép 
akkor kezd helyrejönni, ha 
már ad magára, és a Jóska 
most már ilyen. . .  A Speigli 
Gyuszit baleset érte. Géppel 
fűrészelt szegény, egy pillanat
ra kihagyott és a gép levágta 
az egyik ujját. Ügy mondják, 
régen az alkalmassági vizsgá-. 
nál kiszűrték volna. De most, 
hála istennek, más világ van. 
A ,Szabó Nándi,' ma is minden
kinek csak Nándi. Vasutas és 
kétkezi egyszerű emberek előtt 
mindig nyitva van az ajtaja. 
Olyan még nem fordult elő, 
hogy igaz ügyet ne intézett 
volna el. Az az ember talán 
többet él másokért, mint a tu
lajdon családjáért...

Elrobog a 2426.-os. 16 óra 
18 perc van. Körülöt
tünk suttog a fenyves, 

a magasban vadludak húznak. 
Mariska szótlanul tekeri a so
rompókart. aztán a  magasba, 
a nagy szürkeségbe néz, és 
ennyit mond:

— Készül az idő. Azt jelzik 
ezek, hogy hamarosan jön a 
hó. »

Németh Sándor

szak feladatait Az eredmé
nyek az üzemfőnökség életké
pességét bizonyítják. Ezt már 
most. elmondhatjuk, amikor az 
idő rövidsége miatt még csak 
kévését tudtunk feltárni áz 
üzemfőnökségben, mint szer
vezeti formában rejlő tartalé
kokból.

TÖBBRE IS KÉPESEK

A korábbinál lényegesen 
többre képes, hatékonyabb 
vasútüzemi munka van kibon
takozóban a  nagykanizsai 
üzemfőnökség területén,v és ez 
környezetében is kedvezően 
érezteti hatását. Az idén a 
nemzetközi forgalomból adódó 
nehézségek ellenére is csak 
0,9 százalékkal maradtak el 
eddig a személyvonata menet
rendszerűségben a  kiváló cím 
elnyerésének feltételéként 
megszabott 94,39 százalékos 
célkitűzéstől. A vonatközleke
dési tervtől is csak 0,67 szá
zalékkal maradt ev az üzem- 
főnökség, míg az Összes többi 
követelményt tekintve idő
arányos túlteljesítéssel büsz
kélkedhetnek.

Az irány- és közvetlen vo
nataik átlagos' terhelése négy 
százalékkal magasabb a cél
kitűzésnél. Tehervonati moz
donyaik az előírtnál 4,6 szá
zalékkal magasabb A00 etkm- 
teljesítményt produkáltak 1 az 
év első kilenc hónapjában. 
Korszerű mozdonyaik üzem
készsége 0,91 százalékkal 
kedvezőbb a célkitűzésnél, 
és a vontatási üzem önköltsé
gét tekintve a vállalt 1,0 
százalékkal szemben már 5,3 
százalékos megtakarítással 
számolhatnak. Ennek értéke 
közel 1,5 millió forint. Ez 
döntően annak köszönhető, 
hogy a  fajlagos üzemanyag
felhasználásban mintegy 12 
százalékos megtakarítást ér
tek el. •Az állomási-vontatási 
összhang, a közös érdek elő
térbe kerülése. különösen a 
tolatómozdonyok ésszerű fog
lalkoztatásában hozott jelen
tős eredményeket.

EGYMÁSRA UTALVA..

Mindjobban megtanulják a 
nagykanizsai üzemfőnökség 
dolgozói, hogy a jól szervezett 
munka a takarékosság forrása 
¡is. A i'egnagyobb elegyrende- 
zési feladatok Nagykanizsa 
állomásra hárulnak, ahol vi
szont kevés a  kocsirendező. 
A vonal nagyobb állomásain, 
így Siófokon és Fonyódon, 
Balatonszentgyörgy áldomáson 
— többletkapacitásukat hasz
nosítva — végeznek elrende
zéseket, Nagykanizsa állomás 
tehermentesítésére.

— Mi jelentős tényezőnek 
tekintjük ezeket a besegítése
ket — mondotta dr. Pécsi La
jos. — Nyomatékot is adtunk 
ennek azzal, hogy például a 
harmadik negyedév után 9000 
forint külön prémiummal ho
noráltuk az elrendezéseket. 
Nagyon jó volt a  visszhangja 
annak is, hogy az őszi forga
lom .során végzett eredményes 
munkájuk alapján a IV. cso
portú állomásoknak is juttat
tunk prémiumot. Nem szabad

itt nagy összegekre gondolni, 
hiszen csak a megtakarított 
pénzünkből fordíthattunk er
re a óéira. Az 1700-tól 3000
forintig terjedő jutalmak is 
nagyon jó hatást váltottak ki 
Marcali. Zalakomár, Böhönye 
és a többi állomás dolgozói 
között, akik először kaptak 
ilyen prémiumot. . .

Az üzemfőnökség' különös 
gondot lordít a területén 1430 
taggal dolgozó 89 szocialista 
brigádra. Jói szervezett mun
kájuk, versenyük, lendülete 
biztosítja, hogy tovább javul
jon a menetrendszerűség az 
üzemfőnökség egész területén.
A közös célokért dolgoznak 
együtt és egymást segítve a 
forgalmi és vontatási szocialista 1 
brigádok. Jelentős részük van 
abban, hogy az első kPenc 
hónap folyamán javult az 
Üzemfőnökség baleseti helyze
te. A személyeket ért balese
tek száma néggyel, a ’kiesett 
munkanapoké 211-gyei csök
kent. Tárgyi baleset .csak III. 
csoportú állomáson 'tolatás 
közben fordult elő. de há
rommal kevesebb, mint a múlt 
év azonos időszakában.

140 IÍJFELVÉTELES

— Munkánk növekvő köve
telményei parancsolóan írják 
elő, hogy még többet tegyünk 
a dolgozók szakmai és politi
kai képzettségének fokozása 
érdekében is — mondotta 
Flinger József. — A tisztkép
zőre is előkészítő kereskedel
mi . tanfolyamokat Fonyódon, 
a forgalmi tanfolyamokat Sió
fok állomásóm szerveztük meg. 
A siófoki tanfolyamokon Kiss 
Ferenc és Szentannai László 
főfelügyelők olyan jól oktat
nak, hogy a dombóvári vonal
ról is sokan hozzájuk járnak 
tanulni.

Az oktatások az utánpótlás 
nevelését is jelentik. S azért, 
hogy legyen kiket oktatná, so
kat tesz az üzemfőpökség.

— A helyi tanácsokkal ki
alakított jó kapcsolataink so
kat segítettek abban — mond
ta erről az üzemfőnök — 
hogy az idén már 140 ú j dol
gozót, köztük 21 kocsirende
zőt is fel. tudtunk venni. S 
közel százan tettek . szakvizs
gát ebben az évben.

Okos tervei vannak áz üzem
főnökségnek, hogy tovább ja
vítsa területén a forgalmat, az 
elegytovábbítást. Egy ilyen 
terv a napi két pár tolatós 
tehervonatra vonatkozik. Egy 
vonat most nem tud eljutná 
16 órán bélül Nagykanizsá
ról Székesfehérvárra, mert 
19 helyen kell tolatásokat vé
geznie. A nagyobb állomások 
úgynevezett „kiskörzeti** mun
kája nyomán kívánják elérni, 
hogy a tolatós tehervonatok 
csak 8—9 helyen vegyenek 
fel és adjanak le elegyet. 
Lényegesen csökkenteni tud
ják a vonatkísérők önköltségi 
útjait, ha a mostani három 
helyett két csapat is elegen
dő. lesz egy tolatós tehervonat 
továbbításához. A nagyobb 
állomások „kiskörzetében” 
a helyi tartalék és személyze
te végzi majd a kocsik leadá
sát és .összegyűjtését. L. J.

E jn y e , e jn y e ...!
Beled állomáson' történt a közelmúlt napokban: a 8436-os 

személyvonat utolsó kocsijánár vita keletkezett két vasutas kö
zött A vitát az váltotta ki, hogy a szolgálatából lelépő forgal
mista a csehszlovák gyártmányú új mbtorvanat hátsó peron
ján magával akarta vinni a kerékpárját Répcelakig, de ezt az 
'utasítástisztelő, közös vagyonunk épségért« vigyázó kalauznő 
nem engedte. A vita odáig ment, hogy a tr-^keny kolléganő a 
motorvezetőt hívta segítségül'a rendeletet semmibe vevő for
galmistával szemben. A „vezér” a szerelvény gazdájaként ér
zett felelősséggel foglalt állást, és kimondta a végső szót: ,

' — A kerékpár nem utazhat velünk!
Csakhogy a szabálytalankodónak is akadt pártfogója, az 

újonnan munkába lépett forgalmi szolgálattevő személyében, 
aki pedig így replikázott:

j — Itt rohadnak mindaddig, amíg a biciklit fel nem veszik!
— Jó, akkor maradunk — hangzott a motorvezető válasza. 

— Olyan tehetetlen nem vagyok, hogy ne tudjam leírni a vá
rakozás okát. . .

A kétkerekű végül is maradt, hogy egy'órával^később sza
bályosan utazhasson a motoros szerelvényt követő személyvo
nat paklikocsijábah.

Sz. Jakab Isván

A  'tiszafüredi 
személypénztáros
Tiszafüred hamarosan tu

risztikailag is kedvelt für
dőváros lesz. Nemsokára 
átadják a Tisza II. vízlép
csőt, és elképzelhető^ hogy 
hajókikötőt is építenek, a 
vasúti pólyát pedig korsze
rűsítik.

Az újjávarázsolt tiszafü
redi állomás pénztáránál 
Jónás Sándor Aé pénztáros
sal beszélgetek.

—I Havonta nyolcvanezex 
forint értékű jegyet adok 
el — magyarázza. —- Kü
lönösen nyáron nagy a> 
forgalom. A Hortobágyra 
utazók — Karcagról jövet 
— itt szállnak át, és a tu
risták innen indulnak to
vább Füred-Kócsra, vala- 
\mint a híres Medgyes csár
dához.'

Jónás Sándorné. vasutas 
pályafutását 1951-ben kezd
te vízhordpként. Néhány 
hónap múlva már fonto
sabb feladatokkal is meg
bízták. Hamarosan műsza
ki rajzoló lett. majd férj
hez ment. A férje is vas
utas, tartalékos állomásve
zető; *'

— Vasutas családból 
származom. Két gyermekem 
is a MÁV-nál dolgozik. A 
budapesti távközlő és biz
tosítóberendezési , főnökség 
műszerészei^ Én öt év múl
va' nyugdíjba megyek. Ne
héz lesz elhagyni ezt a 
pénztárfülkét, sok emlék 
köt ide. Több turista már 
személyes ismerősként üd- 
Ivözöl, amikor jegvet válta
nak itt, a pénztárban. 
Hiányoznak majd ezek . a 
kedves * arcok és a bará
tok. De ne beszéljünk er
ről. A végleges búcsúra 
csak öt év múlva kerül 
so r. . .  Dénes Géza

K itü n te fe it
b rig á d v eze tő

A beszélgetéshez egy M 
47-es „fedélzetéről” szólí
tottuk le. Brigádja, a Ki
lián György villanyszerelő 
szocialista brigád, az M 
44-es és az M 47-es dízel- 
mozdonyok, valamint a fű
tőkocsik javításán dolgozik.

— Hogy megy a mun
ka?

— Szorgalmas emberek
ből áll a brigádom. Csak 
az anyaghiány okoz gon
dot A román mozdonyok
hoz nem kapunk kellő 
mennyiségben tartalék
alkatrészeket. így aztán 
igyekszünk a hiányzó 
anyagot hazaival pótolni.

»— Például?
— A román gyártmányú 

mozdonyok visszajelző lám
pái több mint 700 forintba 
kerülnek. Ezt magyar lám
pával helyettesítjük, amely 
nem kerül többe 14—15 fo- 
forintnál. A világítási kap
csolókat is magyar gyárt
mányúra cseréljük.

Lassan negyedszázada an
nak, hogy Szekeres István 
szakszervezeti aktivista* 
Amikor leszerelt a katona
ságtól, munkatársai bizal
minak választották. Később 
a IV-es műhelybizottság 
gazdasági felelőse lett. A 
szolnoki járműjavító szak- 
szervezeti bizottságának 
1975. óta tagja és ő a 
munkásellátási - bizottság 
vezetője.

Eredményes > munkájáért 
többször kapott kitüntetést. 
Legutóbb, november 7-e al
kalmából Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesült.

K. L.



MAGYAR VASUTAS

Újítási feladattervek

Kölcsönösen előnyös az előzetes szerződés
'Az űjftőmozgiaítam eredmé

nyei tervszerű' Szervezéssel, 
hozzáértő irányítással fcfecxz- 
iiaiíók. A tervszerű irányítás
inak hatásos eszközei az újí
tási feladattervi témák, a ver
senyek& amelyeket áltálában 
a  vasúit műszaki fejlesztési 
céljainak figyel embevéteLéval 
hindetinek meg.

<Az ötletszerű újítási javas
latok jobbéra a  helyi problé
mák megoldására irányulnák. 
Ha kisebb jelentőségűik ás, 
mégsem hamyagohatók él. Az 
elbírálók «akkor járnak él he
lyesen, ha kisebb jelentőségű 
újítások megvalósítását is hat
hatósan támogatják. Ám ah
hoz, hogy a  javasolt megol
dást a  főnökség újításként is
merje el, számos követel
ménynek kéül megfelelni.

kát kell felkérni, vagy újító 
brigádokat kell szervezni, és 
előzetes szerződésben még 
keli állapodni velük a felté
telekről. Az újítási jogsza
bály (VUSz 24., §.) ' lehetővé 
teszi, hogy a dolgozó — bár
milyen munkaköre, beosztása 
van — és a főnökség szerző
désben állapodjon meg az újí
tási javaslat kidolgozására. 
Az ilyen szerződés megköté
sét a  dolgozó, vagy a szolgá
lati főnökség egyaránt kezde
ményezheti.

nék is előnyös, sőt: hasznos. a 
vasút számára is. Irányitöt- 
tabbá teszi az újítómozgal
mat; az előzetes megállapodá
sokat kötő dolgozók és kol
lektívák nyilvánvalóan olyan 
problémák megoldásával fog
lalkoznak, amelyek a főnök
ségnek, illetve a vasútnak 
gondot okoznak. Az így ki
dolgozott javaslatok megvaló
sítása biztosított, hiszen — 
éppen mert irányított az újí
tómunka — a fejesztési cél
kitűzéseikhez kapcsolódik.

A kongresszusi verseny jegyében VASUTASOK
Újítási negyedév Miskolcon ! A VÁROSÉRT

Garancia a dolgozónak Követelmények

IÁ főnökségek az újítási ja
vaslat elbírálásakor elsősor
ban azf vizsgálják, hogy 
hasznos-e, s lehetővé teszi-e 
jelentős problémák megoldá
sát. Tehát azokat a  javasla
tokat bírálják el kedvezően, 
amelyek a  termelésben, fej
lesztéskor, a műszaki, gazda
sági problémák megoldását, 
eredményezhetik. A főnökség 
ezeket a problémákat átálé
ban újítási feüada&tervben 
gyűjti össze, és ismerteti a 
dolgozókkal.

A hatékony propagandának 
Is szerepe volt abban, hogy a 
dolgozók évTŐl-évre több té
mát odofctak meg. Úgy tűnik, 
hogy a  fejlődés üteme az idén 
fokozódott 1979. első felében 
az előző év hasonló időszaká
hoz képest mintegy 5 száza
lékkal több témára nyújtot
tak be javaslatot.

Elsődleges követelmény: az 
újítók és az újítani■ szándé
kozók törekedjenek arra, hogy 
mindenekelőtt a MÁV újítási 
feladattervében szereplő té- 
máklcal foglalkozzanak. Első
sorban a feladattervekiben 
szereplő problémák megoldá
sára kidolgozott javaslatok is
merhetők el újításként. A he
lyesen összeállított újítási fel
adattervek ugyanis csak olyan 
problémákat tartalmaznak, 
amelyek megoldása műszaki 
vagy üzemiszervezéssel kapcso
latos: a  f őn ökségnél viszony
lag új, s a  vasút- számára 
hasznos eredménnyé! jár.

A rendelet szerint az újítása 
feladattervben meg ¡kell ha
tározni az anyagi elismerés 
mértékét is. Ez is jogbizton
ságot ad. A  feladaittervi té
mák megoldását célszerű ne
gyedévenként fel ül vizsgálni,
így lehet meggyőződni arról, 
hogy melyek a  még megoldat
lanok. Megoldásukra az Újító-

Milyen előnyökkel jár az 
előzetes szerződés?

1. Biztonságot nyújt, hogy 
a  javaslatot a  főnökség ér
deklődéssel fogadja, várja, és 
amennyiben hasznosnak bizo
nyul, gondoskodjék a gyors 
elbírálásról, a  megvalósítás
ról.

2. Már a munka megkezdé
se előtt tisztázni kell, hogy a 
feladaaitot milyen módon cél
szerű megoldani.

3. Az előzetes szerződésben 
az is rögzíthető, hogy a  fő
nökség milyen segítséget — 
műszaki segítséget, tájékozta
tást, szakirodalmat sfcb. —• 
nyújtson a  probléma megol
dásához, az újítási javaslat 
körültekintő kidolgozásához.

4. Előre meg kell állapodni 
abban is» hogy siker esetén 
az újító milyen formában, és 
milyen mértékű anyagi elis
merésben részesüljön.

Az előzetes szerződés ga
ranciát nyújt a dolgozónak, 
hogy az újítási .javaslatot 
biztonságosan, az előzetes 
megállapodások szerint dol
gozza ki. Az előzetes szerző
dés egyszersmind a  főnökség-

A szervezettség meggyorsít
ja az alkalmazást, amely a 
vasútnak, a  vasutas kollek
tívának és az újítónak egy
aránt érdeke. Az újító is 
gyorsabban jut a megérdemelt 
anyagi elismeréshez. Az sem 
jelentéktelen, hogy az ily mó
don irányított újítómozgalom 
a tervezést is könnyíti. Az 
előzetesen megkötött szerző
désekben rögzítik a határidő
ket, amikorra a dolgozók a 
megoldással előállnak.

Helyes, ha az előzetes szer
ződés tartalmazza mind a 
gondokat, mind a várható 
eredményt. Ilyen lehet pél
dául a  minőség javítása, a se
lejt csökkentése, az anyag- 
megtakarítás mértéke, a ter
melés javítása, stb. E körül
mények külön-külöm is elő
írhatók.

Az előzetes szerződésnek azt 
Is tartalmaznia kell, hogy a 
főnökség gazdasági, műszaki 
vezetői közül kik nyújtanak 
műszaki segítséget, és adnak 
tanácsot a megoldással foglal
kozó dolgozóknak.

Dr. Gyón! Béla

Újítási negyedévet hirdetett 
1979. harmadik negyedére a 
miskolci igazgatóság. Miskolc- 
Tiszai pályaudvar újítói első
ként csatlakoztak a felhívás
hoz. A negyedév sikere érde
kében versenyt hirdettek a 
légj óbb újítók és szak vélemé
nyezők számára. Külön érté
kelték a nők és a fiatalok újí
tásait, valamint a feladatter
vi javaslatokat.

Az újítási * negyedév — 
amely az MSZMP XII. kong
resszusa tiszteletére indított 
munkaverseny jegyében zaj
lott le — szép sikerrel zárult. 
A pályaudvaron 104 újítást

nyújtottak be, háromnegyedét 
szocialista^ brigádtagok adtak 
be, és ígv teljesítették az „Egy 
brigád, egy újítás” mozgalom 
keretén belül tett vállalásai
kat is. Az újítások közül 29 a 
meghirdetett feladattervi ja
vaslatokra irányult. Az elfo
gadott és bevezetett újításo
kért a legeredményesebb újí
tóknak 14 ezer forintot fizet
tek ki. (Az igazgatóság továb
bi hatezer forint pénzjutal
mat adott.) A versenyben 23 
olyan dolgozó is részt vett. 
aki korábban nem nyújtott be 
újítást.

Pályaválasztási kiállítás
A budapesti vasútigazgató- 

ság központi munkaerő-fel
vételi irodája november 
12—24. között önálló pályavá
lasztási kiállítást nyitott Szol
nokon, a vasutas művelődési 
házban. A rendezvény része 
volt anak a sorozatnak, ame
lyet az iroda az utóbbi időben 
tartott Balassagyarmaton, Sal
gótarjánban, Pásztón és Győr
ben.

A kiállítók minden esetben 
arra törekedtek, hogy a helyi 
adottságoknak megfelelően

bemutassák a vasúti munkát 
Szolnokon például* a jármű
javító. tanműhelyében készült 
M—46-os dízel, 275-ös soro
zatú gőzmozdony és vasúti 
kocsik makettjeivel, speciális 
szerszámokkal, egyéb eszkö
zökkel hívták fel a látogatók 
figyelmét.

A hagyományos kiállításo
kon kívül, november 22-én, a 
győri vasutas kultúrházban, a 
pályaválasztás előtt álló fiata
loknak szakmai és politikai 
vetélkedőt is szerveztek.

Újítási ankét Hatvanban
A hatvani vontatási főnök- közül 53-at újításként 

ségen szeptembert „ötlet hó-, tak el.
fogad -

napként** tartották nyilván. 
A hónap eredményeinek ér
tékelésére a közelmúltban ke
rült sor. Hegedűs Gyula, a  fő
nökség újítási előadója el
mondotta, hogy a  dolgozók 
124 javaslatot, ötletet nyúj
tottak be, melyből'.71-et jutal
maztak. A beadott javaslatok

A hatvani vontatási főnök
ségen az újítómozgadom évről 
évre fejlődik. Ezt a számszerű 
növekedés mellett az is bi
zonyítja, hogy az előző évek
ben 3 arany, 8 ezüst és 17 
bronz fokozatú újítókitünte
tést kaptak a legeredménye
sebb újítók.

Gőzösök helyett motorvonatok

Kérem kapcsolja be ön is a biztonsági övét, mert éles 
kanyarok következnek

(Kesztyűs Ferenc rajza)

A csehszlovák gyártmányú 
Bz jelzésű motorkocsik a deb
receni igazgatóság vonalain is 
szolgálatban állnak. Az új sze
relvények megérkeztével befe
jeződik a vasútigazgatóság moz
donyállagának teljes korszerű-

hogy az utasok fel ugráljanak 
a már mozgásban levő szerel
vényre.

A tetszetős kivitelű, s beren
dezésében kényelmes szerelvé
nyek élőbb Püspökladány tér
ségében állnak forgalomba,

sítése. A műbőr üléses, egyedi majd 1980-ban Mátészalka kör-
fűtésű mellékkocsik belső meg
világítását nagy ablakok bizto
sítják. Az ajtók önműködően 
nyílnak és záródnak. A motor
vonat vezetője csak az „indu
lás” jelzésére, az automatiku-, 
san záródó ajtók csukódása 
után tud indítani. Még a lehe
tősége is ki van zárva annak,

zetében, utána a Nyíregyhá
za—Ohatpusztakócs közötti
mellékvonalon is ezekkel a mo
torvonatokkal, bonyolítják ■ le 
a személyforgalmat.

Szalai Csaba

Ajka város vezetősége .min
den helyi üzemet,, vállalatot 
megkeresett, s a várossá nyil
vánítás 20.' évfordulója alkal
mából, á  fedett uszoda létre
hozásának . céljából anyagi 
hozzájárulást kért.'

Az állomás dolgozói isf elő-. 
get tettek a kérésnek, s az 
összegyűlt pénzt a városnak 
befizették, miután százhu- 
szonnégyen — többen, mint a 
korábbi, években —”társadal
mi munkát végeztek, mégpe
dig az uszodai építkezésnél.

A vasutasok munkája azért 
is elismerésre méltó, mert 
többségük vidékről jár be, ám 
a munkahely és a város ér
dekében bármikor szívesen 
fáradoznak.

N. Gy.

Katalin-bál 
a Nyugatiban
Az Utasellátó 19. számú 

üzemének kollektívája novem
ber 17-én Katalin-bált ren
dezett a Nyugati pályaudva
ron üzemelő étteremben: A 
rendezvényre a pályaudvar 
fiataljait is meghívták.

A bál műsorra? kezdődött, 
melyben fellépett Kabos Lász
ló, a Vidám Színpad művé
sze, Kemény Kázmér parodis- 
ta, Bocskay Csilla táncdaléne- 
kes. A vacsfora alatt Balogh 
Albert népi zenekara szórakoz
tatta a  részvevőket. A tánc
zenét a Pepsi együttes szol
gáltatta.

Eindlein Erika

FELHÍVÁS
A szegedi Bebrits Lajos 

szakközépiskola Asztalos Já
nos KISZ-alapszervezete törté
neteket gyűjt az iskola név
adói áról, amelyeket könyvben 
összefoglalva szeretnének az 
iskolának ajándékozni. A 
KISZ-szervezet kéri azoknak a 
vasutasoknak a segítségét, akik 
ismerték Bebrits Lajost és sze
mélyes élményék fűződnek 
hozzá, hogy írják meg ezeket 
az emlékeket és küldjék el 
azokat az Asztalos János KISZ- 
alapszervezetnek. Cím: 6701, 
Szeged, Marx tér 14.

Több mint hobbi

Ladikokat készít az öreg lakatos
Á NIKOTINSZAGÜ fülké

ben csak kettan üldögéltünk. 
Ismerkedésünk hallgatással, 
cigaretta zással, időjár ás-sza-
pulássál kezdődött, mint oly 
sok utazás. Ahelyett, hogy őszi 
ragyogás emelte volna kedé
lyünket, a szelíd lankák között 
hűvös szél söpörgette a hulló 
leveleket, s „lógott az eső lá
ba”. Nézegettük a  tetszetős fa
lusi házakat, a Szolnok felé 
vivő ú£ látnivalóit és szép las
san megeredt a nyelvünk. Ál
dottam a sorsot, hogy vonaton 
nem kötelező a  bemutatkozás, 
s ramgrejtett riporterként „kós
tolgathatom” úitiitársamat, aki 
— hamar kiderült — Duna
kesziről indult el egy kis al
löld i levegőzésre, kora reg- 
igei, s Halásziakra tart őszvé
gi terepszemlére. .*1

Az ember ilyenkör tapintato
san kérdezget, s ha szerencsé
je van, érdekes témára lel. 
"Azaz hogy semmi jegyzetelés, 
legfeljebb néhány, újságmar
góra firkantofct szó őrizheti meg 
a beszélgetés ízét-zamatát, kü
lönben „interjú-pózba” mere- 
jyedik a legközvetlenebb em
ber is.''

Tasnádi Zoltán, amíg a  jár
műjavítóban dolgozott, a meg
becsülésnek szilárd fundamen

tum a volt: második, s egyben 
tutolsó munkahelyén kerek har- 
Iminc esztendőt»,húzott le” egy- 
végtébenl Jalán zna is dolgoz

na,' ha tíz éve szigorú szóval 
nem parancsolják rokkantsági 
nyugdíjba a MÁV Kórház or
vosai . ..

TIZENEGY ÉVE vette ész
re először, hogy valami baj 
van az egyensúly érzékével. Né
ha meg-megszédü], s gyorsan 
kiveri #a verejték. Világéleté
ben lakatos volt, makkegészsé
gesnek tartotta magát, s most 
tessék — mintha megbénult 
volna a nyelve, máról-holnap
ra dadogni kezdett. . .  Azt a 
melléküzemágat, amit annak 
idején a fóti téeszben indítot
tak be, s amelynek az élére őt 
állították — így utólag végig
gondolva — kihagyhatta vol-, 
na az életéből Az idegeske
dés, az üzemi munkában já
ratlan falusi lányok, asszo
nyok istápolgatása, nevelése, 
tanítása, fegyelmezése, a sok 
gond egyszerűen kikezdte az 
egészségét. Nem ő az első muh- 
kásember. akivel ilyesmi tör
tént, nem is az utolsó. Ami
kor jelentkezett a  baj, „főnö
ke” menten intézkedett: álljon 
elő az .öreg Volga, s élete pár
jával együtt keressék fel a kór
házat, vizsgáltassa meg magát, 
aztán, a kocsi .hozza haza Du
nakeszire! Betegállományba 
vették, gyógyszerezni kezdték, 
majd. egy év. múlva kimondták 
a szentenciát: az élet, az egész• 
ség mindennél fontosabb, „le

százalékolják”, nyugdíjba kell 
mennie!-

ötvenéves sem volt még; fel- 
récnlett előtte a tétlenség ke
gyetlensége, aztán, ahogy múl
tak a  napok — elhessegette 
magától a  fárasztó gondolato
kat. Igaz, roppant nehéz do
log elszakadni a műhelysarpk- 
tól, a  szakiktól, a  napi mfm- 
kaporciótól — de nincs visz- 
szaút, új módon kell „beren
deznie” az életét!
, Már évek óta'csak mosolyog 

akkori .töprengésein, mert az 
idő múlásával újra maga ráta
lált, cselekvő emberré, ismét 
derűs életkedvű „kisöreggé” 
vált.

Hogyan? — furdalt a kíván
csiság.

A REJTÉLYT ő oldotta meg. 
Elmesélte, hogy a szomszédja, 
tíz éve vett egy kis Körös-parti 
telket Halásziakon Néha-né
ha meghívta őt is horgászgat- 
nl, pihenni. A csend, a nyuga
lom, a pecázó társak barátsá
ga kitűnő orvosságnak bizo
nyult, s a dolognak az lett a 
vége, hogy ő is vett egy kis 
telket. Azóta bizony sok víz 
lecsordogált a Körösön, valósá
gos telep nőtt, ki a partból 
megszaporodtak a > jóbarátok, 
ismerősök, vasutasok, megszál
lott horgászok,' akik tavasztól 
őszig együtt élvezik a termé
szet szépségeit, ajándékait. 
Nem, nem a „nagy hal” itt a

fontos, hanem a jőszomszéd- 
ság, az egymáson való segítés 

■öreme, a tevékeny időtöltés.
„Zoli bácsi” — a falucská

ban őt csak így ismerik, s tud
ják róla, hogy a mesterség mű
vésze, ezermester, aki még ha
lászladikot is tud készíteni . . .

Az ám, ladikot, ő, az egykori 
lakatos! Az az igazság, hogy 
könyvből tanulta ki ezt a tudo
mányt, s ,,próba-szerencse” 
alapon készítette el első ladik
ját. Helyre kis „folyó-járó” si
keredett ki a kézé alól. Cso
dájára jártak a szomszédok, 
aztán megkérték, hogy nekik 
is „fabrikáljon” egy lélekvesz- 
tőt. A vége az lett, hogy soro
zatban k i l e n c  ladikot csi
nált a falubeliek örömére! 
Még motort is szerelt a saját
jára, amiből feltehetően az kö
vetkezik, hogy rövidesen mo- 
torizálódik” az egész halászla
ki „horgászflotta” . .. Erre rop
pant büszke Taknádi Zoltán, s 
.ezért egy csipetnyit sem kell 
csodálkozni azon,, hogy min
dig szívesen ül vonatra Dunav 
^eszín . . .  »
• TISZATENYŐ előtt megkér
deztem tőle. hogy  ̂bej ár-e oly
kor-olykor az üzembe? Azt hi
szem, hogy hibát követtem el, 
mert nagyon elcsendesedett. 
Nem mondta ̂  ki. de sejtem, 
hogy ott a járműjavítóban egy 
kissé már megfeledkeztek róla: 

PaJIag Róbert

F E LV E S Z Ü N K !
K IK É P E Z Ü N K !

A  M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

N Ő K ET , F É R F IA K A T , 
L Á N Y O K A T , F IÚ K A T ,
iskolai, 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 hírad ásjpari műszerész, 
fűtés- és vízvezetékszerelő, lakatos szakmunkásokat, 
műhelyi járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.

FELVESZÜNK TOVÁBBÁ:
festőket, mázolókat. ácsokat, asztalosokat,
kőműveseket, burkolókat,
pályamunkásokat.
betanított és segédmunkásokat,
állomási és kocsitakarítókat.

KŐTELEZŐ MUNKAIDŐ minden beosztásban 
havi 191 óra! „
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulás!, művelődési, sportolási, üdülési lehetőség. 
VÁLTOZATOS ÉRDEKES MUNKAKÖRÖK! 

JELENTKEZÉS.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatási pályafenntartási 

• főnökségein, valamint a 
KÖZPONTI MUNKAERŐ- 
FELVÉTELI IRODÁN 
Budapest. Keleti pu. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145—010.
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KÁBELFEKTETÉS
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fPBFUXV Központi Szervek párt- és KISZ-bizottsága társa- 
dfBmf munkát szervezett a Déli pályaudvaron. Ott a távköz
lés*' és biztosítóberendezési építési főnökség, a budai távközlési 
inem és a  számítástechnikai igazgatóság dolgozói a határfor- 
$úmi információs rendszer kábeleit fektetik- Ezt a munkát 
segítette á beruházási iroda, a TBKF, az anyagellátási igaz
gatóság, a KSZH és a MÁV Trans 150 dolgozója.

A társadalmi munka résztvevői a kábelárkot ássák

Fektetik a kábeleket
(Tenta György képriportja)

M eggyógyítottak, köszönöm!
A nyár végén történt az, amiről most beszámolok az 

olvasóknak. Hogy nem előbb tettem, annak oka egy
szerű: egy életmentő operáción estem át, és kissé hosz- 
szú volt a felgyógyulás ideje. Akik ehhez hozzásegítet
tek, tulajdonképpen azoknak szól most a köszönet.
J Szóval a nyáron beutalóval nyaraltam Balatonlel- 
lén, s egyszeresük strandolás közben rosszul lettem. 
Kínos keservesen bevánszorogtam az üdülőbe, de ál
lapotom egyre rosszabbodott. A segítők sorába ekkor 
lépett be Balatonlelle állomás főnöke: felajánlotta, hogy 
telefonon kihívja a mentőket.

Intézkedésének helyességét igazolta, hogy a siófoki 
kórház intenzív osztályáról sürgősségi alapon repülővel 
szállítottak Budapestre, a MÁV Kórházba. A repülő
gépbe való beszállásnál ugyancsak egy vasutas segéd
kezett, akinek szintén ezúton köszönöm meg, amit ér
tem tett. Elszállításom hírét közölte a balatonlellei ál
lomásfőnökkel, ő pedig udvarias és gyengéd közléssel 
adta feleségem tudtára a történteket. Közben további 
segítségét is felajánlotta, ami nem maradt puszta ígé
ret, hiszen a későbbiekben többször felhívta telefonon 
a köztudottan nagyon foglalt és nehezen megkapható 
MÁV Kórházat, hogy beszámolhasson állapotomról és 
az életmentő operáció kimeneteléről aggódó felesé- 
gemyek. Mi több, még munkahelyemmel, a MÁV Köz
egészségügyi Intézettel fs tartotta az összeköttetést. 
Előfördult az is, hogy a kórházi látogatás céljából Pest
re utazó feleségemet a peronon meglátva figyelmeztet
te: — ne várjon a sokat késő nemzetközi gyorsvonatra, 
mivel előbb Budapesten lesz egy másik vonattal. így 
nem késte el feleségem a látogatási időt.

Apróságnak tetsző megnyilvánulások lehetnek ezek 
a kívülálló szemszögéből, szerintem azonban mindez 
ugyanúgy hozzájárult felgyógyulásomhoz, mint az uro
lógiai sebészet nagy tudású adjunktusának és a kór
házi személyzet más tagjainak a helytállóba, akikre 
csak hálává} és tisztelettel tudok gondolni.

Kálmán Béla 
intéző

MÁV Közegészségügyi Intézet
. _____________________ .

| NEVÜKHÖZ MÉLTÓAN

Példásan dolgozik a Jó munka brigád
A Nyugati műszaki kocsi- 

szolgálati főnökség Jó munka 
szocialista brigádja húsz év
vel ezelőtt alakult. Kiemelke
dő sikereiket fémjelzik a Köz
lekedés és Hírközlés Kiváló 
Brigádja, valamint a MÁV 
Kiváló Brigádja kitüntetések. 
Az utóbbit már másodszor 
nyerte el a kollektíva.

A tizenhárom tagú brigád 
feladata a Nyugati pályaudvar
ra, illetve a Kőbánya-Teher
pályaudvarra érkező szerelvé
nyek kocsijainak vizsgálata, 
műszaki ellenőrzése. Rengei 
Károly technikus elmondotta, 
hogy a műszaki kocsiszolgálat 
is létszámgondokkal küzd. A 
brigád tagjai ezért gyakran 
vállalnak olyan munkát, amely 
nem tartózik a munkaköri kö
telességeik közé. Ilyen'például 
a féktuskő csere. Ezt külön 
szerelőrészleg végzi, de ha 
szükséges, a Jó munka brigád 
szívesen segít. Kiveszik részü
ket a 4—6 hetes kocsivizsgá
latokból is.

Oláh László és Varga István 
brigádtagok feladata azt ellen
őrizni^ hogy a két pályaudva
ron ne kerüljön a szerelvé
nyekbe műszakilag«' kifogásol
ható kocsi. Oláh László egyéb
ként a műhelybizottság titkára 
is. Kiss Imre munkavédelmi 
őrrel együtt gyakran ellenőr
zik a munkaterületet. Ha bal
eseti veszélyforrást észlelnek, 
azt jelentik a szakszolgálat ve
zetőjének. ;

'— Brigádunk a tanulásban, 
művelődésben is élen jár — 
tájékoztat Kunszenti József 
brigádvezető. — Négy párt
tagunk van. Nagy János mar
xista középiskolában tanul, két 
munkatársunk pedig nemrég 
végezte el a vasúti tiszti tan
folyamot. Mi is részt vettünk 
a vasutas szocialista brigádok 
II. országos vetélkedőjének 
csomóponti döntőjén és elsők 
lettünk. A művelődésnek nap
jainkban számtalan lehetősége 
van. Mi igyekszünk is | élni 
ezekkel. A brigádgyűléseket is 
felhasználjuk e cél érdekében. 
Könyvismertetéseket tartunk, 
a brigádtagok beszámólnak 
egy-egy érdekes könyv tartal
máról. Legutóbb például Mó
ra: Aranykoporsó című művé
vel foglalkoztunk.

A brigád gyakori vendége a 
baráti országok fővárosi kul- 
túrházainak és a nfágyar tör
ténelem eseményeiről szóló 
TIT-előad ásóknak is.

A kollektíva tagjai bekap
csolódtak a kongresszusi mun
kaversenybe, pót felajánlások
teljesítésével szeretnének hoz
zájárulni annak ' sikeréhez. A 
közelmúltban már ennek' je
gyében tartottak köipmunista 
műszakot. A vontatási műhely 
létszámhiányát azzal enyhítet
ték^ hogy elvégezték a sze
mélykocsik részlegvizsgáját.

(Orosz) 9

Brigádvetélkedő Békéscsabán
A békéscsabai körzeti üzem

főnökségnél 40 szocialista bri
gád jelentkezett a vasutas szo
cialista brigádok ÍI. országos 
vetélkedőjére. Szeptemberben 
hat elődöntőn mérték össze 
tudásukat a brigádok. A leg
jobbak. az elődöntők első és 
második helyezettjei jutottak 
be az üzemfőnökségi döntőbe, 
mely október 31-én volt.

A vetélkedő döntőjében ki
magasló eredményt ért el az 
első helyezett békéscsabai ke
reskedelmi szakszolgálat Mun
kácsy Mihály szocialista bri

gádja, Légrádi Zsuzsa vezeté
sével. Nemcsak magas pont
számot érő feleleteikért,'de az 
összehangolt csapatmunkáju
kért Is megérdemelten kerül
tek az első helyre. Második he
lyen végzett az orosházi Előre 
szocialista brigád, , vezetője 
Dimák Ferenc, míg a Horváth 
János vezette Sallai Imre szo
cialista brigád harmadik he
lyezést ért el.

A döntő résztvevői oklevél 
elismerésben, az első három 
helyezett pénzjutalomban ré
szesült.

I Csupasz falak
Szeretek utazni, de nem szeretek várakozni. Ám 

a kényszerű csatlakozásra várás elől nem lehet kitérni. 
Mindenki másként várakozik, sajátosan üti agyon az 
időt, valami közös azonban van bennünk: nézelődünk, 
figyelmet keltő „élményforrást” keresgélünk.

Immár több mint két évtizede járom az országot. 
Utazás közben az a. kedvenc foglalatosságom, hogy be
kószálom a  várótermeket, folyosókat, bekukkantok 
minden sarokba és szemügyre veszek minden szöveges 
feliratot, 'hirdetményt. Nem állítom, hogy a mi pálya
udvaraink, állomásaink kivétel nélkül nagyon sivár: he
lyiségek leimének, de azt sem merem leírni,* hogy ámu
latba hoznák az ember fantáziáját. .. _  •$

Amióta a vasút megsz»iletett, minden állomás ta
lálkozási pont, társadalmi terep, vagy r—( főként a nagy
városokban, metropolisokban — tömegmozgási centrum. 
Ezrek és tízezrek adnak itt egymásnak randevút,'s hogy 
egy nagyobb állomáson hányán fordulnak meg évente, 
azt bizonyára csak saccolni lehet. Nos, ha ezt vesszük 
alapul, akkor azt kell mondanom, hogy az állomások 
bizony szegényes bázisai a képes és Írott propagandá
nak, az ízlésformálásnak, az alkalmi művelődésnek.

•Mire gondolok?
Tanulmányt érdemelne a pályaudvarok, állomások 

dekorálás!, propagandisztikus lehetőségeinek feltárása 
és kiaknázása. Ha rajtam múlna, nem elméletieskedésré, 
hanem igazán gyakorlatias megoldásokra,, tanácsokra, 
ötletekre ösztönözném a vállalkozó, fantáziadús fiatalo
kat és kevésbé fiatalokat- Valahogy így: tessék feltér
képezni a csupasz falfelületeket, tessék ízléses tablókat, 

- plakát-, fotó-, grafikakompozíciókat tervezni, képes hír
adókat, a gyermekeknek színes meserajz sarkokat, éz 
olvasni vágyóknak „sajtófalat” elhelyezni. S mindezt 
úgy, hogy ne kerüljön súlyos ezrekbe, csupán, szerve
zésbe, törődésbe.

Az állomási falfelületek, a csarnokterek nálunk 
még eléggé kihasználatlanok, kivéve talán a  fővárosi 
pályaudvarokat, ami nem jelenti azt, hogy a Déliben, 
a Keletiben a megfiatalodó Nyugatiban nem lenne 
szükség vonzóbb, „képesebb”, színesebb „belbecsre”. Ha 
csak a  MÁV mindennapi életével kapcsolatban készí
tenének’ fotókat, 'plakátokat, színes, úgynevezett átvilá
gítás plakát-vitrineket — az utazóközönséghez, a gyer
mekekhez ¡máris közelebb tudnánk vinni a vasúti at
moszférát, s  ezzel nonstop pályaválasztási propagandát 
is folytathatnánk. Bizonyára minden állomáson lehetne 
találni, helyet arra is, hogy a megjelenés után „közol
vasásra” tegyék ki a „Magyar Vasutas”-t, vagy az or
szágos lapoknak azokat a példányait, amelyek szöveges 
és képes tudósításokban foglalkoznak a vasútigazgatő- 
ságok, a csomópontok életével, a vasutasok helytállásával. 
Ha ezt az egész országban megtennénk, bizonyára száz
ezrek tudnának többet a  vasutaséletről, és sokak ér
deklődését kel tenénk fel a holnap vasútja, avagy a vasút 
holnapja iránt.

Nincs- olyan, hét, hogy ne utaznék, várakoznék és 
álmodoznék arról, hogy állomásaink csupasz falai — 
Kötegyántól HidasnémetiigZáhonytól Murakeresztúrig 
—■ egyszer majd dekoratívabbak, színesebbek és „be
szédesebbek” lesznek. Hogyha a bátortalan sóhajtozás 
nyomán valahol valami — mondjuk a legközelebbi Vas
utasnapig :— minden külön utasítás nélkül történni fog, 
akkor már ném töltöttem az időt haszontalanul. . .  Egy 
sivár váróteremben, ahol semmi sem vonta el figyel
memet — az írástól. Pallag Róbert

-------------------------------- _____-.............. .......... -  . ~ ;

Szabad szombat
Tóth János brigádvezetó a 

munkaidő letelte előtt , szólt az 
embereknek: ,
■ — Ha átöltöztök ne széled- 

jetek el. Egy kis megbeszélést 
tartanánk a klubban.

Volt aki dünnyögött, hiszen 
az elmúlt héten volt brigádér
tekezlet — minek annyit szö
vegelni —, de a fürdés után 
mind a 16-an ott voltak a 
megbeszélésen.

A brigádvezető  
javaslata

— A héten szabad szomba
tunk lenne — kezdte mondó
ké j át a brigád vezető —r, de itt 
járt a kerületi tanácstól egy 
elvtárs, s arra kért, hogy segít
sünk, ha lehet mi is az új óvo
da építésében. Én még nem tu
dom, hogy üzemünk többi szo
cialista brigádja mit vállalt, 
mit nem, de azt javaslom, 
hogy mi jöjjünk be ezen a 
szabad szombaton, s ennek a 
bérét ajánljuk fel az óvoda 
építésére.

Egy pillanatra csend lett, 
majd egy fiatal lakatos — 
Barta Ferenc — harsány han
gon kijelentette.

i— Nekem szombatra már 
programom van.

— Először talán azt döntsük 
el, hogy válla}un-k~e egynapi 
munka áldozatot azért az óvo
dáért vagy sem — nézett körül 
a  brigádvezető.

— Aki gyereket csinál, az 
építsen óvodát is! — kiáltott 
most már ingerült hangon az 
ifjú lakatos, de egyszerre hár
man is nekitámadtak:

— Hogy beszélsz, hiszen ne
ked is lehet még gyermeked...

— A MÁV-nak külön óvo
dája van — érvelt Barta Fe
renc és ha gyerekem lesz, ak
kor oda viszem. De különben

is megmondtam, hogy ón nem 
tudok jönni és kész.

— Rendben van — mondta 
kimérten a brigádvezető — 
akkor te már el is mehetsz. 
De azt hiszem, hogy az egész 
brigád nevében kijelenthetem; 
az ilyen hetyke ember mint te 
vagy, jobb ha a jövőben a ma
ga útját járja.

— Azt akarod ezzel mondani 
Tóth elvtárs, hogy ha nem jö
vök be szombaton, akkor .a 
brigád tagja sem lehetek?

— Magadat zárod ki, ha 
ilyen magatartást tanúsítasz.

M eglepő fordulat
—- Várjatok már — emelke

dett szólásra a kis. köpcös, 
Varga János motorszerelő — 
hiszen még nem is döntöttünk 
semmiről. Előbb talán szavaz
nánk, hogy jövünk-e szomba
ton — s már emelte is magas
ra a karját.

Volt, aki húzódozott, mor- 
gott is valamit, de a fiatal la
katos kivételével úgy döntöt
tek, hogy bejönnek dolgozni a 
szabad szombatjukon.

—- Te se hülyülj Feri — for- 
dült egyik fiatal szaki Barié
hoz — mond meg a lánynak, 
hogy ez van és kész. Ha meg
tudja, hogy óvodáról van szó, 
még fenékbe is rúg, ha nem 
jössz.

— Márpedig én nem Jövök 
—- csapta fejébe a sapkát Bar
ta indulásra készen — most 
már csak azért sem, mert 
Tóth elvtárs arra sem volt kí
váncsi, . hogy megkérdezze mi
ért nem tudnék jönni.

— Először azt tisztázzuk ak
kor — szólt kemény hangon 
egy idős lakatos — hogy nem 
tudsz, vagy nem akarsz, mert 
a kettő között van egy kis kü
lönbség.

— Ném óhajtok magyaráz
kodni — indult kifelé Barta 
— és olyan szocialista közös

ségben sem maradni, ahol a 
demokrácia Csak addig tart, 
amíg tőlem akarnak, valamit. 
Hogy nekem milyen problé
mám van az nem érdekel sen
kit.

— Ugyan, mi problémád le
het neked — emelkedett szó
lásra Hudák a hori horgas vil
lanyszerelő, de Barta Ferenc 
már az ajtónál volt és köszö
nés nélkül elrobogott.

Az emberek meghökkenten 
néztek egymásra. Ilyen még 
nem volt, mióta együtt van a 
társaság. Viták akadtak, de 
amúgy együtt pendült mind a 
16 ember. Az elmúlt évben a 
bronzkoszorús jelvényt is el
nyerték.

Igaz, ez a fiatal lakatos csak 
féléve van köztük. Kicsit nya
kas természetű, de kitűnő 
szakmunkás. A rábízott fel
adatokat pontosan elvégzi. Ed
dig egyszer sem morgott, ha 
társadalmi munkáról vo}t szó. 
A közös szórakozáson is ott 
volt. Jól keres, ámbár albérlet
ben él, de hát nősüljön meg. 
29 éves, már benne van az idő
ben.

M elyik fontosabb ?
Mi baja van? Mi az a fontos 

program, amit nem tud elha
lasztani?

— Ezt azért meg kellene 
tudni — mondogatták a sza
kik és nem titkolták azt sem, 
hogy a brigádvezető egy kicsit 
túl kemény volt. Elhamarkod
ta a dolgot, hiszen ha kardos 
is a fiú, azért formálható . a 
magatartása. A szocialista 
brigádközösségnek ez is fela
d a t .

— Ki van vele köziiletek, jó 
baráti kapcsolatban?

— Majd én megtapogatom a 
bögyét —- vigyorgott a villany- 
szerelő Hudák.

És úgy is lett.
Hudák már másnap megtud-

I

ta, hogy Barta Feri ezen a 
szabad szombaton a faiun élő 
édesanyjának ígérkezett. Meg 
kell javítani a kis ház tetejét, 
a porta kerítését és az ólakat. 
Már a helyszínen van az 
anyag — deszka, cserép és 
egyéb — csak rá vár, hogy 
szombaton, vasárnap kicsit 
rendbe tegye, a portát és a te
tőn kicserélje a cserepeket. Az 
utóbbival már nem lehet várni, 
hiszen nyakunkon a tél.

— Hát így mindjárt más — 
hümmögött a brigádvezető, s 
hogy önkritikát gyakoroljon, 
legszívesebben magához ölelte 
volna a fiút, de az morcos 
volt és csak a legszükségesebb 
szakmai dolgokban érintkezett 
a  társaival.

Kellem es
m eglepetés

De nem így a brigád. Szom
baton reggel nem a műhelybe 
jöttek dolgozni, hanem ahogy 
megbeszélték arra a vonatra 
ültek, amelyre a fiatal lakatos.

. Barta Ferenc csak ámult-bá- 
multj amikor a vonatról le- 
száílva meglátta társait. Nem 
kellett itt magyarázat.

— És . . .  az óvodával mi 
lesz? — hebegte meghatottam

— Majd a következő szabad 
szombaton arra is sor kerül. 
Csak aztán szóljál fiú  — ka
csintott a többiekre a brigád
vezető — mert néma gyerek
nek az anyja sem érti a szavát. 
Nehogy aztán programot csi
nálj.

Az már egy külön kis elbe
szélés lenne, hogyan lelkende
zett enr^i sok segítségnek Feri 
mamája, aki nagy „rendet vá
gott” a csirkéi közt is* hogy 
mire készen lettek a munká
val tisztességgel megvendégel
je fia munkatársait, ezt a sok 
ügyes, jóravalő embert.

Dávid József
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MÁV Hatvani AC

Ökölvívásban 

jó  az utánpótlás
A MÁV Ha/tvani AC Sport- 

egyesületét hat serdülő ökölví
vó képviselte a Debrecenben 
megrendezett serdülő ökölvívó 
versenyen. A 35 egyesület 180 
versenyzője között, a hatva
niak példásan helytálltak. Ezt 
bizonyítja Tóth László és Be- 
leznai Tamás első. Csömör Bé
la második, Zahar Béla és 
Lantos Ferenc harmadik he
lyezése. A csapat ezen-a verse
nyen 15 pontot szerzett. Az el
ső, második és harmadik he
lyezéseket elért versenyzők jo
got szereztek a november 29. 
és december 2. között, Buda
pesten megrendezésre kerülő 
Magyar Bajnokságra.

Mint Kelemen József, az 
ökölvívó szakosztály vezető 
edzője elmondotta, a  fiúk jó 
formában vannak, és minden 
remény megvan arra, hogy 
Budapesten is jó helyezéseket 
érnek el.

(Szűcs)

Sportpályát
építettek

Ajka állomás dolgozói, szo
cialista brigádjai társadalmi 
munkában labdarúgásra is al
kalmas kispályát építették. A 
dolgozók 2200 óra társadalmi 
munkát végezték. Néhány vál
lalat erőgépekkel segítette az 
építést.

A pálya átadását az állo
más szakszervezeti bizottsága 
jelentette a veszprémi SZMT- 
sportosztályának. Az ajkaiak 
ezzel eléget tettek a SZOT 
felhívásának, amelynek célja 
az volt, hogy épüljön sportlé
tesítmény társadalmi munká
ban.

A brigád ajándéka

U d v a ri to rn a sze r  
a z  isko lá n a k

Mátészalkán a város szocia
lista brigádjai két évvel ez
előtt, több mint egymillió fo
rint értékű társadalmi mun
kával sportudvart építettek a 
11. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola részére. A  nemzetközi 
gyermekév alkalmából a má
tészalkai körzeti üzemfőnök
ség Petőfi Sándor brigádja a 
napokban egy udvari torna
szert adott át a gyerekeknek. 
■ A tornaszeren lehet kötelet 
mászni, gyűrűn és nyújtón 
gyakorolni. A brigád tagjai az 
építéshez szükséges anyagot a 
vagonok kirakásáért járó 
pénzből vásárolták meg. a  
tornaszer értéke huszonötezer 
forint.

(Zsoldos)

Moszkva előtt
Hogyan sze rep e ltek  eddig a B V S C  sportolói 

az olimpiai sportágak nem zetközi versenyein  ?

A Magyar Olimpiai Bizott
ság és a Vasutasok Szak
szervezetének elnöksége foko
zott figyelemmel kíséri a
BVSC versenyzőinek olimpiai 
felkészülését. Moszkva egyéb
ként is kötelez, hiszen az
olimpiák történetében először 
rendezik szocialista ország 
fővárosában a világ - legjobb' 
amatőr sportolóinak vetélke
dését.

A közelmúltban mindkét
testület beszámoltatta a 
BVSC elnökségét az Olimpiai 
felkészülésről és a létesítmé
nyek fejlesztésének helyzeté
ről.

Váltakozó s ik erek
A vasutas-szakszervezet el

nöksége elé terjesztett jelen
tés szerint az olimpiai sport
ágak közül a vívó szakosz
tály eredményesnek mondha
tó felnőtt versenyzői gárdával 
rendelkezik, de a nemzetközi 
színvonalnak megfelelő után
pótlás nincs biztosítva. Ezért 
számolni kell' azzal, hogy a 
szakosztály eredményességé
ben visszaesés következik be. 
Ennek jeleit már az 1979. évi 
országos bajnokságokon is le
hetett észlelni. •

Az úszó szakosztályoknál — 
a vívókkal ellentétben — 
jobbára utánpótláskorú ver
senyzői gárda jelenti a szak
osztály erejét, ugyanakkor 
nincsenek olyan felnőtt ver
senyzők, akik a nemzetközi 
versenyeken számottevő ered
ményeket tudnának felmutat
ni.

A birkózó szakosztály az 
egyesület legdinamikusabban 
fejlődő szakosztálya. A sze
mélyi feltételeket tekintve kö
zel áll az „A”-kategóriás mi
nősítési követelmények eléré
séhez. Mostohák viszont a 
tárgyi feltételek. Kisméretű az

edzőterem és jelenleg mind
össze 1,5 szőnyegfelület áll 
rendelkézésre. Ennek ellenére 
az idén megnyerték az orszá
gos felnőtt kötött fogósú baj
nokságot. Ugyanilyen ered
ményt értek el a junior kor
osztályban is.

A BVSC vezetői úgy látják, 
hogy — az ingadozó teljesít
mények ellenére is — a 
moszkvai olimpián a birkózó, 
vivó, vízilabda- és műugró
szakosztály versenyzői képesek 
arra, hogy legalább 12 olim
piai pontot szerezzenek.

A felkészülés anyagi kiha
tásainál azonban azzal kell 
számolni, hogy a  jövőben az 
egyesület nem számíthat na
gyobb támogatásra. Ezért az 
anyagi erőket úgy kell átcso
portosítani, hogy azok a szak
osztályok kapjanak többet, 
amelyek eredményesek. Az 
erők átcsoportosítása egyéb
ként az egyesület vezetésének 
a feladata.

Elérhető  célok
Az* elnökség ülésén arról 

is * számot adott a BVSC, 
hogy hogyan halad az új be
ruházások kivitelezése és mi- 
11 yen gondok mutatkoznak a 
létesítmények fenntartásában. 
Sajnos az új létesítmények 
lassabban készülnek a terve-r 
zettnél, emiatt a meglevők 
színvonala alatta marad a ki
vánalmaknak. Ha a mar meg
kezdett beruházások elkészül
nek, s sportolási lehetőségek 
optimálissá válnak a BVSC- 
ben.

A vitában felszólalók úgy 
foglaltak állást, hogy az egye
sület legfőbb törekvése nem 
lehet más. mint a nemzetkö
zi eredmények javítása és a 
moszkvai olimpián el kell ér
ni a minimális 12 pontot. Az 
olimpiáig hátra levő időben

még magasabb követelménye
ket kell állítani azok elé, 
akik tehetnek azért, hogy 
eredményes Jegyen a  sporto
lók olimpiai szereplése.

Elhangzott az ülésen az is, 
hogy a vasutassportolók 
olimpiai szereplését illetően 
meghatározó szerepe van 
ugyan a BVSC-nek, de nem 
szabad figyelmen kívül' hagy
ni azokat a vasutasegyesüle
teket sem, amelyek' képesek 
egy-két pontszerző — és ta
lán éremszerző — versenyző 
moszkvai kiküldésére. Megfe
lelő helytállásnak számítana, 
ha a vasutas sportolók 20—25 
pontot gyűjtenek Moszkvában.

Ki kapjon többet?
A VI. ötéves tervben az 

eredményesség fokozása és az 
anyágj eszközök koncentrál
tabb, ésszerűbb felhasználá
sa érdekében a  kiemelt vas
utasegyesületeknél a -  vállalati 
működési és beruházási tá
mogatást — céltámogatásként 
— meghatározott sportágak 
versenyzőinek felkészítésére 
lehet csak fordítani. Csakis 
így érhető é£, hogy a kiemelt 
sportágak megkapják mind
azt, amit a  reális szükséglet 
megkövetel és ami az ered
ményes felkészüléshez, vala
mint a nemzetközi helytállás
hoz szükséges. A szakszerve
zet az erők koncentrálása ér
dek ébeií támogatja az éssze
rű fúziókat.

Az olimpiai felkészülésen 
túl alapvető célkitűzés, hogy 
az anyagi eszközöket minde
nütt a  ¡legcéltudatosabban 
használják fel a  vasutas minő
ségi sport színvonalának 
megtartására és tervszerű fej
lesztésére, valamint a tömeg
sport anyagi feltételeinek ja
vítására.

Kőhidi László

F ilm v e títé sse l eyybehötStt 
a n k é t a  m u n h avéd e lem ró t

A terézvárosi pályafenntartási főnökségen november 15-én 
munkavédelmi ankétot rendeztek. A tanácskozást Kókai László 
vezetőmérnök nyitotta meg, majd Páli Imre munkavédelmi 
ügyintéző adott tájékoztatást a főnökség baleseti helyzetéről. 
Utána Szögi János, a budapesti igazgatóság munkavédelmi elő
adója ismertette az igazgatóság területén előfordult balese
teket.

Az előadás résztvevőinek munkavédelmi filmeket is vetí
tettek.

DECEMBER 8-án

Indul a tizedik Tokaj Express
Kettős jubileumot ünnepel a BVSC vivő szakosztálya

Tizedik évfordulóját ünnepli a Tokaj Express főrendezője, bölcs, Erdős Sándor és Gulá- 
a Tokaj Express nemzetközi — A mostani találkozóval le- esi Ferenc. 
párbajtőrverseny. Az idén de- zárul a Tokaj Express törté- ^  Tokaj Express viadal az 
cember 8-án kezdődik a két- netének egyik korszaka. Jövő- élvonalbeliek találkozója. Jó 
napos Viadal A Budapesti Vo- re már ez az esemény is a 'ajfoihiát teremt a fiatal, ke- 
sutas Sport Clubnak ez a ver- Világ Kupa pontokat adó, „A jsmert vívóknak is a be-
senye tíz év alatt rangos sport- kategóriás verseny lesz. mutatkozásra. Az élversenyzők
esemeny lett. A Tokaj Express mindeddig többsége a világbajnokságot

— Az idei verseny egyik ér- nem szerepelt a kiemelt talál- követően rendszerint pihen né- 
dekessége az, hogy valamennyi kozók között. Ennek az volt az hány hetet, ezért — érthetően 
korábbi győztes — köztük oka, hogy sok szakember ko- — kevesebb felkészülés után 
olimpiai és világbajnokok — rainak tartotta a verseny idő- lép pástra. A fiatalabb vívók
beneveztek a viadalra   pontját. Pedig ennek a viadal- azonban „rákoncentrálnak”
mondta dr. Nedeczky László, nak éppen ez az egyik legna- erre a versenyre. A párbajtőr-

gyobb vonzereje. fesztivál tehát minden alka-

Közgyűlés Ferencvárosban

E re d m é n y e s  évet z á r t  

a s  3MESSX ta rta lé k o s  k lu b

A ferencvárosi csomópont közgyűlési beszámolóját. Az 
MHSZ tartalékos klubja no- elmúlt év eredményeit taglal- 
vember 20-án tartotta évi köz- va hangsúlyozta, hogy nőtt a 
gyűlését. A vasutas művelő- ^zervezettség, a különféle 
dési ház nagytermében rende- rendezvényeken — fegyverba- 
zet-t összejövetelen Dömötör ráti találkozók, lövész- és jár- 
László állomásfőnök-helyettes őrversenyek, szellemi vetélke- 
üdvözölte a résztvevőket, dók stb. — növekedett az akti- 
majd ismertette a csomóponti vitás. Beszámolt arról is, hogy 
pártbizottság, értékelését a az utóbbi időben növekedett 
klub egyéves tevékenységéről, a klubtagok száma, de azért 
Kiemelkedően jónak minősí- nem mondhatnak le arról, 
tette a klub munkáját a po- hogy még több vasutast állít- 
litikai és a honvédelmi neve- sanak soraikba, 
lésben, a  továbbképzésben és A klubtitkár a továbbiakban 
a srovjet-m agyar tegyverba- a jöv5 tervelt ismertette, 
ratsag ápolásában. „ majd bejelentette, hogy a köz-

Megállapította, hogy a helyi gyűlés alkalmából három — a 
MHSZ-szervezet és a szocia- közelmúltban alakult munka
lista brigádok kapcsolata to- brigád kérte az MHSZ-szerve- 
vább szélesedett, és javult az zet védnökségét, 
együttműködés a helyi tö-
megszervezetekkel is. Végeze- .. keszáinolót oklevelek, 
tül a  csomóponti pártbizott- együttműködési elismerések es 
ság és a gazdasági vezetők ne- klubtitkári dicséretek átadasa 
vében megköszönte a klub követte, majd a Dankó Pista 
tagjainak és vezetőinek ered- eQV^ttest közreműködésével, 
xnényes tevékenységüket. táncmulatsággal zárult az ösz-

Az értékelés után Hajnal szejövetel.
Lajos klubtitkár tartotta meg (Mármarosi)

A verseny „Alkategóriába a kiélezett ,küzdelmek
való sorolására utal az is, színhelye. Akad a versenyek- 
hogy a nemzetközi szövetség "?k, vonzereje _.s. Pel-
(FIE) képviseletében a szerve
zet leendő elnöke —- a jelente

déül az, hogy a döntőbe jutó 
hat vívón kívül a 7—12. he-

gi alelnök -  Gian Carlo.Bru- is, érAték?s,„tis?tf et:.. . .  . ..  , . _  díjat kapnak. A vegküzdelmetzati látogat majd a küzdelem „látogat majd 
színhelyére, Budapestre.

Kerek évfordulót ünnepel az 
idén a rendező egyesület a

— a hatos döntőt — a televí
zió is közvetíteni szokta.

A Tokaj Express párbajtőr
verseny rendezésének költsé-

BVSC is. Harminc esztendeje geit a vasutas-szakszervezet és 
alakult a klub vivószakosztá- a MÁV vezérigazgatóság közö- 
lya. Emlékezetes marad ez a sen fedezi. A verseny védnöke: 
jubileum a szakosztálynak pullai Árpád közlekedés- és 
azért is, mert néhány hete új postáügyi miniszter. A siker
otthont kaptak a Szőnyi úti 
vasutas sporttelepen.

A vívószakosztály életében,

azonban ezúttal is a verseny
zőkön múlik. A rendezők nem 
•tehettek arról, hogy a legutób- 

az elmúlt harminc esztendő ki versenyen egyetlen magyar
párbajtőröző sem jutott a dön
tőbe, Most ismét tehet bizonyí
tani: a tavalyi kudarc csak ki
siklás volt. . .

— Célunk az, hogy a Tokaj

alatt huszonhárom olimpiai 
és világbajnoki érmet szerez
tek a vasutas versenyzők. Ér
demes most felidézni a sike
res versenyzők neveit: Elek
Ilona, Kiss Katzlin, Kovácsáé Express, népszerűsítse asport- 
Nyáry Magda, Székely Tiborné, ágat, hiszen a vívásnak nagy 
Keresztes Attila, Magay Dani- szüksége van az utánpótlásra

— mondja dr. Nedeczky Lász
ló. — Az idei verseny részt
vevőiről még nincs pontos 
névsorunk, mert — ahogyan 
az lenni szokott — szinte a 
rajt pillanatáig változik a me
zőny, újabb nevezések érkez

el, Cvikovszky Ferenc, dr.Bal- 
thazár Lajos, dr. Rerrich Béla, 
dr. Mendelényi Tamás, dr. 
Mendelényiné Ágoston Judit, 
dr. Kamuti Jenő, Kamuti Lász
ló, dr. Fényt esi Csaba, Bóbis 
Ildikó, Maros Magda, Marót 
Péter, Gerevich Pál, dr. Pap n e k . . ,  
Csaba, Pap Jenő, örley Sza-

— Közegészségügyi tanács
kozás. A MÁV Közegészség- 
ügyi Intézetében október 23- 
án tanácskozást tartottak a 
MÁV közegészségügyi felügye
lői részére. A napirenden sze
repelt többek között a jár- 
vány megelőző munka, vala
mint az üzemi konyhákban és 
az Utasellátó üzemeiben tar
tott ellenőrzések tapasztalatai
nak ismertetése. Szó volt a 
munkaegészségügyi szűrővizs
gálatok eddigi eredményeiről 
is.

— Fénysorompók. " Dél- Al
föld megyéinek, területén a 
szegedi igazgatóság az idén 
újabb 31 közúti-vasúti keresz
teződésben helyez üzembe 
fénysorompót, biztonságosab
bá téve ezzel a  közlekedést.

— Nyugdíjas találkozó. Fe
rencváros állomás szakszerve
zeti bizottságának nyugdíjas 
csoportja október 15-én műso
ros estet rendezett a művelő
dési házban. A szórakoztató 
műsor előadói voltak: Urbán 
Katalin és Bojtor Imre ma- 
gyarnóta-énekesek, valamint 
Csák Hugó előadóművész.

— Vetélkedő. A Nyugati 
pályaudvar MSZBT tagcso
portja november 6-án vetélke
dőt rendezett a Szovjetunióról a 
csomópont brigádjai részére. 
A versengő tizenhat brigád 
közül a kereskedelmi főnök-, 
ség Kilián György brigádja 
tett az első.

— Kirándulás. A nagykani
zsai körzeti üzemfőnökség 
Vöröskeresztes szervezetének 
aktivistái \ részére egynapos 
autóbuszkirándulást szerveztek 
a jugoszláviai Warasdin vá
rosba. Megtekintették a város* 
nevezetességeit, majd találkoz
tak a helyi vöröskeresztes ak
tivistákkal is, és kicserélték 
tapasztalataikat.

— öregek napja. A hatvani 
csomópont szakszervezeti bi
zottságának nyugdíjas csoport
ja a vasutasok Liszt Ferenc 
Művelődési Házában az idén 
is megrendezte az öregek nap
ját. Az ünnepséget — amelyen 
négyszázan vettek részt — 
Teliér Sándor, a nyugdíjas 
csoport elnöke nyitotta meg. 
A megjelenteket zenés műsor
ral szórakoztatták és vendégül 
látták.

— Előadás. Á tapolcai Bat
sányi János Művelődési Ház 
színháztermében diaképekkel 
illusztrált előadást tartottak a 
közelmúltban Tapolca és a 
környék természetrajzi, művé
szettörténeti és néprajzi érde
kességeiről. Az előadást Ertlj 
Olga népművelő nyitotta meg.

— Mester és tanítvány. Jas-
ka István ' festőművész, a 
szombathelyi Haladás Művelő
dési Ház képzőművészeti szak- 

. köre egykori vezetőjének se
gítségével érett ’művésszé Né
meth Mihály festő- és szob
rászművész. A mester és tanít
vány alkotásaiból kiállítást 
rendeztek a kultúr házban,
amelyet Antoni Alfonz, a jár
műjavító főmérnöke nyitott 
meg november 13-án.

■— Kommunista műszak. A 
miskolci járműjavítóban no
vember 3-án kommunista mű
szakot tartottak. Az érte járó 
bért a szántódi üzemi üdülő ■ 
fejlesztésére ajánlották fel. A 
műszakon résztvevők össze
sen 4700 órát dolgoztak. A 
legtöbben teherkocsikat javí
tottak és alkatrészeket gyár
tottak.

—• Véradás. A terézvárosi 
pályafenntartási főnökség I- 
es főpályamesteri szakaszán 
ebben az évben másodszor 
Rendeztek térítésmentes vér- 
adónapot. A két alkalommal 
38 dolgozó összesen 15 liter 
vért adott.

MAGYAR VASUTAS

a Vasutasok Szakszervezetének • 
lapja
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Kibővített 
elnökségi ülés

A vasutasszakszervezet el
nöksége a MÁV vezérigazgató
ság és a vasútigazgtóságok ve
zetői kibővített értekezleten vi
tatták meg a MÁV 1980. évi 
vállalati tervjavaslatát.

A vaskos javaslatot Szűcs 
Zoltán, a MÁV vezérigazgatója 
terjesztette elő. Hangsúlyozta, 
hogy a vasútra háruló felada
tok a jövő évben tovább nő
nek. Ezért arra kérte a  részt
vevőket: ki-ki a maga beosz
tásában tegyen meg mindent 
azért, hogy a MÁV megfelel
hessen a vele szemben támasz
tott követelményeknek.

Hosszú évek óta, várhatóan 
a jövő esztendő lesz az, ami
kor a személyszállításban az 
elszállítandó utasmennyiség 
stagnálásával kell számolni. 
Ha éhhez hozzáadjuk, hogy 
továbbra is nagy gondot kell 
fordítani a terv minőségi mu
tatóinak javítására, a kulturált 
Utazás feltételeinek a biztosí
tására, akkor valóban nagy 
szükség lesz arra, hogy min
denki becsülettel lássa él a 
szolgálatot
f. Az áruszállításban tovább 
tart a mennyiségi növekedés. 
A tervben 137 millió tonnával 
számol a vasút, de lehet, hogy 
ennél is nagyobb lesz az igény. 
Változatlanul nagy feladatot 
jelent a záhonyi körzet zavar
talan munkájának biztosítása.

Mivel a jövő évben is szá
molni kell az áruszállítás sze
zonális jellegével, a rakodási 
rendellenességekkel, az időn
ként jelentkező kocsihiánnyal, 
ezért már most szorgalmazni 
kell az előszállításokat és min
dent el kell követni az elegy- 
áramlás folyamatosságának 
biztosításáért. (A vasút 1980. 
évi feladatairól egyébként ja
nuári lapszámunkban részlete
sen tájékoztatjuk az olvasó
kat.)

A Szakszervezetek Borsod 
megyei Tanácsának kultúr- 
osztálya a miskolci terü
leti bizottsággal és a vas
utasok Vörösmarty Mű
velődés! Házával közösen 
rendezte a 1 szakszervezeti 
képzőművészeti körök III. 
megyei kiállítását a MÁV Te
rületi Egészségügyi Központ
ban. A kiállítást — amelyen 
festményeket, szobrokat és 
rézkarcokat mutattak be — de
cember 3-tól 16-ig tekinthet
ték meg az érdeklődők.
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NYITOTT ABLAKOK

Székesfehérvárott feltárulnak 
az üzemszervezés rejtett tartalékai

Felére csökkent a gépre várások száma
A korábbi csomóponti üzem- 

főnökségből október 1-től ala
kították meg Székesfehérvá
rott a. körzeti üzemfőnökséget. 
A fiatal vasútüzemi szervezeti 
egységhez tartozik a  balatoni 
fővonal Martonvásár állomás
tól Szabadbattyán 
terjedő szakasza, 
Pusztaszabolcs és Mór állo
mások térsége is. A körzeti 
üzemfőnökségnek 2100 dolgo
zója van, s a területén 18 ál
lomással és hét megálló-rako
dóhellyel rendelkezik, melye
ket 206 km vasútvonal köt 
össze.

Az új vasútüzemi szervezeti

jós. — Munkánk súlyát talán 11 hónapja nem volt dugu- 
az is érzékelteti, hogy terüle- lás... (Mosolyogva ¡megjegyez
rünkön naponta 15—16 ezer te azért, hogy ezt nem árt le- 
tonna áru kerül berakásra. Az kopogni az asztalon.) 
éves áruszállítási teljesítmé- S hogy mit jelent a közpon- 
nyünk közel hatmillió tonna. ti irányítás az üzemiőnökség- 

Megemlítette még, hogy két nél? — Székesfehérvár állo- 
állomásig rendezőpályaudvarukon 1300— máson például azt, hogy a 
valamint 1400 kocsit rendeznek napon- mozdonyfelvigyázók, az állo- 

ta és Székesfehérvár állomás- másirányítók és a forgalmi 
ról húsz olyan nagyforgalmú szolgálattevők együtt vannak, 
iparvágányt szolgálnak ki, együtt dolgoznak. Csak nyi- 
mint az Ikarus gyáré, a Videó- tott ablak választja el egy- 
toné és a  Könnyűfémműé. mástól az irodákat. És ez nem 

Más oldalról emelte ki az véletlenül van így. 
üzemfőnökség létrejöttének je- — Arra törekedtünk, hogy 
len tőségét ítácz Alpár: a lehető legközvetlenebbé te-

— Körzetünkben a teljes £yük az irányításban dolgo-

Sssss/s//sss/sss//ssssssssssss/sssss/sssssssssssssssssssssss/sssssssssssssssssssssssss%

D e c e m b e r  8-án

Felavatták a villamosított 
hudapest-kelebiai fővonalat
December 8-án, szombaton délelőtt, Soroksár állomáson 

került sor a villamosított budapest—kel ebiad nemzetközi fő
vonal felavatására. Az ünnepségen részt vett Borbély Sándor, 
az MSZMP KB titkára, XJrbán Lajos közlekedés-* és postaügyi 
minisztériumi államtitkár, Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazga
tója, Kajcsa József, a vasutas-szakszervezet titkára, ott vol
tak a jugoszláv vasutak, a Nemzetközi Beruházási Bank és a 
kivitelezésben részt vett csehszlovák vállalatok képviselői is.

Az ünnepségen Szűcs Zoltán, a MÁV vezérigazgatója 
mondott beszédet, majd XJrbán Lajos államtitkár adott enge
délyt a villamosított vonal ; üzembehelyezésére. ^(Folytatás a 
4. oldalon)

egység létrejöttének jelentősé- ügyviteli munkát Székesfehér-
géről és munkájuk tapasztala
tairól Rá ez Alpár mérnök fő- 
intézővel, az üzemfőnökség 
vezetőjével és üzemviteli he
lyettesével, Pintér Lajos fő
felügyelővel beszélgettünk.

— Székesfehérvár körzeti 
üzemiŐpökség szerepét eleve 
meghatározzák, hogy olyan or
szágosan 
tartoznak 
Dunai finomító, Moha-rakodó, 
Bodajk-BaUnka állomás, nem 
is szólva a  pusztaszabolcsi és 
a székesfehérvári rendezőpá
lyaudvaroknak az egész du
nántúli forgalomra kiható sze
repéről — kezdte Pintér La-

várra összpontosítottuk. Ezzel 
lehetővé vált, hogy üzemegy
ségeink, az állomások és más 
szolgálati helyek minden fi
gyelmet és energiát az üzem
viteli munkám fordítsanak.

zók kapcsolatát Reméljük, se
gítenek ebben a nyitott abla
kok is. Akik korábban csekk 
telefonon érintkeztek, most 
átszólhatnak egymásnak. Ez
zel megnyílt a lehetőség az 
irányítás jelentős emberi tar-

Cenfcralizációnk egyben a kü-‘!tal-ekainak. feltárására... 
lönböző szolgálati ágak össze-|hanSSÚIJ'°^a  az üzemi onxik-

Ünnepi forgalom előtt

vonását is jelentette. A leg
kiemelt állomások fontosabb feladatunk most 
hozzánk, mint a hogy forgalmi, kereskedelmi 

és vontatási dolgozóinkból 
minden korábbinál szervezet
tebben munkálkodó vasút
üzemi szolgálatot szervez
zünk . . ;
’ — A szervezettebb vasút
üzemi munka eredményei már 
értékelhető módon jelentkez
nek — tette hozzá Pintér La
jos. — Hogy mást ne mond
jak: az idén a korábbihoz ké
pest a felére csökkent a gép- 
revárások száma. A vonat- _ 
összeállításokat jobban hozzá Bal inkára,

Közeledik az év vége. Az ünnepek előtt és után száz
ezrek szállnak fel a vonatokra, hogy családjukhoz, ro
konaikhoz látogassanak; vagy éppen kirándulásra, üdü
lésre használják fel a munkaszüneti napokat.

A teendők már végleges formát öltöttek. A forgalmi 
szakosztály dolgozói a vasútigazgatóságokkal közösen 
kijelölték a mentesítő és szükség szerint közlekedő vo
natokat. December 21-től január 3-ig összesen 264 több
let személyszállító vonat közlekedését tervezték és gon
doskodtak azok tárgyi és személyi feltételeiről. Az idén 
is Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Nagykanizsa és Pécs 
irányába indul és onnan érkezik a  legtöbb vonat.

A szolgáltatás mennyisége mellett a  minőséget csak 
a biztonság, a jó tájékoztatás, a  tisztaság, a fűtés és vi
lágítás adta kényelem nyújthatja. Ezért magasabbra 
kellett tenni a mércét a járműjavító üzemekben és ko
csijavító műhelyekben is. x

A forgalmi és gépészeti szakosztály a vasútigazgató- v 
Ságokkal közösen — mintegy 1650 vonatnál és 44 cso
móponton vizsgálta a  fűtést, a világítást, a tisztaságot és 
a felszereltséget. Ezekben a  napokban a vasutasok ez
reire hárul a feladat, hogy a  feltárt hibákat megszün
tessék, a javításokról időben gondoskodjanak, a kocsi
kat, ha az időjárás megengedi a mosókra vigyék és 
egészségügyi szerelésüket befejezzék.

A vasúti menetrendek magukban hordják az utasítá
sok fegyelmező erejét. Amikor tehát a váltókezelők, a 
kocsirendezők, a forgalmi szolgálattevők és a menetirá
nyítók a  menetrendszerű közlekedésért fáradoznak, egy
szersmind az utasítás szerint látják el a szolgálatot. A 
pályafenntartási dolgozók pedig a korábban befejezett 
munkákkal ritkíthatják a sebességkor!átozásos helyek 
számát és ezáltal kisebb időveszteséggel terhelik a vo
natok menettartamát.

Álljanak a vasutas dolgozók munkahelyükön felké
szülten. Őrizzék, óvják az utasok életét és biztonságát. 
Nyújtsanak a jelzők biztonságot nappal és sötétben egy
aránt. Mivel a  tél már a  küszöbön áll, ködökre és ha
vazásra lehet számítani, fokozott figyelemre, fegyelme
zett munkára van szükség minden szolgálati helyen. 
Akadjon mindig és mindenhol egy-egy segítő kéz, amely 
az öregeket, a kisgyermekkel utazókat, s a betegeket 
gyámolítja.

Nagy munka előtt áll a MÁV kollektívája. A vasút 
dolgozói tegyenek meg mindent azért, hogy az érték
ítélet, mely munkájukat mérlegre teszi,társadalm i 
méretekben legyen lemérhető.

(szabó)

ség vezetője. — Már megtet
tük a2 előkészületeket, hogy 
Pusztasza bölcsön is hasonló
módon összevonjuk a moz
donyfelvigyázókat és a rendel
kező forgalmi szolgálattevő
ke t ,f-

Az új szervezett keretek az 
üzemszervezés sok egyéb, ma 
még „rejtett” tartalékának 
feltárását is kínálják. A kö
zelmúltban rendszeresítették 
például, hogy a pusztaszabol
csi javítóműhelyben elkészült 
kocsikat közvetlenül hozzák 

szénbánya ra-
tudjuk igazítani a rendelke- kódújára. Az ezeket további- 
zésre álló vontatási kapacitás- tó személyvonati gép nem gép
hoz. A fordaszabad szeméi y- 
vonati gépeket már rendsze
resen felhasználjuk lövidebb 
távú tehervonatok továbbítá
sára. S amire a legbüszkéb
bek lehetünk, mint üzemi Ó- 
nökségi eredményre: Székes- 
fehérvár rendezőpályaudvaron

menetben tér haza, Székesfe
hérvárra. Ez az egyik előnye 
ennek a  rugalmas intézkedés
nek. A másik előny, hogy most 
meg is rakják a kocsikat 
mire a mozdony értük megy.

I*. X

Faja László, a Villamos Felsővezeték Építési Főnökség 
dolgozója átvágja a nemzeti színű szalagot ^

A vasút novemberi szállítási teljesítménye*

24 millió 812 ezer utas 
és 11 millió 727 ezer tonna áru

A vasút novemberben' idő százalékos teljesítést niu- 
rmllió 812 ezer utast szálU- ta t
tott. Ezzel a bázishoz viszo- Az összes áruszállításom be
nyitva 97,4, a tervhez képest lül az export-forgalom 0,7, az
95,7 százalékra teljesítette a 
tervet Az utaskilométer-telje
sítmény a bázisnak 97,8, a 
tervezettnek pedig 94,2 száza
léka.

A személyszállítás minősé
ge kismértékben javult. Az 
egy késetten közlekedett sze-

importszállítós 3,2, a tranzit- 
küldemények' mennyisége 2,2 
százsúékkal nőtt a múlt évi
hez képest ezzel szemben a 
belföldi fuvarozások volume
ne 3,3 százalékkal csökkent.

A tervhez viszonyítva a bel
földi és tranzit-szállításoknál

mélyszállító vonatra jutó hé-* f s ^ ^ á L é k o s  túl-
sésd idő azonban a bázishoz 
viszonyítva mintegy 4 perccel 
emelkedett

A vasút novemberi áruszál
lítási teljesítménye II millió 
737 ezer torma volt, s ez a 
bázishoz viszonyítva 98,9,

teljesítés, az export és import 
forgalomnál viszont 5,7 száza
lékos a  lemaradás. A kocsi- 
igényes áruszállítási' teljesít
mény 3,4 százalékkal volt ke
vesebb a  bázisr-idoszaknáL 

A kiemelt* árucikkek közül

A Nyugati

tervet alapul véve 99,8 ’száza- szénből 2,1* kőből 4,1, mészből 
lékos teljesítésnek felél meg.
Az árutorínaküométer-téljeslt- f 6*** M
mény viszont meghaladta a haviéiból homokb« 13,4,
bázisidőszakot, míg a tervhez ^ ,3’
képest azonban csak közel tűzifából 5,8 százalékkal keve

sebbet szállított a vasút, mint 
a bázisidőszakban.

A teherkocsi-gazdálkodás a 
statikus terhelést alapulvéve 
kedvezően alakult, mivel ez a 
mutatószám 4,4 százalékkal 
javult, A kocsiíorduló-idő 
azonban közel 9,1 százalékkal 
emelkedett a  bázishoz viszo
nyítva. Az üzemi munka mi
nőségét jelző mutatók közül 
a tehervonatok menetrend 
szerinti közlekedése, valamint 
a Vonatácsorgási esetek száma 
kedvezően alakult, míg a gép- 
revárási és vonatfeloszlatások 
száma jelentősen meghaladta 
a bázisidőszak szintjét. A te
hervonati mozdonyok kihasz
nálása mind a bázishoz, mind 
a tervhez viszonyítva romlott

A felsővezetékesek a csarnok bejáratánál dolgoznak. ^ ¿ “ éteU)

Tisztasági őrjárat
Tisztasági őrjárattal egybe

kötött kommunista műszakot 
szervezett december 6-án a 
szerencsi üzemfőnökség az ál
lomás területén. A dolgozók 
.eltávolították a sínek közül a 
balesetveszélyes tárgyakat, 
hulladékot, a mozdonysalakot 
pedig vagonba rakták.

A társadalmi munka értéke 
megközelítette az ötezer forin
tot. A kommunista műszak 
után a szakszervezeti bizot*-’ 
ság vendégül látta a társadéi-*" 
mi munka résztvevőit.
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Társelnökök találkozója

A közművelődés nem kampányfeladat
A MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGOK TAPASZTALATAI A FERENCVÁROSI CSOMÓPONTON

X közelmúltban a ferencvá
rosi művelődési bizottságok 
társelnökei a vasutas művelő
dési házban találkoztak. A 
MÁV Vezérigazgatóság sze
mélyzeti és oktatási osztálya, 
és a vasutasszakszervezet 
kulturális, agitációs- propagan
da- és sportosztály munkatár
saival együtt összegezték a 
csomóponti szakszolgálati ágak 
művelődési bizottságainak ed
digi munkáját.

Sokan azt várták ezektől 
a bizottságoktól, hogy helyre
hozzák a korábbi mulasztáso
kat. Több szolgálati helyen 
ugyanis nem tisztázott, nem 
egységes a munkahelyi műve
lődési bizottságok szerepköre, 
arról pedig sok helyütt megfe

ledkeztek, hogy a bizottság 
koordináló, döntéselőkészítő, 
javaslattevő tevékenységét elő
mozdítsák. Különösen nehéz 
helyzetben vannak azok a 
szolgálati helyek —• köztük a 
ferencvárosiak is ahol a 
vasút sajátos szervezeti felépí
tése miatt több művelődési bi
zottság tevékenykedik a cso
móponton. Nem volt, aki a 
szakszolgálati művelődési bi
zottságok munkáját összehan
golta volna, de a bizottságok 
sem törekedtek együttműkö
désre. Ezért sokszor „egy bi
zottsággal több” jelzővel illet
ték a közművelődési munka 
koordinálására hivatott mun
kafórumot.

Az üléseket nem tartották meg
Ami a ferencvárosi művelő

dési bizottságok munkáját il
leti: a több mint ezer dolgo
zót foglalkoztató vontatási fő
nökségen a központi rendéle
tek kiadása után hattagú mű
velődési bizottság alakult Mi
ként Komáromi András sze
mélyzeti vezető, a bizottság 
egyik társelnöke elmondta: a 
munkahelyi művelődés irányí
tására hivatott közösségnél a 
munkamegosztás még jó indu
lattal sem nevezhető kiegyen
súlyozottnak, a bizottsági ülé
seket sem tartották meg. Pe
dig szükség lenne az össze
fogásra, hiszen az indulás, az 
útkeresés mellett olyan ne
hézségekkel kellett volna 
megküzden ünk, mint az ingá
zás, a sajátos vasúti forda- 
és utazószolgálat elszívó hatá
sa, az általános iskolai 
végzettséggel nem rendelke
zők folyamatosan újratermelő
dő tábora, s a közömbösség.

Jelenleg csaknem 200 dolgo
zójuknak nincs alapfokú kép
zettsége, többségük 40 éven 
felüli. Az általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkezők 
számának csökkentésére a bé
késcsabai oktatási tapasztala
tokat és a helyi művelődési 
ház lehetőségeit hasznosították. 
Nem sikerült viszont beindíta
ni a kihelyezett vasútgépészen 
szakközépiskolát Pedig — fi
gyelembe véve a jelenleg épü
lő új ferencvárosi vontatási 
műhelyt — mindenképpen 
szükség lett volna a munkaidő 
után továbbtanuló 33 dolgozó 
helyi középiskolai képzésére. 
Jobb megoldás híján — har
madára fogyatkozva! —, a ke
lenföldi szakiskolába Ingáznak.

A közönségszervező munká
ja eredményes: tavaly 3250 
színházjegyet, 52 színház- és 
48 vasutas pódium bérletet 
adott el. A korábbinál több 
szakmai és szépirodalmi könyv 
lelt gazdára. Kevésbé jól irá
nyítják a szocialista brigá
dok művelődését. A brigádok 
nem a művelődési bizottság és 
a művelődési ház tervei sze
rint tették meg kulturális vál
lalásaikat.

Lényegesen kedvezőtlenebb 
helyzetben van az állomásfő
nökség művelődési bizottsága. 
A 11 tagú testületben a szo
cialista brigádvezetők,. a szak* 
szervezeti bizottság és gazda
sági vezetés képviselője mel
lett az oktatótiszt is szerepet 
kapott — s e z  jó. Annál hát
rányosabb viszont, hogy a mű
velődési bizottság nem tart
ja meg üléseit

Emódi Béla, a bizottság 
szakszervezeti társelnöke el
mondta: a tömegpolitikai ok
tatásban, a hazafias honvédel
mi nevelésben eredményeik 
vannak. A művelődési bizott
ság koordinatív tevékenysége 
közrejátszik abban, hogy a 
párt, a szakszervezeti és a 
KISZ-oktatások tematikájánál 
ritkábbak az átfedések. Több 
mint 200 dolgozd nem végezte 
el az általános iskolát. Az en
nek orvoslására tett erőfeszíté
sek kampány-jellegűek. Rá
adásul a bérezési rendszer 
sem mozgósít az iskola elvég
zésére. Nemegyszer az állo
másfőnők írásban engedélyez
te a továbbtanulást, de a dol
gozó nem vállalkozott rá, 
mondván: a „tanfolyam után 
úgysem emelik a fizetéstf*m

Kihasználatlan lehetőségek
Az állomásfőnökség dolgo

zóinak többsége a munkásszál
lások valamelyikén él. Vala
mennyi szállásról • elmondható: 
a szerény művelődési lehetősé
gek is kihasználatlanok. Álta
lában csak a TV. a rádió, ese
tenként a kihelyezett könyvtár 
ad módot a művelődésre. A 
ferencvárosi vasutas dolgozók 
művelődési házát a széles kö
rű propaganda ellenére alig, 
vagy egyáltalán nem látogat
ják, pedig az ottani programok 
színvonalasak.

Követendők az olyan kezde
ményezések mint az üzemor
vosnő nagy érdeklődéssel meg
tartott- ismeretterjesztő elő
adás-sorozata, vagy a vezény
leti laktanyában alkalomsze
rűen rendezett előadások.

A II. országok vasutas szo
cialista brigádvetélkedőre az 
állomásfőnökség 43 kollektívá
ja nevezett be. A brigádok 
joggal kifogásolták, hogy a 
vasutas pódium és az Erkel 
Színház előadásaira — a túl
zott munkahelyi leterhelés és 
a munkaerő-hiány miatt —

nem mentek éL Akkor miért 
vetették meg velünk a bérle
tet? Csak azért, hogy a bri
gádnaplóba legyen mit bera
gasztani? A bérletek alig egy- 
harmadáft használták ki. Ezen 
változtatni kell — tették szó
vá a brigádok. Persze ez nem
csak a művelődési bizottságon, 
illetve a gazdasági vezetésen, 
hanem sokszor a brigádokon 
is múlik.

A ferencvárosi pályafenn
tartási főnökségnél 5 tagú mű
velődési bizottság tevékeny
kedik. Jelentős szerepe van a 
gyakorlati átcsoportosítások, az 
átszervezések megértetésében 
a tudatformálásban. Azonban 
— mint Varga Tibor helyettes 
főnök, társelnök mondta — a 
művelődési bizottság munká
jához jóformán semmi útrava- 
lót, módszertani ötletet nem 
kaptak. Saját hatáskörben pró
báltak valamit tenni, s a kez
deti eredmények láttán, az 
1979-es munkatervük összeál
lításánál túl óvatosak voltak. 
Csak olyat terveztek, amit el 
is^tudnak végezni.

Előnyös helyzetben
Kezdetben oktatáscentri

kus volt a művelődési bizott
ság. Tulajdonképpen ez nem 
is baj, mert a pályafenntartás 
170 dolgozója nem végezte el 
az általános iskolát A 
művelődési házzal egyeztetett 
oktatási terv eredményeként a 
mostani tanévre 13 dolgozóju
kat iskolázták be, s a jövő 
tanévre is 5 dolgozó jelentke
zett félbehagyott tanulmányai

befejezésére. Az élműit évben 
csupán hárman végezték el 
az általános iskolát 

A tíz pályamesteri szakasz
ra növekedett főnökségnél 
nyugdíjas pedagógus bevonásé" 
val segítik a továbbtanulók 
korrepetálását a brigádok 
kultúrális vállalásainak telje
sítését amelyben a művelődé
si bizottság ajánlásokat is ké
szített A p ft főnökség mun

kásszállóin levő könyvtárak
nak, a gondos felkészítésnek 
is szerepe van abban, hogy a 
csomóponti munkavédelmi ve
télkedőn a szakszolgálat csa
pata végzett az első helyen.

Követésre méltó, hogy a pá
lyafenntartás művelődési bi
zottsága, a vontatási főnökség 
közönségszervezőjének segítsé
gét is igénybe vette. Ez nem
csak a színházjegyek és a bér
letek biztosítására terjed ki: 
vacsorával, zenés klubdélután
nal, ismeretterjesztő előadás
sal egybekötött szocialista bri
gádtalálkozókat is rendeztek a 
társszolgálati ág kollektívái.

Valamennyi ferencvárosi 
szakszolgálat között helyzeti 
előnyt élvez a központi szer
tárfőnökség művelődési bi
zottsága. Titkára tanári vég
zettséggel rendelkezik. De van 
egyéb előnyük is, hiszen kö
zöttük végezték el a legtöbben 
a középiskolát. Hídvégi And
rásáénak a bizottság társel
nökének ismertetőjéből meg
tudtuk,' hogy a Müveit Nép

könyvterjesztő vállalattal jő a 
kapcsolatuk. 1979-ben 11 ezer 
forint értékű szépirodalmi 
könyvet vásároltak dolgozóik 
igaz: a letéti könyvtárat vi
szont a korábbinál keveseb
ben látogatták.

A művelődési bizottság ko
ordinatív tevékenységének 
eredménye: a helyi kultúrott
hon programjaiban 20 vasutas 
pódium, és 18 brigádklub bér
lettel vesznek részt, és csak
nem 1000 színházjegyet vásá
roltak a szertáriak. 1978-ban 
még egy kibővített TIT elő
adást tartottak, az idén már 
csak kettőt. Közrejátszott, 
hogy nehéz volt előadót talál
ni — s ezen a területen sen
kitől sem kaptak segítséget.

A művelődési bizottság 
egyeztette a személyzeti osz
tállyal a központi szertár ká
derpolitikai, beiskolázási el
képzeléseit: 9 dolgozót in
tenzív középiskolába, 25-öt 
szaktanfolyamra Írattak be, s 
csökkent az általános iskolát 
el nem végzettek száma is.

Az előrelépés feltételei
A közművelődésben nehéz 

látványos eredményeket elér
ni, minden apró siker figyel
met érdemel. Mégis: a ferenc
városi művelődési bizottságok
tól többet várunk. Az előrelé
pés feltétele, hogy a szakszol
gálatok művelődési bizottságai 
öss ze hang o l't abban dolgozza
nak, legyen olyan koordináló 
szerv a csomóponton, amely 
a szakszolgálatok kulturális 
munkáját egységes mederbe 
terelt

Társelnöknek lenni, a műve
lődési munkát irányítani nem 
reszort-, vagy kampányfel
adati Csak úgy lehet hatéko
nyabb a gazdaságpolitikai 
agitáció, a csomóponti szak- 
szolgálatok termelési és kultu
rális tapasztalatcseréje, az ál
talános iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 800 dolgozó 
beiskolázása, ha a művelődési 
bizottságok jobban élnek a 
helyi vasutas művelődési ház 
lehetőségeivel.

A továbbképzéshez azonban 
az kel'l — mint Szórádi An- 
talné, a Vasúti Főosztály ok
tatási osztály vezftője és a je
lenlevők hozzászólásukban 
mondták, hogy a dolgozók is 
tudatosabban vegyenek részt 
a közművelődésben. A terme
lési feladatok, az ingázás, a 
vezénylés gondjai nem adhat
nak okot a mentegetőzésre. 
Kétségtelen: Ferencvárosban
még az általánosnál is jobban 
szorítanak a feszített termelé
si feladatok. Tény az is: a 
szolgálat után mindenki örül, 
ha hazafelé indulhat. Csak
hogy a közművelődési törvény 
éppen a munkásemberért, a 
munkásművelődésért fogalma
zott meg. Valamennyien sze
gényebbek leszünk, ha éppen 
azok vonják ki magukat a 
kulturálódás alól, akik a leg
jobban rászorulnának.

Orosz Károly

Emléktáblát avattak Hatvanban
Ünnepi megemlékezés Hámán Kató születésének 

95. évfordulójáról
Rámán Kató születésének 

95. évfordulója alkalmából 
december 2-án emléktáblát 
avattak Hatvan állomás utas
csarnokában. Részt vettek az 
ünnepségen, és az azt meg
előző rendezvényen a buda
pesti igazgatóság területén 
dolgozó Hámán Kató nevét 
viselő szocialista brigádok is. 
A tanácskozást Szelei Lász
ló, az üzemi pártbizottság 
titkára nyitotta meg, majd 
dr. Szabó Miklós, a budapes
ti területi bizottság titkára 
méltatta Hámán Kató szak- 
szervezeti tevékenységét. Utá
na Gadanecz Béla, a Vasúti 
Tudományos Kutató Intézet 
főmunkatársa tartott előadást 
a munkásmozgalom kiemel
kedő harcosának életéről és 
munkásságáról. Ezt követően 
Rákosi István, a ’ budapesti 
igazgatóság helyettes vezetője 
értékelte az igazgatóság terü
letén dolgozó szocialista bri
gádok munkáját, eredményeit.

A tanácskozás után került 
sor az emléktábla leleplezé
sére, amelyen — a Hámán 
Kató nevét viselő brigádok 
vezetői — elhelyezték a ke
gyelet koszorúit. A márvány
tábla előtt Zöld Gábor, a 
hatvani csomópont KlSZ-bd- 
zottságának titkára mon
dott avató beszédet

Hámán Kató vasutas csa
ládban nevelkedett. Édesap
ja 1893-tól — tizennyolc éven 
át — Hatvan állomáson volt 
lámpakezelö. Politikai tevé
kenysége sem volt független 
a szocialista vasutas mozga
lomtól. Hámán Kató húsz 
éves korában élte át az 
1904-es vasutassztrájkot, 
amelynek édesapja is részt
vevője volt. Két évvel később 
megalakult a Vasúti Munká
sok Országos Szövetségének 
hatvani csoportja, amelybe

nemcsak a vasúti munkások, 
hanem az évi fizetéssel ki
nevezett mozdonyfűtők is 
tömörültek.

1908 végén a kereskedelmi 
miniszter feloszlatta a vas
úti munkásszövetséget s 
megtiltotta a vasutasoknak, 
hogy a  szociáldemokrata párt 
tagjai legyenek. A hatvani 
vasutasok illegális szabad 
szervezetével azonban Hámán 
Kató is kapcsolatba kerülhe
tett. Kozsa József kalauz 
ugyanis keresztanyjának Vár 
utca 12. szám alatti lakásán 
— ahol a világháború előt
ti években a hatvani szoci
áldemokrata pártszervezetnek 
bérelt helyisége volt — több
ször találkozott vele.

Hámán Katót 1918. júniu
sában helyezték a Nyugati 
pályaudvar pénztárába. Ezen 
a vasúti gócponton, amely 
akkor már negyed százada 
egyik fontos, őrhelye volt a 
vasutas munkásmozgalomnak, 
gazdag tapasztalatokkal ren
delkező szocialista vasutasok
kal került kapcsolatba. Olya
nokkal is, akik részt vettek 
1918. novemberében a Kom
munisták Magyarországi Párt
jának megalakításában. Há
mán Kató is az elsők között 
lépett a KMP-be. Küldött
ként vett részt 1919. január 
5-én a Magyarországi Vasu
tasok Szövetsége irodakeze
lők, állomásfelvigyázók, állo- 
máselőljárók, kezelőnők és 
távirászok szakosztályának 
alakuló közgyűlésén. A köz
gyűlés a szakosztály vezető
ségébe választotta. Február 
14-én berendelték a kereske
delmi minisztériumban szer
vezett gazdasági tanácsba.

A Tanácsköztársaság leve
rését követően Hámán Kató 
a vegyipari szakszervezetben 
dolgozott. Kiemelkedő sze-

Politikai könyvnapok
A budapesti vasűtigazgató- 

ságon, november 23-án, két na
pon át tartó, vásárlással egy
bekötött politikai könyvnapo
kat tartottak. A rendezvényen 
megjelent Oroszi László, az 
MSZMP VIII. kerületi párt- 
bizottságának titkára, Bánfi 
Erzsébet, a Kossuth Könyvki
adó VIII. kerületi kirendeltsé
gének vezetője. A rendezvényt 
Pady Géza az igazgatóság 
pártbizottságának titkára nyi
totta meg.

Az impozánsan berendezett 
kiállítóteremben mintegy 300 
könyvet tekinthettek meg az

érdeklődők. Ezek között csak
nem 15 új, illetve most kiadott 
klasszikus mű is a polcokra 
került.

Az igazgatóságon sorrendben 
most megtartott 18. politikai 
könyvnapon Bánfi Erzsébet el
ismerőleg nyilatkozott a vas
utasok könyvterjesztő munká
járól, s az ezzel kapcsolatos 
rendezvényekről. A Kossuth 
Kiadó nem régen megtartott 
értékelésén a Vili. kerület 180 
üzeme, vállalata között az 
igazgatóság a harmadik helyet 
foglalja eL

8. R.

KILENCVEN ÉVES

a szegedi „H azánk ” m unkáskórus
A szegedi „Hazánk" mun

káskórus most ünnepli fenn
állásának 90. évfordulóját A 
kórus ,¿lazánk Dal- és Olva
sókör** néven 1889-ben ala
kult a Szeged-Rókusi MÁV 
javítóműhely munkásaiból. 
Megalakulásukkor nemcsak a 
vasutas munkások közötti dal
kultúra terjesztését határozták 
el, hanem a tagok önképzését 
anyagi támogatását is. Az el
ső zászlóavatási ünnepségükre 
1898. május 20-án került sor. 
1921-ben a veszprémi országos 
dalosversenyen már ezüst ser
leget nyertek, majd ezt kőve
tően 1943-ig még 13 esetben

repe volt az Illegális Kom
munisták Magyarországi Párt
jának újjászervezésében. A 
Magyarországi Szocialista 
Munkáspárt létrehozásában 
és a Vörös Segély munkájá
ban.

Hámán Katói a vasutas
mozgalom nevelte. Pénztár- 
kezelő volt. A nevét viselő 
vasutas szocialista brigádok
— emléktáblájának avatásán
— tisztelettel emlékeztek a 
munkásmozgalom kiemelkedő 
harcosára, példaképükre.

érdemeltek ki országos és vi
déki versenyeken, találkozó
kon a  különböző díjakat, elis
meréseket

A kórus az első és a mó
dik világháború időszaka alatt 
szüneteltette tevékenységét, de 
1945 májusától ismét hallat
ták hangjukat 1948-ig Szeged 
egyetlen működő kórusa volt. 
Különösen a  magyar és nem
zetközi munkásmozgalom da
lainak megismertetésében és 
terjesztésében nyújtottak ki
emelkedőt Úttörői voltak Sze
geden és környékén a „Dalolj 
velünk** mozgalomnak, a ma
gyar népzene terjesztésének, 
ápolásának. 1948-ban Siófokon, 
a  vidéki kórusok első díját és 
országos harmadik helyezését 
nyerték éL Ettől kezdve 1966- 
ig minden évben nyertek kü
lönböző díjakat majd minő
sítő versenyeken indultak. 
1968-ban „Aranykoszorú”, míg 
1966-ban és 1970-től kétéven
te az „Aranykoszorú diplomá
val** minősítést nyertek éL

A kórust 1955-ben, fennál
lásának 65. évfordulóján a 
„Szocialista kultúráért* jel
vénnyel tüntették ki. Szege
den rendszeresen részt vesz
nek a  városi és megyei moz
galmi ünnepségeken, a társa
dalmi és szakmai összejövete
leken. Időnként önálló hang
versenyt is adnak. A Magyar 
Rádió 1958 óta készít évente 
felvételt az énekkar műsorá- 
bóL Legutóbb, idén augusztus
ban a  Kóruspódium adásso
rozatában léptek fel. A műn- 
káskőrusban közel félszál 
munkás és értelmiségi, fiatal 
és régi dalos tevékenykedik 
lUés Mihály karnagy irányí
tásával.

A jubileumi hangversenyre 
december 1-én került sorsze
geden, a vasutas művelődési 
háziban. Ácsai Mihály, a terü
leti bizottság titkára ünnepi 
köszöntőjében méltatta a kó
rus munkásságát A nagysike
rű koncerten a jubiláló sze
gedi kórus mellett a  Vasuta
sok Szakszervezete szolnoki 
művelődési központjának fér
fikara, a József Attila Tudo
mányegyetem vegyeskara, va
lamint a Padragkúti Bányász 
férfikar lépett fel. Műsoruk
ban többek között Kodály 
Zoltán, Bárdos Lajos, hiszi 
Ferenc, valamint Händel, Bac.i 
és Monteverdi műved szere
peltek.

G. J.

Ötletnap a kitérőgyártó üzemben
A Gyöngyösi MÁV Kitérőgyártő Üzemben a közelmúltban 

ötletnapot rendeztek. A bíráló bizottság a benyújtott 452 ötlet
ből 114-et fogadott el. Ebből 48-at újításnak minősítettek.

Az ötletekért összesen több mint tizenhétezer forintot fi
zettek. A legtöbb ötlete Nagy Andrásnak, Ágoston Lászlónak 
és Marcsik Sándornak volt
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A szakszervezetek helye a szocializmusban
í r ta : Ja k a b  S á n d o r, a  S Z O T  fő titk á rh e ly e tte se

A szakszervezeteknek kettős 
jellegű alapfeladatuk van a 
fejlett szocializmus építésének 
körülményei között is. Egy
részt nevelik, szervezik a tag
ságot. szocialista társadal
munk politikai, gazdasági ere
jének gyarapítására. Ezt ne
vezhetjük a szakszervezetek 
„össznépi, szocialista nemze
ti” funkciójának. Vállalják az 
össztársadalmi érdek képvise
letét. mert a munkáshatalom 
politikai részesei, s felelőssé

get éreznek a szocializmus 
építésének egészéért, mert a 
szocialista állam erősítése raj
tuk is múlik, hiszen a szocia
lista álltamnak döntő fontos
ságú politikai támaszai, tö
megbázisuk képviseletével. 
Másrészt a szakszervezetek
nek képviselniük kell tagsá
guk érdekét anyagi, szociális, 
kulturális igényeik kielégíté
sében. Ezt nevezhetjük „szak- 
szervezeti képviseleti” funk
ciónak.

A jövőre a mában kell tudatosai felkészülni
A szakszervezetek szerep

körének e két funkciója 
együtt, egymást kiegészítve, 
kölcsönhatásban valósul meg. 
Az első funkció a szélesebb, 
átfogóbb, a jövőbe mutatóbb. 
A marxista—leninista állam- 
és társadalomelméletünk az 
össznépi funkció, az össznépi 
érdek szükségszerű kibonta
koztatását igényli. Az állam 
szerepének erősítésére mindig 
szükség van. a külső nemzet
közi tényezők hatására. Tár
sadalmi fejlődésünkben szo
cialista államunk fokozatosan 
össznépivé fejlődik, olyan kö
rülmények között, amikor ve
zető ereje a munkásosztály 
marad, osztály támasza viszont 
kitágul, egyetemesebb lesz. A 
fejlett szocialista társadalom
ban az állam össznépivé vá
lik. A külső, nemzetközi vé
delmi tényezőtől elvonatkoz
tatva, az össznépi állam 
mindaddig fennmarad és fej
lődik, * ameddig a társadalom 
gazdasági és kulturális építé
sének feladatait más úton — 
mint az állam irányító, szer
vező tevékenységének útján 
—, nem vagyunk képesek 
megoldani. Társadalomelméle
tünk szerint egy történelmileg 
hosszú és evolúciós folyamat
nak vagyunk és méginkább le
szünk a részesei. Valljuk az 
MSZMP Programnyilatkozatá
ban, hogy „A fejlett szocialista 
társadalomban mind teljeseb
ben kibontakoznak és fejlőd
nek a kommunista társadalmi 
önkormányzat elemei.**

E jövőre a mában kell tuda
tosan felkészülnünk. Mindez 
növeli a szakszervezetek sze
repét. amikor más társadalmi, 
politikai . szervezetekkel és 
mozgalmakkal együtt, azok
kal kölcsönhatásban, munkál
kodik a közösségi, társadalmi 
élet sokrétű kibontakoztatá
sán. a politikai öntevékenység, 
a szocialista közélet és de
mokrácia olyan színvonalának 
meghonosításán, amikor a 
társadalom önfejlesztő erői 
képesek lesznek kezdetben 
részlegesen, majd egyre tel
jesebben ellátni a kommunis
ta önkormányzat funkcióit.

A szakszervezeteknek a fej
lett szocialista társadalom 
távlati céljainak képviselete, 
az össztársadalmi érdekek 
szolgálata mellett, azzal egy- 
időben képviselniük kell sa
ját tagságuk érdekeit.

Miből fakad ez a szerepűik, 
hiszen a szocialista állam is

integrálja valamennyi .tisz
tességes, becsületes polgárá
nak érdekét?

Abból, hogy a fejlett szo
cializmus építésének szakaszá
ban a társadalmi és gazdasá
gi szférában egyaránt objek
tíve létemek olyan érdekek, 
amelyeket a még létező osz
tályok, rétegek képviseletében 
elemezni, feltárni, összefoglal
ni. közvetíteni, majd megol
dani szükséges. Az érdekkü
lönbségek ugyan nem antago- 
nisztikusak, de valósak, fe
szültségek, ellentmondások, 
társadalmi igazságtalanságok 
forrásai lehetnek.

A szocializmus politikai 
rendszerének és mechanizmu
sának egyik fő feladata ezek
nek az érdekeknek a számba
vétele, osztályozása és a tár
sadalmi tervezés szintjére 
emelése, hogy tudatosságot és 
tömegtámogatást biztosítsunk 
érvényre jutásuknak. E fel
adattal a szocializmus politi
kai felépítményének hosszabb 
történelmi szakaszban, egé
szen az osztálykülönbségek 
megszűnéséig számolni kell.

Az érdekek vázolt szocia
lizmusbeli felfogása nélkülöz
hetetlenné teszi a szakszerve
zetek és az állam kapcsolatá
ban, hogy a szakszervezetek 
vállalják, képviseljék tagsá
guk érdékeit, érdekeinek köz
vetítését és érvényre juttatásá
hoz szervezeti, jogi biztosíték
kal rendelkezzenek.

Ehhez azonban két észrevé
telt szükséges fűznünk. Az 
egyik, hogy a szakszervezetek 
nem valamiféle „postás” sze
repre vannak predesztinálva, 
amikor feltárják, összegyűjtik 
tagságuk érdekeit és azt köz
vetítik az állam felé. A szak- 
szervezetek feladata ugyanis 
nem korlátozódik az érdekek 
összegyűjtésére és közvetítésé
re. A mozgalomban egészében 
és minden területén külön- 
külön is osztályozni, rangso
rolni szükséges az érdekeket 
A jogos, reális igényeket felka
rolni és megoldásük módoza
taira javaslatokat elképzelé
seket kidolgozni szükséges. A 
szakszervezeti mozgalom 
azonban nem lehet, nem vál
hat a jogtalan, irreális igé
nyek, a vélt, a hamis érdekek 
patronálójává. Mindez nagy 
körültekintést problémaérzé
kenységet 'Valóságismeretet té
telez fel a tagság érdekképvi
seletében fellépő szakszerve
zeti szervektől.

A jelenlegi helyzetben a 
legfontosabb politikái fel
adat, amit a párt egész társa
dalmi tevékenységének kö
zéppontjába állít: a gazdasági 
egyensúly helyreállítása és a 
fenntartása, a gazdasági haté
konyság feltételeinek tartós és 
folyamatos biztosítása.

A gazdasági egyensúly és a 
hatékonyság egymással szoro
san összefüggnek, kölcsönö
sen feltételezik egymást Olyan 
átfogó, általános társadalmi 
méretű feladatról van szó, 
amely a legközvetlenebbül 
érinti a vezetést éppúgy, mint 
a dolgozók tömegeit. Megol
dása csak valamennyi társa
dalmi szerv közreműködésével 
lehetséges és ebben is rendkí
vül jelentőségteljes feladatai 
vannak a szakszervezeteknek. 
Ezek szabják meg a gazdasá
gi feladatok segítésére irá
nyuló tevékenységüket és 
erőteljesen befolyásolják ér
dekvédelmi funkcióikat A 
megváltozott körülményeknek 
csak úgy tudnak megfelelni, 
ha a tevékenységüknek mind 
a tartalmát, mind pedig a 
módszerét az új szükségle
teknek megfelelően alakítják.

Mindenekelőtt szükség van 
bizonyos szemléleti változásra. 
A korábbi mennyiségi szemlé
letet fel kell, hogy váltsa a 
gazdálkodás hatékonysági 
szempontja. Nem általában 
kell a termelési feladatokat 
szorgalmazni, hanem konkré
tan meghatározott termékek
ből a gazdaságosság keretei 
között! A hatékonyság érvé
nyesítésének két nagyon fon

tos, alapvető állandóan ható 
tényezője:

— a viszonylag gyors ter
mékszerkezet változás és a 
korszerű termelési eljárás, a 
legfejlettebb technikai, tech
nológiai eljárások alkalmazá
sa;

— niindkettőnek fontos kon
zekvenciái vannak a szakszer
vezet tevékenységére is.

Jobban kell számolni a ha
tékonyság alapján végbemenő 
differenciálódással. Egyes ter
mékfajták, termelési ágak 
gyorsabban nyernek, illetve 
veszítenek tekintélyükből. E 
mögött pedig mindig ott áll a 
termelés szubjektumainak 
presztízse; a termelés, a konk
rét munka megbecsülésének 
értéke.

A szakszervezetektől a tár
sadalom nemcsak azt várja el, 
hogy vessék latba befolyásu
kat a termelés fellendítéséért, 
hanem azt is, hogy egyes ese
tekben az össztársadalmi ér
dek kívánalmainak megfele
lően egyes termékeknél a visz- 
szafejlesztést is támogassák. 
Nyilvánvaló, hogy ennek az 
álláspontnak a képviselete jó
val bonyolultabb és nehezebb 
érdekvédelmi tevékenységet 
jelent már csak azért is, mert 
a termékek értékrendjének 
alakulása nagyrészt az egyes 
dolgozóktól, vagy munkáskol- 
lektívák szubjektív törekvé
seitől, szándékaitól függetle
nül megy végbe. Az érdekek 
olyan összhangjából kell kiin
dulni, ami tekintettel van a 
szűkebb érdekekre, de ugyan
akkor minden erővel az álta
lános előrehaladást, a fejlő
dést segíti kibontakozni.

A  szakszervezetek lépjenek fe l 
az egyeníősdi elosztás ellen

A nagyobb differenciálás telezettségeink miatt még an- 
nemcsak az objektív viszonyok náj kevesebbet, 
változásai miatt szükséges,
hanem a szubjektív tényezők A fejlett szocialista társada- 
hatékonyabb kibontakoztatá- lom építése feltételezi és szük- 
sa érdekében Is. Vagyis riem- teszi a dolgozók tár
csák azt a munkát kell job- , . . . . . , , , ..
bán honorálni, amelyet a piac “ ¿almi tudatosságát és akti- 
magasabb elismerésben része- vitását, egyben megteremti 
sít. hanem azt is. amely a töo- történelmi küldetésük teljes 
bl munkához viszonyítva mini kibontakozásának feltételeit 

* ^ Ez pedig nem ösztönösen tör
ténik, a folyamatot a párt irá
nyítja és megvalósításában 
döntő szerep jut a szakszerve
zeteknek. A párt a társadalmi 
célok megvalósítása érdeké
ben mindinkább igényli és tu
datosan erősíti a szaikszerve- 
zetek tevékenységét A párt 
harcostársának tekinti és 
támogatja a szakszervezeteket 
Minden tisztségviselő,, aktivis
ta szakszervezeti tag megtisz
telő kötelessége, hogy társa
dalmi céljainkat legjobb tudá
sa szerint segítse.

Érdekek és lehetőségek

A másik észrevétel az ér
dekképviselet viszgálatakor az 
állam, a gazdasági vezetés és 
a szakszervezetek kapcsolatá
nak aspektusából méginkább 
„húsbavágó” problémára vo
natkozik. Mi a helyzet ugyan
is akkorr ha a legkörültekin
tőbben megvizsgált a demok
ratizmus szabályainak betartá
sával kialakított a tömegtá
mogatás által elvárt olyan re
ális - igényekről kell lemonda
nunk. amelynek kielégítését 
gazdasági helyzetünk, fejlett
ségünk, nem teszi lehetővé?

Ebben az esetben a reális 
érdekképviselet az igényeket 
csakis latensként foghatja fel 
és türelmet, megértést, főleg 
időt kér tagságától jogos ér
dekének érvényesítéséhez, a 
feltételek megteremtése áltat

Az MSZMP Programnyilat
kozata a szakszervezetek e 
szerepét aláhúzva kimondja, 
hovv ..az ország anyagi lehe
tőségeivel összhangban képvi
seljék tagjaik érdekeit az 
anyagi, szociális és kulturális 
igények kielégítésében.’*

A szakszervezeti tagság ér
dekeinek vizsgálatánál — az

állami, gazdasági, valamint a 
szakszervezetek kapcsolatá
ban — szükséges rámutatnunk 
arra, hogy napjainkban és 
előrehaladásunknak megfele
lően egyre nagyobb jelentőség
re tesz szert a képviselet ak
tív oldala, a pozitív „ráhatás** 
a szocialista épitőmunkára. A 
szakszervezeteik egyre szélese
dő skálán fejtik k i . tevékeny
ségüket. Részt vállalnak a 
vállalatok termelési, szociális 
és kulturális fejlesztési tervei
nek kimunkálásában, megva
lósításában. Segítik az üzem- 
és munkaszervezést, a mun
kafegyelem, a munkaerkölcs 
szilárdulását, a bérek és tel
jesítmények összehangolását. 
Támogatják a munka verseny 
mozgalomban az új elemek, 
vállalások térhódítását, a mi
nőségi. hatékony munka be
csületét.

E tevékenységük végső fo
kon aktív érdekvédelem, mert 
a jól. becsületesen dolgozók 
érdekében lépnek fel és az 
Igények kielégítésének alap
jait segítik mihamarabb meg
teremteni.

ben kiemelkedik. A szakszer
vezetek e törekvést azzal se
gíthetik a legjobban, ha érdek- 
védelmi tevékenységükben a 
munka szocialista elosztás sze
rinti elvét képviselik, s fellép
nek az egyerúősdi ellen.

Ha a hatékonyság követél
ményét következetesebben 
akarjuk érvényesíteni — már
pedig ez elkerülhetetlen —, 
jobban felszínre kerülnek azok 
az ellentmondásók, amelyek 
a haladó és a konzervatív, 
az élenjárd és az elmaradott, 
a fegyelmezett és a fegyelme
zetlen dolgozók között létez
nék. Sőt, az is elképzelhető, 
hogy helyenként kisebb- 
nagyobb feszültségeket, konf
liktusokat teremtenek. Az 
egész politikai munkánknak 
számolni kell ezzel és nem 
szabad kitérni a konzekven
ciák elől. Kellő tudatosságra, 
olykor nem kevés bátorságra 
van szükség ahhoz, hogy min
dig a haladás, a fegyelmezett, 
az élenjáró mellett álljanak, s 
ezt az álláspontot képviseljék 
mindenkivel szemben.

A szakszervezetek a meg
változott körülmények között 
csak úgy tudnak megfelelni a 
velük szembeni elvárásoknak. 
ha egész tevékenységükkel 
együtt magasabb színvonalra 
emelik nevelő munkájukat. A 
hatékonyabb és a konkrétabb 
termelés ügye végső fokon a 
dolgozó milliók öntudatos, fe
gyelmezett munkáján, szakér
telmén. illetve szaktudásán áll, 
vagy bukik.

Újra kell értékelnünk a 
köztudatban a termelés és fo
gyasztás korábban is hangoz
tatott egységét Azt a régi 
igazságot, hogy a termelés a 
meghatározó, azt a nemzeti jö
vedelmet fogyaszthatjuk el, 
ruházhatjuk be, amit megter
melünk. Sőt a fizetési mérle
günk kedvezőtlen alakulása 
következtében, az adóssági kö-

Ö nkéntes véradók
A budapesti igazgatóság Vöröskereszt szervezete a közel

múltban térítésmentes váradónapot tartott, amelyen 222-en 
vettek részt Ezúttal nyolcvan liter vért gyűjtöttek össze a 
Heim Pál Gyermekkórház részére. A véradáson — a központi 
szolgálat dolgozóin kívül — részt vettek a MÁV Tisztképző 
hallgatói, a Vasúti Tudományos Kutató Intézet, a MÁV anyag- 
vizsgáló főnökség, a balparti épületfenntartási főnökség, Jó
zsefváros állomás, valamint a MÁV óvodák dolgozói is.

Felveszik az adatokat Bnlyák Margit KlSZ-tag először ad vért

A rögtönzött laboratóriumba egymás a lia  érkeznek a  dooorol.

A véradás után jólesik a falatozás

fővári Árpád képriportja)

Egy pénztáros a Nyugatiból
Nagy Mária Lujza, 

a nyugati pályaud
var pénztárosainak ségi 
egyike. Kiemelkedő mon, 
munkájáért az idén 
Kiváló dolgozó ki
tüntetésben . része
sült A megbecsülést 
munkáján kívül kor
rektségével, tisztes
ségével vívta ki.

— Mióta dolgozik 
a vasútnál? Hogyan 
jutott eszébe, hogy 
ezt a sok fáradtság
gal járó szakmát vá
lassza?

— Édesapám is 
vasutas volt, tehát 
számomra nem volt 
ismeretlen a vasút 
világa. Arról nem is 
beszélve, hogy a vo
natok és az utazás 
gondolata képzele
temben mindig nagy
városokat, tájakat 
elevenített fel. Jó

formán meg sem 
száradt a tinta érett- 

bizonyítványo- 
amikor 1942- 

ben a belföldi sze
mélypénztárba ke
rültem. 1950-ben el
végeztem a tisztkép
zőt, majd magán- 
szorgalomból alapfo
kú vizsgát tettem 
német és angol 
nyelvből. Hogy 

nyelvtudásomat 
hasznosítani tudjam, 
1962-ben a nemzet
közi pénztárba he-

összeget is mondani, lom abbahagyni a 
de három hónap munkát, de az em- 
alatt általában 400— bér öregszik. Család, 
500 ezer forint bévé- unoka nem vár az 
telem volt, plusz otthonomban, de 
nyáron sok a valuta, nem fogok unatkoz-
Ebből már mesebeli 
palotát is lehetett 
volna építeni — te
szi hozzá mosolyog
va.

— Most, a nyug
díjas élet küszöbén 
mit tudna mondani 
munkájáról?

Nehéz, felelős-
lyeztek és jelenleg tágteljes munka a 
is, két évvel a nyug- m^ánk, én mégis sze-
dijkorhatáromon túl, 
itt teljesítek szolgá
latot.

— Harminchét év 
alatt körülbelül

retem. A szakma

ni. Kedvenc íróim, 
költőim műveit ol
vasgatom majd. . .

— Mivel nincs 
családja, az eltelt 37 
esztendő alatt bizo
nyára sokszor telje
sített ünnepnapokon 
szolgálatot?

— Sűrűn vállal
tam ünnepi szolgá
latot, főként családi 
ünnepeknél; kard-

többet ér, mert azt 
sem pénzzel, sem 
egyébbe] nem lehet 
pótolni. Elégedett 

menhyi pénzt kezelt vagyok. Főfelügyelői

szeretete mindennél csonykor, szilveszter
kor, de egyéb ün
nepnapokon is. Fő-

ltt a pénztárban?
— Nehéz lenne 

még megközelítő

rangfokozatom van, 
és szép nyugdíjra 
számíthatok. Sajná-

nökeim, vagy ha 
kollégáim hívtak, én 
jöttem, mert tudtam, 
hogy szükség volt 
rám.

Endleln Erika
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Átadták a forgalomaak 

a kelebiai villamosított vonalat

Szűcs Zoltán, a MAY vezérigazgatója méltatja a  villamosított kelebiai fővonal jelentőségét

(Folytatta azt. oldalról)
Most, hogy befejeződött a 

kelebiai fővonal villamosítá
sa, Csárdái Jánost, a MÁV 
Villamos Felsővezetők Építési 
Főnökség igazgatóját arra 
kértük: elevenítse fel a nagy- 
jelentőségű beruházás főbb 
állomásait és ismertesse to
vábbi feladataikat.

— Azzal kell kezdenem, 
hogy 1975-ben, amikor a  vil
lamosítási program az erede
ti elképzelések szerint' befe
jeződött volna, már hozzáfog
tunk a kelebiai vonal villa
mosításának előkészítéséhez, 
1976 október elsején pedig 
építéséhez. Ettől az időpont
tól kezdve a terveket szinte 
percnyi pontossággal teljesí
tettük. így 1978. június 23-án 
már sor kerülhetett a  rész- 
üzemi elvételre, Budapest—
Kunszentmiklós—Tass között. 
Ez nemcsak olaj takarékossá
gi szempontból volt jelentős, 
hanem hépgazdaságilag is, 
mert az építkezés szinte pil
lanatig sem növelte a  befeje
zetlen beruházások számát, 
így az üzembehelyezéssel 
nyomban befejezett beruhá
zásnak minősült.

Gyorsan, gazdaságosan
Sikernek könyvelhetjük él 

őzt is, hogy gyorsan és gaz
daságosan megépültek a vo
nal energiaellátását szolgáló 
a ¡állomások Szabadszálláson 
és Kiskunhalason, külső ipa
ri vállalatok, a  Villamoserő
mű Tervező és Szerelő Válla
lat, a  Ganz Villamossági Mű
vek, a Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat, va
lamint a  Kiskunhalasi Építő
ipari Vállalat jól koordinált, 
hathatós közreműködésével. Az 
alállomások beruházási össze
gének csökkentése céljából el
hagytuk a tervezett soroksári 
alállomás megépítését, s  he
lyette a  már korábban felépí
tett népligeti alállomást bő-

teniök a minden vasútépítés
sel, igy a felsővezeték szere
léssel is együtt járó forgalmi 
zavarokat?

Vonatmentes id ő b e n ...
*— Köztudott, hogy a  vonat

forgalom és a  felsővezeték 
építés kölcsönösen zavarják 
egymást. Éppen ezért célul 
tűztük: a kelebiai vonalat úgy 
villamosítjuk, hogy a forgal
mat az általánosnál minél ki
sebb mértékben zavarjuk. Ez 
sikerült is, m ert a  budapesti 
és a szegedi vasútigazgatóság, 
valamint a  társszolgálati ágak 
a legkészségesebb együttmű
ködéssel siettek segítségünkre, 
ennnek következményeként 
pontosan kidolgoztuk a  villa
mosítás naptári programját és 
a  munkákat a  menetrendi 
szünetekre ütemeztük. Csak
nem mindig vonatmentes idő
ben szereltünk, ¡s így a forga
lom egyszer se kényszerült 
arra, hogy az utasokat autó
buszos átszállással juttassa 
úticéljukhoz.

— Ami a jő együttműkö
dést illeti, feltétlenül ki kell 
emelnem a MÁV Tervező In
tézet munkáját is, amellyel a 
kelebiai villamosítás terveit 
lelkiismeretesen, gyorsan, jó 
minőségben mindig határidő
re kidolgozta. Ugyancsak nagy 
segítségünkre volt a  MÁV 
Beruházási Iroda 3-as számú 
felügyelőségének gárdája, mű
szaki ellenőri kara, Koltai Pál 
vezetésével. Mindig idejében 
gondoskodtak tervellátásunk
ról, a munkahelyek átadásá
ról.

Mint az igazgató elmondot
ta: a  kelebiai munka befe
jeztével a  főnökségnek mun
kaerőgondokkal kell szembe

néznie, mert az üzembe lépő 
alállomásokat az eddig kiala
kult gyakorlat szerint saját 
szerzőgárdájából: kell ellátnia 
üzemeltető és karbantartó 
szakemberekkel. Gondolkozás
ra nincs sok idő, a kelebiai 
gárdát ugyanis a  jövő évben 
át kell telepíteni a Cegléd—

Kis kunfélegyháza—Kisku n- 
halas közötti vonal villamosí
tásához. Ez ugyancsak ha
laszthatatlan, gyors energia
racionalizálási munka és el
készültét fontos tranzitszállí
tási érdekek sürgetik. A vo
nal villamosításáról —' mint 
emlékezetes — ez év tavaszán 
döntöttek, május 9-én pedig 
meg is kezdődött a munka és 
jelenleg már Kecskemét ál
lomásig feszül a felsövezéiék, 
az oszlopalapozással pedig 
Kiskunfélegyháza előtt tarta
nak. Ügy tervezik, hogy 1981. 
december 31-ig ezen a  104 ki
lométeres vonalon is megin
dul a  villamosvon tatás,.

Új feladatok előtt
Ezzel egyidejűleg tovább 

folytatódik a hegyeshalmi fő
vonal rekonstrukciójának ré
szeként az új nyomvonalon 
haladó szakaszok villamos 
felsővezetőkének építése. Még
pedig gyors ütemben, mert az 
osztrák Plasser cég géplánca 
előtt kell felszerelni a  villa
mos felsővezetéket. Munká
jukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy október 30-án Bicske— 
Szárliget között az új nyom
vonal jobb vágányán megtör
ténhetett a  felsővezeték átkö
tése és az új pályaszakaszon 
megindulhatott a forgalom.

A jövő évben megkezdődik 
az újabb nagy munka i6: a
pécsi vonal villamosításának 
előkészítése.

Szász Ferenc

vitettük ki. Ez 70 százalékos 
költségmegtakarítást eredmé
nyezett.

— Kerestük a módját an
nak is, miként csökkenthet- 
nénk az igen drága felsőveze
ték építés költségeit — foly
tatta. — Ezért a  műszaki ha
ladás jegyében technikai új
donsághoz folyamodtunk: az 
állomások mellékvágányai fö
lött nem tartósodronnyal ellá
tott láncrendszerű vezetéket 
szereltünk fel, hanem csupán 
a  munkavezetéket húztuk ki. 
Ugyanis a  mellékvágányokra 
engedélyezett pályasebességre 
ez a, megoldás tökéletesen 
megfelel. A módosítás állo
másonként 7—10 százalékos 
megtakarítást eredményezett 
a  költségvetési előirányzathoz 
képest. A megtakarítás anyag
költségben és munkaráfordí
tásban jelentkezett.

Ezután Csárádi Jánostól azt 
kérdeztük: sikerült-e csökken-

Az ünnepség után Szecsei László forgalmi szolgálattevő me
neszt! a V43-as villamos mozdony vontatta első szerelvényt

(Laczkó Ildikó felvételei)

íg y  d o lgo zn ak  a D u n a -p a rtia k
Budapest-Duna-part kimon

dottan j teherpályaudvar. Vala
mennyi személyvonat elkerüli. 
Nyolc évvel ezelőtt csatolták 
Ferencvároshoz, addig önálló 
volt. Ferencváros helyi kocsi- 
forgalma ezáltal több mint 30 
százalékkal emelkedett, a 
gondja viszont jóval keveseb
bel.

Az olvasó ebből is sejtheti, 
hogy összeszokott, viszonylag 
stabil gárda dolgozik. Dúna- 
part állomáson, vagyis a  for
galmiak és kereskedelmiek 
szoros egymásra utaltsággal, 
példásan együttműködve vég
zik munkájukat Somogyvári 
Ferenc állomásfőnök-helyettes 
és Halmai Antal kereskedelmi 
hivatalnok közvetlen irányítá- 
val.

Gabona* tiszt* 
darabára

— Budapest központi Volán- 
pályaudvarai közül. miénk az 
egyik, sőt — a közforgalmú 
leadásokat tekintve — talán a 
legnagyobb is — állítja Halmai 
Antal. Nyomatékül hozzáteszi:
— Szinte valamennyi olyan 
fővárosi vállalattal fuvarozási 
kapcsolatunk van, amelynek 
nincs iparvágánya vagy bérelt 
rakterülete valamelyik buda
pesti állomáson. Igaz, ez a 
kapcsolat jórészt közvetett, 
mivel az ide érkezett áruk 
mintegy kétharmadát — ha
vonta legalább kétezer kocsit
— a Volán rakja ki és szállítja 
el a címzettekhez. A feladás 
viszonylag kevés, napi 25—30 
vagon, de ennek egy része da
rabáru, a  többi főként export
küldemény. S itt van a főváros 
lisztraktára is: napi 4—5 ko
csi búza őrlemény érkezik és a 
Ferencvárosi Malom is itt fo
gadja az örökli valót, naponta 
mintegy húsz vagont.

— Milyen a  rakodások üte
me?

— Nem a legjobb. Az idei 
kocsiálláspénzek ugyanis — 
októberig — meghaladták a 15 
millió forintot. Sok vállalat 
késve rakja ki az árut, mert 
nincs szabad gépkocsija, meg 
a rakodómunkás is kevés. Leg
többször a Volánra szorítkoz
nak. Csakhogy a Volán-kiren
deltségek elsőként mindig 
azoknak a cégeknek a külde
ményeivel foglalkoznak, ame
lyekkel előzőleg rakodási-szál
lítási szerződést kötöttek. Tu
domásom szerint 75 vállalattal 
van ilyen megállapodásuk. Az

alkalmi megbízatásoknak álta
lában csak jókora késéssel tud
nak eleget tenni.

Amit nőm lehet
pénzzel pótolni
— A vasútnak pedig a ki

ürült kocsi kellene minél 
előbb — az álláspénz helyett. 
Nemde?

— Feltétlenül. Ezért is kö
töttünk az itteni legnagyobb 
Volán-kirendeltséggel, az 1/7- 
essel komplexbrigádszerző- 
dést. A Volán kiemelt vállalá
sa, hogy növeli az elfuvaro
zott áruk részarányát. Más 
szóval ez azt jelenti, hogy 
igyekszik minél többet elszál
lítani az ide más-más átvevők
nek érkező áruk tömegéből. 
Hiszen neki vannak megfele
lő közúti járművei, hozzá elég 
jól gépesített rakodógép-park
ja, képzett és gyakorlott sze
mélyzete. Vállalták továbbá, 
hogy munkaszünetes napokon 
is folyamatosan rakodnak és 
csökkentik a késetten vissza
adott kocsik mennyiségét. Az 
idegen kocsik kezelése ugyan
csak hangsúlyozott a szerző
désben — magyarázza Halmai 
Antal.

Somogyvári Ferenc, akivel 
csak később találkozhattam, 
mert látogatásom kezdetén ép
pen az állomást járta, kiegé
szítette helyettese szavait. El
mondta, hogy a komplexbri- 
gád-szerződésben az állomás 
valamennyi szocialista brigád
ja érdekelt — a mozgalomnak 
egyébként régi hagyományai 
vannak Duna-parton —, de 
személy szerint csak azok 
vesznek részt benne, akik köz
vetlenül érintkeznek a fuva
roztatókkal: raktámokok, for

galmi szolgálattevők, tolatás- 
vezetők stb.

— A kocsirendezőkkel az a 
helyzet — fejtegeti Somogy
vári Ferenc —, hogy ők szinté 
valamennyien kirendeltek. Fő
ként vésztőiek szolgálnak itt 
évek óta. Annyira ide tartoz
nak már, hogy még a kommu
nista műszakokból se marad
nak ki.

Az exportár uh 
elsőbbsége

Arról tájékoztatott .ezután az 
állomás helyi vezetője, hogy 
mit tesznek a vasutasok a 
komplex-szerződés teljesítésé
ért.

— Mindent, amit megtehe
tünk — szögezi le. — A leg
fontosabb persze az előzetes, 
pontos tájékoztatás és a ko
csik időbeni beállítása, kihú
zása. Szükség esetén többszö
ri cserét hajtunk végre a ra
kodóvágányokon, s a feladás
hoz igényelt kocsikat igyek
szünk késedelem nélkül kiállí
tani.

Most, decemberben az ex
port-feladások szaporodása is 
várható. Hogy ne érje megle
petés a Duna-parti vasutasokat, 
felmérték az év végéig esedé
kes külföldi szállításokat, tíz 
nagyobb vállalat megkérdezé
se alapján. Eszerint tőkés or
szágokba 144, szocialista álla
mokba 98 és Záhony kilépés
sel 19 kocsit szándékoznak kül
deni a főbb exportáló partne
reik.

— Lesz-e időben elegendő 
kocsi?

— Megtaláljuk a módját. 
Minket ilyesmiért ritkán ér 
panasz. . .  M ármarosi Fái

(Folytatjuk)
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Szilveszter éjjeli járat

u E
Kitüntetés a várostól Szolnok állomásfőnökének

Németh Mihály állomásfő
nököt Szolnok- város tanácsa 
— a város felszabadulásának 
35. évfordulóján — Pro Űrbe 
díjjal tüntette ki.

★
A rákövetkező vasárnap 

reggel felültem a Keletiben 
a Körös Expresszre, s nem 
kellett hozzá egy óra, a tá
volban feltűntek Szolnok, 
város képei. A kelő nap fé
nyében fehéren tündököltek 
a toronyházak, köztük a hu
szonháromemeletes, amely az 
állomási épület szomszédsá
gában uralja a  Jubileumi 
teret.

A  kitüntetett már várt 
rám, ahogy megbeszéltük, 
ügyeleti szolgálatához illően: 
egyenruhában volt, de kato
nás tartása nélkülözte a me
revséget. Zömök* ritkuló ha
jú férfi. A tekintete kissé 
éles, mégis nyugalmat áraszt. 
Ezt az irodájában figyeltem 
meg, miközben leült a maha
góni színű asztalhoz. A fa
lakon kitüntetések és más 
elismerések oklevelei. Azt ta
núsítják többek között, hogy 
a csomópont hatszor nyerte 
el a  kiváló címet, egyszer a 
vörös vándorzászlót. Tulaj
donképpen ez is minősítése 
az itt végzett munkának, 
több száz ember, megannyi 
derék vasutas helytállásának.

Konvencionális beszélgetés

be kezdtünk a kávé kavar- 
gatása közben, s lassan ki
alakul a  kép, amely a beve
zetőben említett hír mögött 
van.

Lokálpatrióták
Szolnok 1975-ben ünnepelte 

fennállásának 900. évforduló
ját. Ezek szerint 1075-ben 
eleink már benépesítették, sőt 
fellendítették a Tisza-parti 
helységet, azt viszont aligha 
gondolhatták, hogy a késői 
századokban mintegy 80 0Ó0 
ember él, dolgozik, boldogul 
majd a falai között.

Németh Mihály szerény 
ember. Kezdhetné vallomását 
azzal, hogy 1963 óta tagja a 
városi tanács végrehajtó bi
zottságának, s ezen belül ő 
az ügyrendi bizottság elnöke. 
Ehelyett azt mondja:

— őseim egészen az ük
apákig viszamenően szolnoki
ak és vasutasok. Az egész 
család. Az apám szénszerelő 
munkás vo lt. . .

A városért végzett tevé
kenysége közben egyre gaz
dagodott, korszerűsödött a 
vasútállomás is. A „rekonst
rukciódnak nevezett hősi 
időszak gödreire, a sárra, az 
építőanyagok ezertonnáinak 
érkezésére, a vágányzárakra, 
a váltóbekötések és a sínek 
fölötti villamosvezetékek sze
relésének gyötrelmeire ma

talán alig emlékeznék az 
utasok, akik egyébként szin
tén megszenvedték azt az 
időszakot. Most már csak azt 
látják, hogy a peronok tisz
ták, az utasterek kényelme
sek, teljes a komfort, tolató
vágányutas berendezés állítja 
a váltókat, vágány fék szorít
ja a guruló kocsik kerekeit.

A „háttér”-ből is keveset 
látnak-értenek. A Tisza menti 
Vegyiművek szinte ontja a 
vagonokba a műtrágyát, a 
mosóport, kénsavat, lakkfes
téket. A Szolnoki Cukorgyár 
naponta 450—500 kocsiból 
„mossa ki” a Békés, Csongrád, 
Szolnok, Hajdú-Bihar me
gyében termett cukorrépát. A 
Beton- és Vasbetonipari Mű
vek helyi telepén napi 3—4 
fordaszerelvény kavics-meny- 
nyiséget használnak fel ház
gyári panelek gyártására, s 
ezek a termékek is vasúton 
jutnak el rendeltetési he
lyükre. Fel sem sorolható 
valamennyi üzem — köztük 
az Érdért, a Fűrész- és Hor
dóipari Vállalat üzeme, a 
Papírgyár —, amelyek vago
nok százait igénylik naponta, 
s évi szállítási tervük 1 mil
lió 650 ezer tonna termék 
elfuvarozta>tását tartalmazza.

Ember és technika
Szó esik a személyforga

lomról is: tizennyolc-húszezer 
utas érkezik és indul min-
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Keleti, Nyugati, Déli

A budapesti pályaudvarokon 
t elkészültek az ünnepi forgalomra
A karácsonyi, újévi forga

lom mindig nagy próbatétele 
a  vasutasoknak. A nagyobb 
pályaudvarokon már hetekkel 
előbb készülnek erre, hogy 
zavartalan legyen az utasok 
elszállítása. Három fővárosi 
pályaudvaron érdeklődtünk 
arról, hogyan készülnek az 
ünnepi forgalomra, milyen in
tézkedéseket tettetik

A Déli pályaudvaron m ára 
hónap elején gondosan kidol
gozták a technológiát, a ter
veket

— Az idén karácsony négy, 
az újév pedig háromnapos 
lesz, ezért erőinket 21-ére, 
22-ére, 23-ára, illetve január 
l-é~ 2  és 2-ára összpontosítot
tuk — tájékoztat Kereső Ist
ván állomásfőnők. — Az em
lített napokon tizenhat pénz
tárt tartunk nyitva. A szoká
sos három helyett hat szabad
napos jegyvizsgáló, forgalmi 
szolgálattevő és ügyeletes tiszt 
tart fel világosító szolgálatot a 
pályaudvaron. A kettes to
ronyban is megerősítjük a 
szolgálatot Az összes személy- 
kocsit forgalomba állítjuk.

A Keleti pályaudvaron is el
készítették az ünnepi forga
lomra vonatkozó intézkedési 
tervet

Baracsi Péter állomásfőnök- 
helygttes elmondotta, hogy 
négy új jegykiadó automata 
is segíti a pénztárosok mun
káját. Külön fülkébe költöz
tetik a telefon információs 
szolgálat tagjait, hogv ne za
varják egymást A Keletiben

az ünnepek előtt napi 120—130 
ezer utasra számítanak. Ezért 
10—12 kocsiból álló szerelvé
nyeket állítanak össze.

— A szokásos négy tartalék 
helyett ötöt állítunk forga
lomba, közülük hármat rá
dióval is felszerelünk — 
mondj® Baracsi Péter. — A 
kocsik tisztítását — a koráb
bi évekhez hasonlóan — a 
KISZ-fiatalok, valamint az 
igazgatóság és Józsefváros ál
lomás szocialista brigádjai is 
segítik.

A Nyugati pályaudvar nagy
csarnokát már az ünnepi for
galom előtt átadják. A vas
utasok kényelmesebb körül
mények között végezhetik 
munkájukat.

— Az új csarnok rendjét, 
változásait az utasoknak és a 
vasutasoknak is meg kell 
szokni — magyarázza Becze 
Tibor állomásfőnök-helyetles. 
— Valamennyi vágányt római 
számmal jelöljük, nem lesz 
betűs vágány. Ez könnyíti az 
utasok eligazodását Napi 120 
ezres forgalomra számítunk. 
Ezért mi is nyitva tartunk 
minden jegypénztárt. A tíz 
mozgó informátoron kívül egy 
dolgozónk a jegyek bélyegzé
sét végzi a pénztárak bejára
tánál. A gyakori vonatfordu
lók miatt a szerelvényeket 
nem tudjuk a csarnokban elő- 
fűteni. A rövidebb menettávú, 
helyi vonatokat a tárolóvágá
nyokon melegítjük elő.

(Séra)

KINEVEZÉSEK
PuXlai Árpád közlekedés- és 

postaügyi miniszter, dr. Telek 
János mémökfőtanácsost, az 
építési .és pályafenntartási 
szakosztály eddigi vezetőjét, 
felmentette beosztásából és a 
MÁV vezérigazgató-helyette
sévé nevezte ki.

Dr. Telek János 1953 tava
szán, a budapesti igazgatósá
gon kezdte vasúti szolgálatát. 
Előbb osztályvezető-helyettes 
volt, majd kilenc évig vezet
te az építési és pályafenntar
tási osztályt 1962-től 1976-ig 
az igazgatóság helyettes veze
tője volt A MÁV Vezérigaz
gatóság 6. szakosztálya élére 
1976-ban került

A MÁV szolgálatában eltöl
tött negyedszázad alatt, mind
végig aktív közéleti tevékeny
séget folytatott. Politikailag 
jól felkészült, szakmailag kép
zett vezető. Jelentős szerepe 
van a MÁV vonalhálózatának 
komplex korszerűsítési prog
ramja kidolgozásában.

A GySEV igazgatósági ülé
se Benkovics Dezső vezér- 
igazgatót, érdemeinek elisme
rése mellett, nyugállományba 
vonulása alkalmával felmen
tette beosztásából és egyidejű
leg Oroszváry László MÁV 
vezérigazgató-helyettest meg
bízta a GySEV vezérigazgatói 
teendőinek ellátásával.

dennap, a a  gondosan meg
tervezett szigetperonokhoz 
megfelelő aluljáró-rendszer 
vezet

A munkát a  hatemeletes 
„Pagodából” a főrendelkező 
dirigálja, s lent a  mélyben 
előtte gurulnak a  kocsik; ér
keznek, indulnak vagy éppen 
áthaladnak a vonatok. Okos 
berendezések, köztük a rá
dió is könnyíti a  vasutasok 
munkáját de a legfontosabb 
„biztonsági tényező” tovább
ra is az ember — a sarus, a 
kocsirendező, a vonatátvevő, 
a mozdonyvezető — m aradt

Amint erről folyik a beszél
getés, megkérdezem Németh 
Mihályt: — Tudna-e hirtelen 
néhány nevet mondani, olya
nokét akikre mindig lehet 
számítani, akiknek a helytál
lása közismert a  24 négyzet- 
kilométeres nagyüzemben.

A főnők valóban gondol
kodás nélkül kezdi a felso
rolást, 8 elsőként Hargitai 
Lászlót említi.

— ö  az én helyettesem, 
egyben a jobb kezem. Nyu
godt lehetek akkor is, ha a 
városba szólít a kötelesség. 
Harmincöt éve együtt dolgo
zunk, persze más-más beosz
tásban. Előfordult — amikor 
én forgalmi szolgálattevő vol
tam —, hogy ő magasabb 
munkakört töltött be, vagyis 
a térfőnököm volt. Azért 
persze már annak is tizen
nyolc esztendeje, hogy nem 
változott a „felállásunk**. La
ci munkájáról egyébként so
kat elárul az is, hogy most, 
november 7-re a Munka Ér
demrend arany fokozatával 
tüntette ki a Magyar Nép- 
köztársaság Elnöki Taná
csa.!»

A másodikként kimondott 
név: Mondok Sándor, főren
delkező.

— Apró részleteiben ismeri 
az állomás üzemi tervét a 
feladatokat. Mindig térben és 
időben látja a forgalmi hely
zetet, de nemcsak ésszel, ha
nem szívvel is dolgozik. Ma
gával ragadja társa it...

Kovács János, az 55 éves, 
bárhová odaállítható térfelvi
gyázó nevének említése kö
vetkezett ezután, majd Botó 
Sándor üzemmérnökkel zárult 
a  gyors felsorolás, ami csak 
azért maradt abba, mert — 
mint Németh Mihály mondta 
— az újság egész oldalát 
megtöltené a legjobb szolnoki 
vasutasok listája.

Munkaórák 
— számolatlanul

— Hány órát dolgozik az 
állomásfőnök? — kérdeztem 
ezután.

— Általában tíz-ti zenket
tőt, bár soha nem szoktam 
számolni. Reggel ötkor már 
itt vagyok, a helyettesemmel 
együtt, a bejárjuk a szolgálati 
helyek más-más pontjait Ha 
csak váltás, szolgálatátadás 
után kérdeznénk meg az 
embereket aligha beszélné
nek gondjaikról, mivel so
kan vidékről járnak be, s 
közben elmenne a vonatuk. 
Ezért kelünk fel mi, a  ve
zetők korábban. . .  A napi 
munkát általában 16,30-kor 
értékeljük, és 17,30-kor van 
az esti átadás. . .

Megkérdeztem azt is, hogy 
az állomásfőnök mivel és 
mennyivel tudja befolyásolni 
az eseményeket.

— A legfontosabb számom
ra az emberekkel kialakított

DECEMBER 18-TOL:

A Nyugati csarnoka ismét vonatot fogad
Szokatlan — hadd tegyem 

hozzá mindjárt: méreteiben 
imponáló — látvány az üres 
pályaudvar. A z  immár csak
nem kész — megújult — hat
ezer négyzetméter alapterü
letű csarnok, amely régi fé
nyében ragyog. Ám ezt a 
közhelyszerűen említett „régi 
fényt” közülünk csak kevesen 
látták (talán egyikünk sem). 
A Nyugati pályaudvar felvé
teli épületét száz évnél is ré
gebben, 1874 és 1877 között, 
a már akkor világhírű fran
cia Gustave Eiffel iroda ter
vei alapján emelték, s bár 
azóta megannyi vihar tépáz
ta, hasonló rekonstrukcióra

naptár, néhány nap még hát
ra van, amíg — 18-án —• be
gördül a  csarnokba az első 
vonat. Ma még az építőké a 
terep: serényen szorgoskod
nak, hogy tartsák a határ
időt. Füstös Istvánnal, a 
MÁV Magasépítési Főnökség 
főépítésvezetőjével járunk az 
aszfaltszőnyeggel borított, a 
korábbinál szélesebb perono
kon. Szélesebbek, mert egy 
vágánnyal kevesebb — össze
sen négy — van csupán a 
csarnokban. így biztonságo
sabb. És a biztonságot ígéri 
az is, hogy immár földalatti 
aluljáró húzódik a sínpályák 
alatt (csak aztán a  „tisztelt

Szilágyi Imre és Lakatos István, a Magasépítési Főnökség 
dolgozói festik az utastereid lánctartó oszlopokat

egyszer sem került sor. Tol- 
dozták-fol dozták, ráncos mat
rónává lett — már-már a 
környezetét csúfította. S 
akadtak, akik a puszta létét 
is megkérdőjelezték. Kishiján 
végveszélybe került.

DÍSZE LESZ 
A MARX TÉRNEK

Most látni: mily nagy kát 
lett volna érte. Bár még va
lóságos csatatér közepén áll 
—- körötte bontják-fúrják a 
Marx teret; aluljárót mélyí
tenek, felüljáró-hidat feszíte
nek a Nagykörút fölé —, 
méltóságteljesen (és mégis 
könnyeden) ígéri: hangsúlyos 
dísze lesz a teljesen új arcot 
öltő nagyvárosi térnek.

December elejét jelzi a

kapcsolat erősítése — hang
zik válaszként. — A vezetés 
összetett feladat, t  nem szo
rulhat háttérbe az erkölcsi 
és politikai szilárdság. Ná
lunk természetes, hogy An
nus Mihállyal, a  csomóponti 
pártbizottság titkárával vagy 
Szép Ferenccel, a  szakszer
vezeti bizottság titkárával és 
más tömegszervezetek akti
vistáival, a társ-szakszolgála
tok vezetőivel —- akárcsak a 
dolgozókkal, a szocialista bri-. 
gádok képviselőivel — együtt 
beszéljük meg a tennivalókat. 
Az ilyen eszmecserék nélkü
lözhetetlenek az egyszemélyi 
felelőséggel hozott döntések 
előkészítéséhez, vagy ha úgy 
tetszik: a központi akarat 
végrehajtásához. Ilyenformán 
az állomásfőnök jelenléte 
mindig befolyásolja a munka 
menetét.

★

A hosszúra nyúlt, érdekes
ségekkel tarkított beszélgetés 
után Németh Mihály kikísért 
a Pannónia Expresszhez. Mi
előtt a  vonat „bejárt”, még 
megvettem a Szolnok megyei 
Hírlap aznapi számát, majd 
az úton olvasni kezdtem. Az 
utolsó oldal kis híreiben fe
deztem fel:

„Díszpolgárok címmel a 
Magyar Rádió szolnoki stú
diójának 17 órakor kezdődő 
műsorában olyan közismert 
személyiségeket szólaltat 
meg, akiket városuk díszpol
gárrá emelt és Pro Űrbe díj
jal tüntetett ki...**

S büszkén olvastam e sze
mélyiségek között Németh 
Mihály állomásfőnök nevét.

V. Szabó Béla

nagyérdemű”, az utazóközön
ség használja is!).

— Kivitelezői szemléletvál
tozás kellett ahhoz, hogy a 
különböző szakmák képvise
lői így, egymás mellett, egy
más fölött, egymáshoz iga
zodva és ha kellett, egymást 
segítve dolgozzanak —■ mond
ja  a főépítésvezető. Tapasz
talt szakember: 1951 áprilisa 
óta dolgozik a vasút magas
építői között. Építésztechni
kus, elvégezte a  felsőépítő
ipari iskolát, volt irányító 
építésvezető; részt vett fűtő
házak felújításán, a  hatvani 
vasútállomás építésén, a Land
ler Jenő Járműjavító Üzem 
irodakomplexumának, a szo
ciális és az üzemi épületei
nek munkálatain. . .  hosszúra 
nyúlna a lista, ha teljességre 
törekednénk. Most is egyide
jűleg többfelé kell figyelnie: 
a Nyugati pályaudvar mellett 
a Kőér utcai géptelep szociá
lis épületére, a rákosrendezői, 
450 személyes szociális épü
letre, a Landler-jármüjavitó 
színháztermére, a BVSC-pá- 
lya lelátójának átépítésére.

— A magasépítési főnök
ség szakemberei vállalták a 
„mindenes” szerepkörét is 
— folytatja. — Mi készítet
tük el az állványokat az al
vállalkozóknak és a többi 
MÁV-szervezetnek, körbeke
rítettük a munkaterületet, 
hogy a kíváncsiskodó utaso
kat távol tartsuk, ily módon 
is óva épségükét. Hiszen 
igencsak nehéz körülmények 
közepette végeztük a felújí
tást. Hely híján a csarnokban 
tároltuk az építési anyagokat, 
az állványokat-segédszerkeze- 
teket, amelyeket kerülgetni, 
máskor mag ide-oda tologat
ni kellett. De az összeszere
lés színhelye is a csarnok 
volt.• •

NEMCSAK
A VASÚTNAK ÉPÜLT
Ám pergessük vissza a 

történteket a kezdethez. A 
tetszetős tetőszerkezet szem
mel láthatóan olyannyira el
használódott az idők folya
mán, hogy félő volt: előbb-
utóbb balesetet okoz. A stati
kai vizsgálattal 1972-ben a 
MÁV Tervező Intézetét bíz
ták meg. A szakvélemény a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
acélszerkezeti tanszékének 
bevonásával fogalmazódott 
meg: a tartórendszer teher
bírása már alkalmatlan — 
állapították meg 1974-ben. 
Mások ellenőrző vizsgálatai
nak eredményét is figyelem
be véve határozták el a te
tőszerkezet bontását és cse
réjét

A Nyugati pályaudvar — 
kell-e hangsúlyozni — nem
csak a vasúté. Műemlék, 
amelynek sorsa a városfej
lesztés folyamatossága miatt 
sem közömbös. Ezért hirde
tett közös pályázatot a Köz
lekedés- és Postaügyi, az 
Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium, valamint Buda
pest Főváros Tanácsa 1975 
végén, s fél évvel később a 
MÁV már meg is rendelte a 
tervdokumentációt az UVA- 
TERV-től. Abban bíztak: e
sajátos — és nehéz — mun
kához sikerül külső vállala
tokat megnyerni. Tapintatból 
ne soroljuk most azok nevét, 
akik nemet mondtak (jóllehet 
kezdetben érdeklődést mutat
tak). Végül — kényszerhely
zetben — a vasút vehetői 
úgy határoztak: a MÁV saját 
részlegei végzik majd a bon
tást, a gyártást és az építést. 
Ily módon a munkálatok 
mintegy 90 százaléka hárult 
az építési és a  fenntartási 
főnökségekre.

A tetőszerkezet bontását, 
majd újra építését a  Szak- 
és Szerelőipari Főnökség vé
gezte. Az acélelemek gyártá
sa a szombathelyi járműja
vító üzem pácsonyi üzemegy
ségére várt. A keresztaluljá
ró kivitelezésére a Hídépí
tési Főnökség kapott megbí
zást A technológiai szerelé
sekkel a budapesti igazgató
ság főnökségei birkóztak 
meg. A kiszolgáló és az épí
tőipari munkákat pedig a 
már említett Magasépítési 
Főnökség látta eL

FELNŐTTEK 
A FELADATOKHOZ

Ismét Füstös Istváné a  
szó:

— A létszám koncentrálá
sára volt szükség. Az itteni 
munkálatok a legmegfelelőbb 
dolgozók átirányítását kíván
ták meg, s ma már meggyő
ződéssel mondhatjuk: a MÁV 
házilagos kivitelező szerveze
te a Nyugati pályaudvaron

Vincze Győző brigádvezető
felnőtt a feladatokhoz. Ügy 
dolgozott, olyan minőségű 
munkát végzett, hogy az az 
ÉVM vállalatainak is becsü
letére válna. Hadd említsem 
rögtön itt: rendkívül rokon
szenves volt, és jó lenne, ha 
általánossá válna az építők 
és a forgalom együttműködé
se. Rendkívül nagy segítsé
get kaptunk Kijácz József 
állomásfőnöktől: ha intézked
nie kellett, rugalmas volt, s 
az utasok sem érzékelték, ha 
a rendkívülinél Is rendkívü- 
libb állapot következett be.

További nevek hangzanak 
el: Papp Ernőé, a Magasépí
tési Főnökség főmérnökéé, 
aki gyakran tartózkodott a 
helyszínen, ellenőrizve-irá-

nyítva az építkezést. Mezei 
József építésvezetőé és Gör- 
gényi László művezetőé, akik 
állandóan — nyaranta héti 
48, télen 40 órán át — a 
csarnokban tartózkodtak. So
kat tett Hella Ferenc, a
Szak- és Szerelőipari Főnök
ség fémüzemének vezetője: a  
vasszerkezei bontását, majd 
az új építését irányította. Az 
ajtókat-ablakokat a  műem
lék jellegnek megfelelően újí
totta fel a szak-szerelők asz
talos-részlege; Antalffy Lász
ló üzemvezető irányításával 
nemcsak kiváló minőségű 
munkát végeztek, hanem az 
építkezés előrehaladásának 
megfelelő ütemben dolgoztak.
S hallik az elismerő szó 
Fritz Jánosról, a  mélyépítő
részleg művezetőjéről, meg 
mind a  többiekről.

Görgényi László művezető:
— Ilyen nagy munkán még 

nem vettem részt. Létkérdés 
volt, hogy az anyagok mindig 
kéznél legyenek, és öröm: 
nem volt fennakadás. Mindig 
volt mit tennünk, dolgozhat
tunk. És segítettek a terve
zők, a  műszaki ellenőrök is
— ment a  munka.

— Ha választania kellene, 
kiket emelne ki külön is?

— Mindenekelőtt az ácso
kat dicsérem, talán az ő fel
adatuk volt a  legnehezebb, 
hiszen huszonhat méter ma
gasban, szinte akrobata-mun
kát végeztek. De a teljesség
hez tartozik: ha szükség volt 
rá, a kőművesek, a lakatosok 
és a betanított segédmunká
sok is segédkeztek az ácsok
nak . . .  máskor meg fordítva 
történt. Mindenki a célra össz
pontosított*

A HOLNAP 
PÁLYAUDVARA

Néhány szám, amely a 
méreteket jellemzi: a régi 
tetőszerkezet 460 tonnás volt, 
az új szerkezet súlya 540 
tonna. Összeállításához 134 
ezer csavarra volt volt szük
ség (a bontás 4, az építés 6 
hónapig tartott). Egy főtartó
— a vonórúddal együtt — 1Ö;5 
tonna, egy sarokelem 4,5 
tonna. A tető fagerendázatá- 
hoz* 650 köbméter, a műem
lék jellegű ajtókhoz-abla- 
kokhoz 200 köbméter fa
anyag kellett; a bontáshoz- 
építéshez szükséges állvány
zat 27 ezer négyzetméter 
volt. Az üvegesek 5 ezer, a 
tető-bádogozók pedig 6 ezer 
négyzetméteren dolgoztak. A 
keresztaluljárónál 1950 köb
méter betont és 1880 mázsa 
betonacélt építettek be —mi
közben csaknem 10 ezer köb
méter földet mozgattak 
m eg ...

Nem szándékunk, hogy az 
érdemben 1978 elején meg
kezdett felújítás műszaki le
írását, teljes menetrendjét is
mertessük — az éoítők 1978. 
január 9-én vonultak föl —, 
azért sem, mert Budapest pa
tinás pályaudvarának teljes 
megújítása több évig tartó 
folyamat. Következésképp: 
tudósítunk még a MÁV e 
nagyszabású rekonstrukciójá
ról; arról: miként válik a 
századvég — az ezredforduló 
fokozódó közlekedési igényei
nek megfelelővé a száz éves
nél idősebb csomópont. Most 
az a  lényeg: a szerkezeti
munkálatok többsége kész, s a 
továbbiakban — a felújítás 
érdekében — a csarnokot 
már nem kell lezárni. A 
december 18-i rövid ünnep
ség lélegzetvételnyi szünetet 
jelent csupán.

A holnap Nyugati pályaud
vara tovább épül.

(földes)

Kommunista m űszak
A hatvani vontatási főnökségen a közelmúltban kommu

nista műszakot tartottak, amelyen több mint kétszázan vettek 
részt. Ezen a napon kijavítottak 67 teherkocsit, és elvégezték 
három személykocsi részlegvizsgáját. A dolgozók ezen kí
vül segítették a mozdonyműhely korszerűsítését és a villamos 
kábelek elhelyezését.

A kommunista műszakban kiérdemelt bér nyolcvan száza
lékát a város gyermekintézményeinek, húsz százalékát pedig 
a főnökség KISZ-alapszervezetének utalták á t
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Hévízi pillanatképek
A MÁV hévízi szanatóriuma 1976 óta fogadja a reumás és 

egyéb mozgásszervi betegségben szenvedő vasutasokat. Az épü
let falai között baleseti utókezeléssel is foglalkoznak. Az alap 
kezelés általában a gyógyfürdő, a fizikoterápia és a gyógy
torna. A Hévízen levő gyógyító intézmények a közelmúltban 
munkaversenyt indítottak. A győztes a MÁV-szanatórium lett 
Sokat tett ezért az intézményben dolgozó hat szocialista őri- 
gádL

A  szanatórium épülete

G y ágymasszázs

Orvosok és nővérek a tagjai a Sclye János szocialista brigád
nak

(Laczkó Ildikó képriportja)

Szem le Rákosrendezőn

M ég tart a lelkesedés, csak 
az ügyintézők buzgalma kevés

M l változott,' m i nem  hosszá esztendők ó ta ?
„Rákosrendező Budapest második legnagyobb pályaudva- térvilágítás és a hangszórók 

ra. Ha a létszámhiány és egyéb gondók alapján rangsorolnánk, minősége. A térvilágítás álta- 
minden bizonnyal az első lenne. Nem szükséges nagyon bi- Iában megfelelő, de az íégők 
zonygatni, hogy ezt bárki elhiggye. Csak be kell lépni az álló- cseréjét hosszadalmas ügyin- 
másfőnök irodájába. (Aki még nem járt ott, javaslom, óvatos tézés előzi meg. Egyes helye- 
legyen, mert balesetveszélyes, mint a vágányok közötti közle- ken, például a D 30. és a D 
kedés.) 40. számú vágányok saruzási

' — Megbotlott itt már a miniszter is, kézfogás előtt — új- határa és a biztonsági határ- 
ságolták a sztorit a bent lévők. . .” jelzők között nem megfelelő a

(Részlet a Magyar Vasutas 1978. szeptember 9. számában világítás erőssége. Párás, kö- 
megjelent „Meddig lehet még lelkesedni?” című riportból.) dös időjárás alkalmával a

417-es és a 415-ös váltóknál
Is itté f  VOII szervezetekkel közösen megfelelő erősségű sugárve-
• különösen nyáron, sokat tét- zető lámpa, vagy irányfény

egy jegyzőkönyv tek az áldatlan állapotok meg- hiányában a központból ke-
, , változtatásáért. Felújítottak kitérőt átállítása a  süni-
-  Milyen most Rákosren- például egyes épületeket, ki- — ' S Í I

dező? Mj a  véleménye a  vas— cs&r^lték a berendezéseket el—I 
út vezetőinek a  nagy pálya- i t a t t á k  a  En-
udvar mechanizmusáról, teca- nek ellenére a bizottság azt 
nológiajaról, a munka körül- tapasztalta, hogy az állomás- 
ményeirol? Erre adott választ főnökség a jelenlegi körül-I 
a november 27-en tartott ve- mények között csak nagy erő- 
zerigazgató-helyettesi munka- feszítéssel tud eleget tenni 
¡védelmi szemle. A bizottság- feladatának. Az összkép ked-\

ló kocsik előtt nem biztonsá
gos.

A térhangosítás — amely a 
jelenlegi technológia fontos 
része — nem felel meg a  kö
vetelményeknek. Nincs oda- 
visszabeszélési lehetőség a  gu
rítódomb és az irányvágányok

nak többek között tagja volt vezőtlen. A  feltárt hiányos- §ufító ?̂.n???í>al ellentétes ol- 
Gulyás János vezérigazgató- Bások olyan állapotot tükröz- üaia kozott* 
helyettes, Molnár György, a nek> amin változtatni kell 
v asu‘tas -szakszerv e zet titkára

A gurításvezatő 
ezért az állomás alsó végén 
szolgálatot teljesítő tolatásve-

roly, szakszervezetünk szociál
politikái és munkavédelmi! 
osztályának helyettes vezető
je. A szemlebizottság Rákos
rendezőn szerzett tapasZcala-

távbeszédoje útján a szüksé-
,__ LaWS ' * . ges tolatási műveletek elvég-zárja ki a beruházás és fej- | i g | g  A sarusok

lehet tenni. Ez azonban nem

lesztés szükségességét a gun-
- . . . . . .  tásban részt vevő dolgozók

A saras őrhelyek __ higiénia- „ ©gyes területeken csak torzít- 
tait jegyzőkönyv rögzíti. Az Ja 7~ annak ellenére, hogy va, vagy egyáltalán nem hall- 
alábbiakban — a teljesség 3 ^  32 adott utasításokat,
ieánvp nélkül _ részleteket meSf€ êl°- Az oltozoszekre- Munkavédelmi szempontból a
Í ^ S k  t  j ^ y z ő W W r t  hangosító #
az említett riportból.

Az állomás felvételi épüle
tének állapota életveszélyes! 
Fenntartása csak a jelenleg 
alkalmazott 
megoldással

a  dől- újítása nélkülözhetetlen.
gozók által összehordott fek
vő alkalmatosságok vannak 
ott elhelyezve. A gurítódomb

:  , A b i z o t t s á g ^  olyan je-
(aláducolassal) és félaő végén lévő tapasztalt, amely a

Igény és igénytelenség

elégíti ki az; élet- és vagyon- vasúü kocsikből ¿alakított dolgozók higiéniai igénytelen-
biztonsági követelményeket — 
állapították meg a szemlén.

„Az, állomásfőnök irodájá
rtak mennyezetét négy-öt fa
oszlop tartja: Végeit alul-fe
lül erős deszkákhoz szögelték. 
Földrengéssújtotta területen 
biztosítják így ideiglenesen az 
épületeket (Részlet a  riport
ból.)

kocsivizsgáló helyiségek huza
tosak, tetőszerkezetük beázik,

ségevel függ össze. Például az 
V-ös számú őrhelyen piszko
sak az ablakok, párkányaikonaz alapvető higiéniai feltété- T T tJr 7  \  7Ts«n elégítik ki élelmiszerek hevernek. A felieket sem elégítik Ja. újított rendező épületében is
rendetlenséget, a  padlón szét
szórt hulladékot találtak. A 
gurítótoronyban együtt tárol
ják az élelmiszert a tisztító
szerekkel, a helyiség zsúfolt. 
Ennél lényegesen kedvezőbb 
körjilmányeket talált a  bizott
ság az új szociális létesít
ményben. Mindenütt rend és

Egy-egy égőcsere 
— bonyodalmakkal?
'„A felvételi épület közelé- 

A  forgalmi iroda állapota, ben van a X-es őrhely. A 
felszerelése, tisztasága kifogá- hosszú épület megroggyant fa- 
soliható. Egyébként az állomás lusi vályogházakra emlékez-
területe rendezett A vágá- tét. Faláról pereg a vakolat, __  . . .
nyak mentén a IX—XV. szá- kopott ajtói a fődet súrolva tisztaság, higiénia. A bizottság 
mú vágányok között sok a csikorognak, ha nyitják, Mé- nem tapasztalt olyan rendel- 
szemét, az elszóródott áru. lyebben fekszik a vasúti pá- lenességet, amely arra utalt 
(Szén, tégla, síndahabok, táv- lya szintjénél, ezért esős *dő- volna, a  dolgozók nem
íróoszlopok, kocsiajtók.) Sok ben befolyik a víz. Sokszor becsülik meg az átlagosnál is 
az olajsáros, eliszaposodott bokáig ér, A vasutasok ilyen- jobban felszerelt létesítményt. 
vágányszakasz. A B-toronykö- kor söprűvel, lapáttal terelik »Átadták már a 240 sze-
zelóben a telefonkábelek gaz- az ajtón kívülre. A falak füs- mélyes szociális létesítményt. 
dátlanul hevernek és igen bal- tösek, dohosak. . . ” (Résziét a  A régi öltözők és mosdók egy 
esetveszélyesek, mert könnyen riportból.) részét lebontják, de a többire

Rákosrendezőn az , utóbbi sajnos még szükség lesz. Több 
Időben csökkent a balesetek kilométeres körzetből nem tud 
száma. 1978-ban tíz hónap minden dolgozó ide járni fü- 
alatt 14, az idén ugyancsak rödni. . .  Felmegyünk a vas
tíz hónap alatt 9 baleset fór- úti felüljáróra. Látjuk az 
dúlt elő. Szigorúan megtorol- egész rendezőt. Alattunk csi- 
ták a szolgálat közbeni ittas- korogva gördülnek le a kocsik 
ságot- Tavalv 38> idéii 33 .  dombról. A sarusok felké- 

Egyszel volt egy JzsgálSt. eijárás volt. Ezek- s-ÜUek a fogadásukra. Rákos-
egyik szakember megdöbben- bo1 24* 19 u£y volfc rendező vasutasai továbbra is
ve kérdezte tőlem, hogy hová olyan, amelyből akár baleset helytállnak, rajtuk semmi sem 
tettük a talpfákat? Néhány is származhatott volna. A ren- múlik..»” (Részlet a riport- 
vágány alatt elrohadtak; szin- dezőben a  munka biztonságos bóld
te a földön volt a sín. Azon- végzésének egyik feltétele a  K. S.
nal lezárták a forgalom elől

eleshet rajtuk a szolgálatot 
teljesítő vasutas.

Elvittek
240 vagon szemetet
„Pályahiba miatt már ko

csik siklottak ki. 1971-ben úji-

KÖRMENDEN

E L B Ú C S Ú Z T A K  

A  L A Z S Á L Ó K T Ó L
Körmend régi járási szék

hely, és maholnap egy éve vá
ros. Kocsis Péter állomásíő- 
nökkel és Varga Istvánné tár
sadalmi szb-titkárral erről be
szélgettünk.

— Három év alatt az itt 
dolgozó vasutasok fele kicse
rélődött — mondja Kocsis. 
Péter. — Nemannyira a nyug- • 
díjazások, inkább a munkafe
gyelmi és a  szervezési intéz
kedések miatt. Aki nem ér
tett egyet a helyes törekvé
sekkel, azt eltanácsoltuk, más 
munkakörbe helyeztük, eset- , 
lég más munkahelyet java
soltunk neki, sőt ha kellett, 
az elbocsátástól se riadtunk 
vissza.

— Jelenlegi létszámunk 118 
— veszi á t a szót a  szakszer
vezeti bizottság titkára. — A 
szervezettségünk csaknem tel
jes. Nem hiányoljuk azt a 
dolgozót, aki azért lépett ki a 
szakszervezetből, mert kéthe
tes „betegszabadságát” nem 
egészítettük ki segéllyel... 
Hozzánk tartozik Ják-Balogu- 
nyom állomás is, ahol mind a 
tizennégy vasutas szervezett 
dolgozó, és mi foglalkozunk a 
környék 300 nyugdíjasának 
problémáival is.

Újra a  főnöké a  szó:
— Amit három éve elkezd

tünk, most is tartjuk. Nem 
lengedtünk elképzeléseinkből. 
Ennek ellenére nem volt mun
kaerőgondunk.

Előkerülnek a fegyelmi sta
tisztikák. 1976-ban 15, a kö
vetkező esztendőben 7, tavaly 
14, az idén szeptember köze
péig 13 határozat született 
\Három esztendő alatt 12 dol
gozót bocsátottak el.

— Mindenkinek meg kell 
értenie, hogy aki a vasúti 
szolgálat előírásainak nem \e- 
ti alá magát, arra nincs szük
ségünk. De a nevelési felada
tokat is szem előtt tartjuk. 
Most is van „elbocsátás”-! ki
mondó fegyelmi határoza
tunk, amelynek végrehajtását 
egyévi próbaidőre felfüggesz
tettük.

Az újfelvételesek átlagos 
életkora 20—25 év, így már 
tavaly megteremtődtek a  fel
tételek ahhoz, hogy * húsznál 
nagyobb létszámú KlSZ-alap- 
szervezet alakulhasson az ál
lomáson.

— Fontosnak tartjuk az ész
szerű munkaszervezést — 
folytatja az állomásfőnök. — 
A szerelvények rendezéséhez 
külön tolatómozdonyunk volt. 
Előbb az éjszakai, majd a 
nappali igénybevételét szün
tettük meg, s azóta a  vona
tok mozdonyai tolatnak, sok
kal hatékonyabban. A kocsi- 

| felírók számát négyről kettő
re csökkentettük» Éjszaka ezt 
a munkát a raktámokok vég
zik, így az ő munkaidejük ki
használtsága 60 százalékról' 
nyolcvanra emelkedett...

Ugyancsak figyelmet érde
mel : újításokkal — hasonló 
adottságú állomások kategó
riájában — az igazgatóság te
rületén az elsők a körmendi 
vasutasok. Nagy István for
galmi szolgálattevő 12 hónap 
alatt egymaga • hat újítást 
adott be.

Sz. Jakab István
azt a részt. . . .  Elegyrendezes 
közben gyakran megsérül, 
megcsúszik az áru. Havonta 
körülbelül 170 kocsi rakomá
nyát kell emiatt megigazítani, 
vagy átrakni. . .  A sínek kö
zött heverő törmelékből egy 
kisebb családi házat lehetne 
felépítem. A szocialista brigá
dok gyakran végeznek társa
dalmi murikát, összegyűjtik a 
hulladékot» Ha nem segítené
nek, már régen nem lehetne 
itt dolgozni.” (Részlet a ri
portból.)

Az állomás 1979. márciusá
tól egy tolólapáttal és mar
kolóval felszerelt munkagépet 
üzemeltet a szemét és a  hul
ladék eltakarítására. A gáp 
segítségével az irányvágányok 
közül 240 vagon hulladékot 
távolítottak el. A szemét el
takarításában segített hatvan 
dolgozó is. összesen három
ezer óra társadalmi munkát 
végeztek. Ennek ellenére még 
mindig van elszóródott áru, 
terepegyenetlenseg, amely ve
szélyezteti a  vágányok közöt
ti biztonságos közlekedést. Az 
állomás vezetői — a társadal-

A nemzetközi gyermekév alkalmából a Keleti műszaki kocsiszolgálati főnökség brigádjai 
nagy méretű játékmozdonyt készítettek a rákospalotai MAV-óvoda részére. Az óvoda 

udvarán elhelyezett mozdony 133 apróságnak szerez napról napra örömet
(Laczkó Ildikó felvétele)
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Szeretettel köszöntjük az adminisztratív bizottság 
31. ülésén részt vevő minden kedves vendégünket!

A közlekedési és szállítási dolgozók 
nemzetközi szolidaritásának harminc éve

Interjú Debkumar Gangul!val, a Közlekedési és Szállítási 
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkárával

A Közlekedési és Szállítási Szakszerveze
tek Nemzetközi Szövetségének Adminiszt
ratív Bizottsága december 19—21-e között 
Budapesten tartja 31. ülését. A tanácsko
zásra — amelynek á  nemzetközi szövetség 
felkérésére a Vasutasok Szakszervezete, va
lamint a Közlekedési és Szállítási Dol
gozók Szakszervezete a szervezője — több 
mint 20 országból várunk vendégeket. Az 
adminisztratív bizottság a nemzetközi szö
vetség szervezeti szabályzatának előírása 
alapján tartja meg évi ülését, ahol a  tag- 
szervezetek képviselői többek között érté
kelik a bizottság múlt évi. szófiai érte
kezlete óta végzett munkát; megvitatják

a közlekedési szakszervezetek harcának 
eredményeit a transznacionális vállalatok 
negatív hálása ellen; kidolgozzák az 1980- 
as évre vonatkozó munkatervet és költ
ségvetést.

A hivatalos tanácskozást megelőzően ün
nepi emlékülésre kerül sor. ahol a részt
vevők Debkumar Ganguli főtitkár előadása 
nyomán felidézik a nemzetközi szövetség 
megalakulása óta eltelt 30 esztendő ered
ményeit. harcait, amelyet a  közlekedés
ben dolgozók alapvető érdekeinek védel
mében. baráti együttműködésük erősítésé
ben a szövetség tagszervezetei kifejtettek.

A három évtizedes jubileum 
alkalmából hivatalában keres
tük fel Debkumar Gangulit, 
a nemzetközi szövetség főtit
kárát és megkértük, hogy vá
laszoljon kérdéseinkre.

— Milyen történelmi kö
rülmények között, és mely 
ágazatok kezdeményezésére 
jött létre a szövetség?
— Szövetségünk megalaku

lása a hidegháború elleni küz
delem időszakára nyúlik visz- 
sza. A Szakszervezeti Világ- 
szövetség milánói kongresszu
sán olyan határozat született, 
hogy ki kell építeni a  külön
böző szakmák nemzetközi szö
vetségeit. A közlekedési ága
zatok közül először. 1949-ben 
Marseille-ben, a tengerészek és 
dokkmunkások alakították meg mókát rendeztek. Ebben a vas
nemzetközi szövetségüket, őket utasok járnak élen jó példá
méi ugyanabban az évben kö- Val.
vették a, vasutasok, a közúti A területl munkáb<m Is

Debkumar Ganguli

— Az elmúlt időszakban 
számos nemzetközi szolidari
tási akciót szerveztünk. Ezek 
közül is kiemelkedik a chilei 
és a vietnami. A dokkmunká
sok például nagyon sok he
lyen lassították, vagy megta
gadták a chilei hunta részére 
feladott áruk hajóba rakását. 
A különböző akciókkal ma
gunkra vontuk a világ népei
nek figyelmét, s elismert szer
vezete lettünk a  közlekedési és 
szállítási dolgozóknak. Ez egy
ben azt is bizonyítja, hogy he
lyes politikát folytatunk. Nem 
véletlen, hogy ezt az USA 
szakszervezetei nem nézik jó 
szemmel és ellenzik a  közele
dést.

—* A legközelebbi jövő fel
adatúi közül mit tart a leg
fontosabbnak ?
— Ügy gondolom, s ezt nem

csak a küszöbön álló jubileumi

vezetek. Az alakuló ülesre - is tartottunk szemináriumot. 
karestben került sor. Ezek ugyan speciális, kizáró-

A két nemzetközi szervezet lag szakmai kérdésekkel fog-|

és a légiközlekedési szakszer- léptünk. Már Ázsiában ünnepség mondatja velem, a
mi nemetközi szövetségünk jó 
úton halad. Mégis ki kell mon
danom, hogy gondjaink van
nak. Tennivalóink közül egyet 
szeretnék kiemelni. A tőke 
nemzetközivé válásának idő
szakában a szolidaritási ak
cióknak meghatározó szerepe 
van. Ezért, főleg ipari vonat
kozásban, sztrájkok, bojkottok 
szervezésével tovább gyengít
hetjük a kapitalizmus pozícióit. 
Egyszóval a jövőben több ha-

1953-ban Közlekedési, Kikötői | 
és Halászati Dolgozók Szak

szervezeteinek Nemzetközi Szö
vetsége néven egyesült. Ebben 
az időszakban 24 ország 38 
szervezetének 6,8 millió dol
gozója tartozott a  szövetség
hez. Ezzel szemben ma 58 or
szág 123 szervezetének 17,5 
millió dolgozóját tömöri tjük 
sorainkba.

Itt jegyezném meg, hogy 
szövetségünk hosszú évek óta 
baráti kapcsolatokat tart fenn 
és állandóan szélesíti együtt
működését a különböző földré
szek más szövetségekhez tar
tozó szervezeteivel. Az önálló
ság és a szuverenitás tiszte
letben tartásával keressük az 
együttműködés lehetőségeit 
mindazokkal a demokratikus 
és haladó erőkkel, amelyek a 
világ közlekedési dolgozóinak, 
osztályérdekei alapján hajlan
dók velünk együttműködni. 
Elmondhatom, hogy nemzetkö
zi {kapcsolataink a kölcsönös 
tisztelet, az egyenlő jogok, az 
önállóság és a bel ügyekbe való 
be nem avatkozás elvén nyug
szanak.

Szövetségünk jellegét vilá
gosan megfogalmaztuk az 
Alapszabály előszavában. Esze
rint: A Közlekedési Szállítási 
Szákszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége szuverén demokra
tikus osztály- és tömegszerve
zet, mely minden ország dol
gozóit felöleli, anélkül, hogy 
bármiféle ' megkülönböztetést 
tenne fajra, nemzetiségre, po
litikai, filozófiai és vallási 
meggyőződésre nézve.**

— Melyek voltak az el
múlt időszakban a szövetség 
legjelentősebb kezdeménye« 
zései, különös tekintettel a 
különböző rendszerű orszá
gokban működő szervezetek 
együttműködésének javítá
sát illetően?

lalkoznak, de az is előfordul, 
hogy egyes kérdésekben me
morandumot fogadnak el, vagy 
javaslatokat fogalmaznak meg 
az ágazatok közötti együttmű
ködés tovább javítására.

Ha a szövetség mai tevé
kenységét összehasonlítjuk, 
mondjuk a  25 évvel ezelőtti 
időszakkal, megállapíthatjuk, 
hogy a hidegháborús, az anti-
kommunista és szovjetellenes tékony nemzetközi akcióra lesz 
időszaknak ma már aligha van szükség. Erről az adminiszt- 
táp talaja. ratív bizottság budapesti ülé-

Hogyan értük ezt el? Ügy, gén is sokat beszélünk majd. 
hogy a mi nemzetközi szövet
ségünk kezdettől fogva nagy 
súlyt helyezett az együttmű
ködés kiszélesítésére. S cél
jaink is reálisak. Nem aka
rom valamennyit felsorolni, de 
a legfontosabbak idekívánkoz
nak. Cél:

— hogy biztosítsa a közteJ 
lekedési és szállítási, kikötői 
dekeinek állandó védelmét, és 
elősegítse a testvéri együttmű
ködést és nemzetközi szolida
ritást|

— hogy egyesítse a világ köz
lekedési és szállítási, kikötői 
és halászati dolgozóit, élet- és 
mukakörülményeik védelmé
re,

— hogy megszűnjön a tár
sadalmi igazságtalanság és ki
zsákmányolás minden formá
id,

— hogy megszervezze és 
erősítse a közlekedési dolgo
zók aktív szolidaritását a ko- 
loniálizmus és neokolonializ- 
mus, az imperializmus, feuda
lizmus, a monopóliumok és a 
reakció ellen küzdő dolgozók
kal és népekkel, a lehető leg
jobb módon segítve őket.

— hogy támogassa és össze
hangolja a világ közlekedési és 
szállítási, kikötői és halászati 
dolgozóinak harcát a monopó
liumok és a kapitalista kizsák
mányolás ellen, hogy megerö-

A két- és többoldalú kap- sítse a világ munkásosztályé-

— Köszönjük az interjút.
Visl Ferenc

Ágyuk helyett kenyeret

Hová vezet a fegyverkezési verseny?
A Magyar Szocialista Mun- nyomatékossá teszi az, hogy a anyagi erőforrások békés fel- 

káspárt Központi Bizottsága Helsinki egyezmény megköté- használását, a katonai készü- 
november 1-i ülésén áttekin- se után kibontakozó enyhülési lődés megakadályozza számos

gazdasági probléma megoldá
sát, jelentősen korlátozza a 
gazdasági és egyéb békés cé-. 
lú tőkebefektetést.

Óriási katonai kiadások sú
lyosbítják az egyébként is sok

tette a nemzetközi helyzetet és folyamat napjainkban bonyo- 
leszögezte, hogy hazánk a szó- lultabb, nehezebb körülmé- 
cialista közösség többi orszá- nyék között halad előre. A bé- 
gával együtt „ . . .  azért küzd, kés egymás mellett élés ezide- 
hogy a nemzetközi biztonság ig folytatott politikája egyér- 
erősödjék, a politikai enyhülés telmű bizonyítéka annak, hogy
folytatódjék, és előrelépés tör- a különböző társadalmi bérén- gondot' okozó valütáris- és 
ténjék a fegyverkezés korláto- dezésű országok számára ez pénzügyi nehézségeket. A de- 
zása, a leszerelés irányába.** E az egyetlen, minden más lehé- ficites pénzgazdálkodás az ál
szavak jelentőségét különösen tőséget kizáró politika. lamadósságok gyors emelkedé

séhez vezet és az infláció fel- 
r  I . « i i  |  / i  • rm gyorsulásának forrása a  tőkésSoha többe háborút országokban.

A fegyverkezési
Miért fontos ez a  kérdés 

számunkra?
Az emberiség, történelme el az emberiség békés céljai- 

folyamán, számos pusztító há- nak megvalósításától.

verseny
dó fegyverkezési verseny mint- nem teszi lehetővé a nemzet- 
egy 6500 milliárd dollárt von közi munkamegosztásból, szár

mazó előnyök teljes kihasz
nálását, — beleértve az álla-

ború részese volt. Jean-Jac- 
ques Bábel svájci tudós elek
tronikus számítógép segítségé
vel kiszámította, hogy az eU 
múlt ötezer év alatt több, 
mint 145 000 háború volt a 
Földön. Minden békeévre kö
rülbelül 14 háborús év jutott.
A. háborúkban legalább 4 mil
liárd ember pusztult él. A hu
szadik század első nagy világ
égése 260—360 milliárd dollár
jába került az érintett orszá
goknak. Tízmillió ember halt 
meg és húszmillióan váltak 
nyomorékká. A második világ- JVV 
háborús öldöklés 3300—4000 Kea 
milliárd dollárt emésztett fel, 
„eredménye” 50 millió halott 
és 90 millió nyomorékká vált 
ember volt.

A második világháború be
fejezése után, azt kővetően, 
hogy a világ népei egyöntetű
en kívánták: „Soha többé há
borút!** — a Föld 150 pontján 
lobbant lángra újabb és újabb 
háborús tűzfészek. Az éltéit 32 
év alatt az áldozatok száma

Mi a helyzet napjainkban?
A világméretű fegyverkezési 

verseny hatalmas emberi erő
források békés felhasználásá
nak lehetőségét akadályozza 
meg. Egyes becslések szerint a

mok közötti gazdasági kapcso
latokat is — főleg a különbö
ző társadalmi rendszerek kö
zött. A kölcsönös előnyökön 
alapuló nemzetközi kereskede
lem mesterséges tönkretétele 
jelentős károkat okoz mind a

világon jelenleg közel 60 mii- szocialista, mind pedig a tő- 
lió embert foglalkoztatnak^ a országok gazdasági érdé- 
haditermelésben. A világ ősz- fegyverkézési ver
sz?5 tudósának és mérnökének seny következményei meg- 

f f  százaléka katonai fosztják a társadalmat attól, 
kérdésekkel, főleg az uj típusu hogy a felhalmozott emberi, 
fegyverzetek kidolgozásával, agyagi és pénzügyi erőforráso

kat békés célokra 
feL

használjákvagy gyártásával foglalkozik.
A tudomány militarizálása fé- 

a  tudomány és technika 
haladását az ipar polgári ága
zataiban. Az emberek fizikai 
és szellemi erőforrásainak — 
mint a termelőerők legfőbb 
elemének — katonai célokra 
való felhasználása óriási gaz
dasági veszteségekkel jár. A 
hadiiparban dolgozók munká- célra való félhasználása lehe- 
ja egyáltalán nem járul hozzá tőségeinek és fő orientáció-

A hadiipar 
kulcságazatai

Az anyagi erőforrások békés

a tényleges társadalmi termék 
növeléséhez. Ellenkezőleg, a 
társadalom terheként, költség-

jának meghatározása a lesze
relés legbonyolultabb problé
mája. Alá kell húzni, hogy a 
gazdasági és katonai készülő-

10 ? ÍlÜ6tr\ Elt  | | M Í Í 2 g 3 É h °rszágok d S T S k ff lö r tö z ő b b  fonnák- a háborúk és az egyre fokozó- társadalmi termekében. ban realizálódik.
9 é _ - _ „ |-yi A különböző típusú hadi-

A z anyagi |avak eltekozlasa
_ JÖan. tartalmukban és alkalmfc-

Á fegyverkezési verseny és X fegyverkezési vörseny azt zásl módjukban különbözek 
a gazdaság militarízálásának eredményezi, hogy értékes egymástól, hanem békés cé- 
körülményei között óriási tér- nyersanyagok, energetikai és lókra történő visszaállításuk 
melói kapacitásokat, földterü- anyagi erőforrások pocséko- fokának és összetettségének 
leteket, épületeket, berendezé- lódnak el katonai célokra. Je- lehetőségeiben, 
seket stb. használnak fel kato- lenleg a világon kitermelt Leszerelés esetén valaxneny- 
nai célokra. Több ország hadi- nyersanyag 5—10 százalékát ayi katonai objektumot meg 
iparában nagy, kihasználatlan használják így fél. Vannak or

szágok, amelyek hatalmas 
mennyiségű stratégiai célú 
anyagot és termelő berende
zést halmoztak fel arra, hogy 
fegyveres konfliktus esetén 
haditermelésre álljanak át. A

ból az előbbi nem más, mint fegyverkezési verseny kolosz- tése, a technika és a  fegyver- 
őz anyagi javak eltékozlása. A szális mennyiségű pénzt gyártás átállításának kidölgo- 
hadiipari term e« kapacitás l e] \ A  hadikiadások vi- zása bonyolult probléma. Az

___ | ,,r ,, , , lágméretekben élénk az évi államok katonai megrendelő-többletet nem használják fel m  mimárd dollárt_ A I kato-
ipari termék gyártására, ^  termelés részaránya pedig 
ugyanakkor fenntartása ha tál- világviszonylatban a bruttó 
más értékű, értelmetlen ki- társadalmi termék 5—6 száza- 
adásokkal jár. léka. Visszafogva a  hatalmas

termelői .kapacitások vannak, 
amelyeknek az a feladata, 
hogy sürgős esetben biztosít
sák a haditermelés gyors fél
fejlesztését A társadalom 
gazdasági érdekei szempontja-

kéQ vizsgálni: a katonai léte
sítmények felszámolása után, 
berendezések, épületek és rak
tárak szabadulnak fél, ame
lyek könnyen átaiakithatók 
békés célokra.

Az állami kiadások csökken-

A  m egta lá lt hős
magyar nép szabádsá- 
Barcs lakossága 1946.

dók róla. Lehet, hogy O volt 
a vakmerő lovasbemutató. 
Lehet, hogy Ó adta a hat 
szem kockacukrot a kishu- 
gomnak. De az is lehet, hogy 
ő volt az a lábnélküli katona,

csolatok szorgalmazására gyü
mölcsöző együttműködés ala
kult ki a közlekedési ágazatok 
között. Ennék eredményeként, 
a szakmai problémák tisztá
zására egyes országokban a 
közlekedési dolgozókra nehe
zedő terhek enyhítése érdeké
ben jól sikerült szemináriu-

nak szakszervezeti egységét, 
mind országos, mind nemzet
közi szinten.

— A IX. Szakszervezeti 
Világkongresszus elemzésé
nek tés következtetéseinek is
meretében hogyan értékeli 
az akcióegységért vívott harc 
eredményeit?

Egy a milliók közül. Nem neki is ekkora lánya van. Ah- tét a 
tudom milyen volt. Tán kék- kor látta utoljára, amikor gáért, 
szemű és vidám. Lehet, hogy megszületett. . .  február 14-én 106 társával
csöndes és álmodozó. A  ne- A  katona kibontotta a há- együtt ezt a hőst is diszpolgá-
vén kívül tulajdonképpen tizsákját, és elővett egy kis iává avatta. Sírja ott van o
nagyon keveset tudok róla. fehér zacskót. A  zacskóban járási székhely főterén.
Nézem az idő fakitotta sárga hat szem kockacukor volt. A  nevén kívül keveset tu- 
papírlapokat, és valahogy Mind a hatot odaadta. És 
összefutnak a szemem előtt a úgy örült, hogy fénylett a 
betűk. Arcok és régi emlékek szem e... 
villannak föl. Akkoriban mi, gyerekek is

Aznap reggel a szomszéd örökké háborúsdit játszót- 
vasutas hozta a hirt: Pécs tünk. Az egyik „ütközetben** 
környékét már felszabadítót- én sebesültem meg. Az egész akinek a zubbonya tele volt 
ták a szovjet csapatok. A  fa- „sereg** elkísért az iskolában kitüntetéssel... 
lunkban állomásozó német levő szovjet kórházba. Keser- Annyit tudok, hogy egy 
egységek parancsnoka minden vesen bőgtem, amíg egy fe- szovjet kapitány járt Bar- 
épkézláb férfit a reptérre ve- hérköpenyes szanitéc bejódoz- csőn. Ez a kapitány már vé- 
zényelt. Teherautókra rakat- ta a sebemet, és bepólyázta a gigjárta hazánk összes teme- 
ta a tömérdek bombát. Kora fejemet. Tán utána is sírtam tőit. P. J. Bazsura közvitéz 
délután egy ismeretlen fia- volna, de teherautók kanya- sírját kereste mindenütt. És 
tál nőt fogtak el az SS-ek az rodtak az udvarra. Gyerek- itt találta meg. P. J. Bazsura 
állomás környékén. Egy szov- fejjel akkor tudtam meg, mi- édesanyja kerestette a fiát. 
jet felderítő volt. Borzalma- lyen a felnőttek háborúja... A  történethez ennyi tarto-

Egymás után hordták a se- zik még: P. J. Bazsura 11
besülteket. Mindannyian a testvére is hősi halált halt a
babócsai frontszakaszon barm hábbrú alatt. Mindannyian
coliak. Az egyiknek mind a rháó népek boldogulásáért ál
két lába, a másiknak a keze dözták életüket. Az anyán ki
hiányzott. A  láb nélküli ka- vül a család egyetlen tagja
tona tele volt kitüntetéssel, sem élte• túl a háborút. 
Ahogy levették, félre is tét- Ilyenkor: »december 6-án 

koztatta társait. Mi is együtt fék. Már nem dobogott a szí- Barcs tfelszabadulásának nap
kacagtunk és tapsoltunk ve- ve. Akkor délután mi sem ján mai barcsi nagymamák,
lük. Egyikük karjára kapta a játszottunk többet. . .  anyák és leendő édesanyák
húgomat és önfeledtem ját- . A neve: P. J. Bazsura. A gyújtanak gyertyát és tesz-
szott vele. A bakter fordítót- temetésről készült följegyzés- nek virágot P. J. Bazsura és
ta a szavait: ben ez áll még: közvitéz. A százöt társa sírjára.

— Azt magyarázza, hogy barcsi járásban áldozta élez . N, S.

san megkínozták, azután meg
ölték,. ..

Másnap éjszaka a mi fa
lunk, Darány is felszabadult. 
Kishugommal együtt álltunk 
a kapuban, és néztük a csil
lagos katonákat. Egy kozák 
lovas mutatványokkal szóra-

seinek a csökkentése eredmé
nyezi majd mind a  fegyver- 
gyártás csökkenését, mind pe
dig a  fegyvergyártásra orien
tált iparágak felszámolását, il
letve átállítását

Jelenleg; a gazdaság szinte 
valamennyi ágazata közvetle
nül vagy közvetve részt vesz a 
hadianyagok gyártásában. De 
a részvétel aránya nagyon el
térő. A  hadiipar kulcságazatai 
a repülőgyártó, az elektroni
kai, az atom-, a hajóépítő, a 
lőszergyártó, é fegyvergyártó 
stb. iparágak. Az állami kato
nai megrendelések ezekhez az 
iparágakhoz futnak be. Az 
említett ágazatok nagymérték
ben a hadi megrendelésektől 
függenek.

A teljes leszerelés 'óriási 
távlatokat nyitna meg az em
beriség előtt: elősegítené a
népgazdaságok fejlesztése 
mellett a kölcsönös előnyökön 
alapuló nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok fejlődését, a tudo
mány és technika eredményei
nek csak békés célú felhaszná
lását; új lehetőségek nyílná
nak súlyos társadalmi problé
mák megoldására az egészség
ügy, a  közoktatás, a  lakás- 
problémák, közlekedés stb. te
rületén; elősegítené az analfa
bétizmus teljes felszámolását a 
világon s olyan nyomasztó 
gondok eredményes megoldá
sát biztosítaná, mint az egyre 
jobban károsodó természet 
környezet védelme, az emberi
ség jelentős részét sújtó éhín
ség és a népbetegségek meg
szüntetése.

Baranjal Zoltán
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A  nevelés színtere a munkahely
I r ta : G u ly á s  Já n o s v e zé rig a zg a tó -h e ly e tte s

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa szeptember 21-i ülé
sén a munkahelyi nevelés idő
szerű kérdéseiről tanácskozott. 
A téma napirendre tűzése, ki
emelése az 1977-ben tárgyalt 
művelődési, kulturális felada
tokból, aláhúzza a munkahe
lyi nevelés fontosságát, felfo
kozott Jelentőségét.

A nevelési tevékenység lég• 
termékenyebb színtere a

munkahely. Minden egyéb te
rület, lehetőség, a nevelés 
szempontjából csak esetleges. 
A munkahelyen, a munka
idón kívül éppen azokhoz nem 
jutnak el, azok nem keresik 
például a lakóhelyi, vagy a 
munkaidőn túli kulturális, mű
velődési lehetőségeket, akiknek 
erre a legnagyobb szükségük 
lenne.

Statisztika és valóság
Ilyen értelemben gyakran 

félrevezethetnek a művelődés
ről, oktatásról, nevelésről ka
pott statisztikák. Egy ember 
ugyanis igen gyakran 4—5 ro
vatban is szerepel. Általában 
szinte ugyanazok vesznek részt 
a  termelési tanácskozáson, az 
ismeretterjesztő előadáson, bri
gádértekezleten, egyéb, a sta
tisztikában szereplő rendezvé
nyeken.

A szakszervezeti és általában 
a nevelőmunka minősítését il
letően úgy vélem, hogy annyi 
eredményét sem ismerjük el, 
mint amennyit az általában 
nem könnyű körülmények, 
időszakok közepette elértünk. 
Nem egyszer olyan emberek
nél, akiket már egynéhány iz
mus megkömyékezett, olyan 
időket is átéltek, amikor más 
volt szó és más volt a tett. 
Nagyobbak az eredményeink, 
minthogy annyival elintézzük: 
sokat haladtunk előre — de, és 
azután csak a negatívumok so
ra következhet.

Mi a nevelés célja? Hogy az 
öntudat növekedése az anyagi 
termelési eredményekben is 
megmutatkozzon. Bár általá
ban az a nézet, hogy a tudat
formálódást nem lehet szám
szerűsíteni, de az alábbi pél
dát érdemes leírni.

A MÁV létszáma 1964-ben 
volt a  legmagasabb: 167 400,

Abban az esztendőben az el
szállított áru mennyisége 111 
millió tonna volt 1978-ban 
140 000-es létszám mellett a 
teljesítmény 134 millió tonna 
volt. Ez alatt az idő alatt csök
kent az egy főre eső munka
idő is.

Tudom, ez így nagyon vul
gáris. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a  nagymérvű 
technikai fejlődést ez üzem- 
és munkaszervezés és egyéb 
intézkedések számottevő hatá
sát. De az tény, hogy egyre 
több ember amit vállal, azt te
szi is, és holnap többet, jobbat 
akar tenni, mint ma.

Ha felismertetjük a dolgo
zókkal az egyéni és a társa
dalmi érdek összefüggését ha 
az üzemi demokrácia fórum- 
rendszerének helyes működte
tésével részesei lehetnek a 
tervkészítésnek, a feladat meg
határozásnak, az ellenőrzés
nek, az elosztásnak, a gazda 
szemével tudják nézni a nép
vagy ont, akkor képesek máso
kat is magukkal ragadni a 
jobb, ésszerűbb, gazdaságosabb 
munkára. Persze magunkat ál
tatnánk, ha egy pillanatra is 
megelégednénk, a nevelésben 
eddig elértekkel. Annál is in
kább, mert csak kevesebb em
berre és több feladatra számít
hatunk.

Ki kapion többet?
Az is az igazsághoz tartozik, 

hogy a több, jobb teljesítmény 
elérése az anyagi elismerés 
sokakat jobban inspirál, mint 
az erkölcsi. A kettőnek helyes, 
egészséges aránya döntő fon
tosságú. Ha az anyagi érde
keltség mozgósító erejéről le
mondanánk, értelmetlenné 
tennénk a szocializmusért ví
vott harcot, melynek célja 
gazdagabb élet biztosítása 
minden ember számára. Mind
addig helyes ez, amíg egyesek- 
nél kapzsisággá, harácsolássá 
nem válik. Amíg az motivál, 
hogy az egyén a t munkával 
szerzett javakkal tegye szebbé 
a  maga és a családja életét

Nem ártana ennek az elvnek 
jobban szolgálatába állítani a 
rádiót, televíziót és egyéb hír
közlő szerveket sem. Mert 
mondjuk meg őszintén, nem 
ennek irányába hat az a szá
mos, nevelési értéknek Igazán 
nem számítható vetélkedés, 
amely arra ösztönöz, hogy le
gyen egy kis szerencséd, hi
bázz rá valamire, vegyél részt 
ilyen vagy olyan sorsoláson, s 
lesz színes televíziód, autód, 
telked, stb.

A szocialista brigádmozga- 
íom minden elismerést megér
demlő igenlése mellett a moz
galom erkölcsi értékét köze
lebb kell vinni az induláskor 
elképzel tekhez. Még akkor is, 
ha azt akarjuk, hogy az kap
jon többet, aki hasznosabban 
dolgozik, s ilyen vonatkozás
ban tagadhatatlanul a szocia
lista brigádok az élenjárók.

A munkahely! nevelésnek 
egyébként egyik letéteménye
sei éppen a szocialista brigá
dok. A mozgalom egységet ké
pező hármas jelszava tulajdon
képpen egységbe foglalja a 
brigádok tagjainak a munká
hoz, munkatársaihoz, a társa
dalomhoz, a közösség ügyéhez 
való hozzáállását

Az a tény. hogy az egységes 
jelszón belül a munkát tesz- 
szfik előre, nem von le semmit 
a  többi tényező fontosságából, 
a  mozgalom nagyszerűségéből, 
amely összetett sokoldalú, szo
cialista életünk egészét sűríti 
magába.

A „szocialista módon dolgoz
ni* célkitűzés ma azt jelenti, 
hogy elsősorban a szocialista 
brigádok legyenek az éssze
rűbb. a hatékonyabb munkát 
szolgáló akciók, mozgalmak 
kezdeményezői és meghonosí

tói. Támogassák a gazdasági 
vezetőket az objektív körülmé
nyekből eredő nehézségek 
megoldásában. Ugyanakkor 
helytelen a brigádok segítő
készségét a vezetési hibákból, 
mulasztásokból származó le
maradások pótlása eszközének 
tekinteni. A szocialista kollek
tívák legyenek a munkásmű
veltség növelésének, a pozitív 
közhangulat alakításának is 
bázisai.

A becsületes munka, a  ter
melékenyebb, gazdaságosabb 
termelés egyik — ma különö
sen sokat emlegetett — ismér
ve a takarékosság anyaggal, 
Idővel, energiával. Hogyan ál
lunk ma a  takarékossággal? A 
háztartásunkban már bevezet
tük, a munkahelyen megfogad
juk, hogy lassan elkezdjük. 
Valahogy úgy vagyunk, hogy 
szívesen vesszük, ha a szom
szédban már ezt teszik, de mi 
még ráérünk rákapcsolni.

A munkahelyi légkör, a kol
lektív hozzáállás próbaköve a 
teljesítmény. A jó eredmények 
egyik emelője a jól értelmezett 
és helyesen szervezett munka
verseny. Minden becsületes 
ember a munkájával akarja

bizonyítaná képességeit, tulaj
donképpen a munkában való
sítja meg önmagát, büszke ar
ra a feladatra, amelyet jól ol
dott meg.
. Tartalmát tekintve a mun

kaverseny ' olyan önkéntesen 
vállalt kezdeményezés, amely 
a termelés szerves része, a kö
telezettséget meghaladó több
letvállalás. amely kimutatható 
gazdasági és társadalmi ha
szonnal jár. Tehát több az át
lagos produktumnál. Annak 
minőségileg is magasabb a 
megnyilvánulása. Hozzátarto
zik a szakismeret elsajátítása, 
az általános műveltség emelé
se, a szocialista emberi viszo
nyok tudatos fejlesztése.

Hosszú évek tapasztalatai bi
zonyítják, hogy a munkaver
seny akkor sikeres, akkor ke
rülheti el a formális vonáso
kat, ha a munkahely előtt ál
ló feladatok határozzák meg a 
célját, tartalmát. Ez a szolgá
lati helyek vezetőire hárítja — 
munkaköri kötelezettségként 
— azt a feladatot, hogy minél 
világosabban, közérthetőbben 
ismertessék a tennivalókat, se
gítsék a kollektívákat vállalá
saik kialakításában.

Az is bebizonyosodott, hogy 
a munkaverseny azokon a szol
gálati helyeken hatékony, ahol 
az üzemi demokrácia fórumai 
eredményesen . funkcionálnak.

A becsületes dolgozók 
szeretik a fegyelmet

Munkahelyi nevelésről nem 
beszélhetünk anélkül, hogy ne 
szólnánk a munkafegyelem
ről. A fegyelem megteremtésén 
nemcsak azt értjük, hogy vala
kinek nincs igazolatlan mu
lasztása, vagy nem italozik a 
munkahelyén. Hanem azt is, 
hogy munkája olyan, ami nem 
hagy kívánnivalót sem meny
nyi ség ben, sem minőségben. A 
becsületes dolgozók kérik, kö
vetelik, szeretik a fegyelmet. 
Csak jórészük sajnos még 
nem jutott el odáig. hogy el is 
ítélje, s főleg ne tűrje a fegyél• 
mezetlenséget.

A fegyelmet, tekintélyt tar
tó, igazságos mértékkel mérő 
vezető törekvésében számíthat 
a  szakszervezet legmesszebb
menő támogatására. A dolgo
zók nagy többsége szívesen 
látja azt a vezetőt, aki egyér
telműen, igazságosan osztja a 
bírálatot, és a dicséretet. Az 
ilyen vezetőnek megvan a leg
jobb értelemben vett tekinté
lye. Számíthat a dolgozók tá
mogatására, akik fegyelmet 
tartó törekvéseiben is megér
tő munkatársai.

A cikk elején leszögeztük, 
hogy a nevelő tevékenység leg
fontosabb színtere a munka
hely. A munkahely olyan terü
let, ahol az emberek életének 
jelentős és fontos része lezaj
lik. Ahol az emberek nemcsak 
dolgoznak, termelnek, hanem 
sokoldalú kapcsolatokat alakí
tanak ki egymással. Hatnak 
egymásra, a neveltek egyben 
nevelők is. Ezt a szoros kap
csolatot kell kihasználni arra, 
hogy a  közvélemény erköl
csösnek és dicsérendőnek a jó 
munkát, elítélendőnek a ha
nyag munkát tartsa.

FAZEKAS LAJOS

Lesz erőm
t.
Havas, csillagsugaras út 
visz át a táj magányán,
Karácsony éjén föllobban 
a szívem s emlék-lámpám.

Havas, csillagsugaras út, 
jár-e ma arra gyermek?
Hósikú, szarvas-törte út 
csak én, csak én ismerlek. — —

2.
Táltos erő volt ifjúságom.
Súlyos már férfi fáradságom.
Intek a hegyeknek, tornyoknak.
— A messzeségen átragyognak 
a szülőföld csillagai, — Tudom: 
lesz még erőm — vissza az úton. —

3.
Karácsonyéj van; fénye a sziveké, 

és a szeretet
most láthatatlan fényként öleli át 

az embereket.

A vonatfékező fia
Az apja vasutas volt, vonat

fékező. Ismerte, látta szinte 
az egész országot. 0  villany- 
szerelő szakmát tanult Szege
den. Ki tudja, talán családi 
hagyomány vagy az ország
világlátás reménye vitte őt is 
a vasúthoz, ahol blokkmű
szerész lett, a villamos beren
dezések szakavatott mestere. 
Evekig külső szerelőként dol
gozott a fővonalak biztonsá
gi berendezésein, sokait látott, 
tapasztalt, megbecsült szak
emberként.

Apja szerény, csendes em
ber volt. Nem vágyott többre, 
mint amire vitte, maradt vo
natfékező. A fia tanulni akart. 
Utazás közben mindig ott volt 
mellette a könyv. Érettségi bi
zonyítványt szerzett, és Két 
szakmai tanfolyamon is sike
resen vizsgázott. Ahogy mond
ják, evés közben jön meg az 
étvágy. Elvégezte még a tiszt- 
képzőt is. Domonkos Jánost, 
a szegedi igazgatóság 34 éves 
műszaki intézőjét az idei vas
utasnapon — soron kívül — 
műszaki főintézővé léptették 
elő.

Nem volt katona, bár min
dig érdekelte a fegyver és a 
haza szolgálata. A hosszú szol
gálati írtakon élvezettel hall
gatta a vérbeli katonahistó- 
riákat. Ilyenkor kicsinek, eset
lennek érezte magát Vásár
helyen, ahol lakik, a szom
szédjuk, egy idős munkásőr 
megint csak gazdagította az 
élmények tárházát Olyannyi
ra, hogy egyszer — kíváncsi
ságból — eleget téve a szíves 
szónak — bement a szomszéd
dal a munkásör-parancsnok- 
ságra.

Minek szaporítsuk a szót: 
jelentkezett munkásőrnek. 
1972 kétszeresen emlékezetes 
esztendő az életében. Ekkor 
vették fel ugyanis párttagn-ik 
és munkásőrnek. Azóta a hód
mezővásárhelyi Szántó Ko
vács János munkásőregys ég
ben teljesít szolgálatot.

Olyan alegységbe került, 
ahol nála idősebb emberek 
szolgáltak. Ügy érezte, mint
ha egy nagy családba került 
volna. A tapasztaltabb mun
kásőrök segítették, tanították, 
megosztották vele a szolgálat, 
a munkahely, a családi élet 
örömeit, gondjait, A kemény 
harcgyakorlatok, a terepfog
lalkozások, a lövészetek él
ményt jelentettek számára.

Domonkos János itt is pró
bára tette nyugtalan termé
szetét. Megint tanulni támadt 
kedve. Két esztendő múlva, 
amikor már rajparancsnok 
volt, elküldték 3 hónapos tan
folyamra, munkásőr iskolára. 
Űjabb kétévi szakaszparancs-

Munkásőr egyenruhában (bal 
a  munkásőrség

noki szolgálat után alegység- 
paramcsnokképző iskola követ
kezett, majd századparancs- 
nok-helyettes lett ugyanabban 
az alegységben, amelyben az 
6 egykori szakasza is dolgo
zott. Arra a legbüszkébb, hogy 
nemcsak mint elöljárót, ha
nem mint jó barátot fogad
ták vissza. A sok tanfolyam, 
szolgálati távoliét után a har
sányabb cimborák, megje
gyezték: „János, befoghagy- 
mázzuk az orrod, ha ilyen so
kat elcsavarogsz..."  

ö  pedig megmutatta az or-

oldali) Péter Szabó Istvánnal, 
alapító tagjával

szágos parancsnok emüékpla- 
kettjét. amelyet a századpa
rancsnoki tanfolyam elvégzé
se után kapott, kiváló tanul
mányi eredményéért Az isko
lán kedvenc tantárgyai közé 
tartozott a tereptan. Búcsú
záskor a tereptan tanára egy 
munkatérképpel lepte meg. Az 
apró topográfiai remekmű cí
me: „Vázlat a figyelő őrszem 
részére.**

A cím Domonkos János 
vasutas, munkásőr részére 
nemcsak jelkép.

Hegedűs Ferenc

Németh István:

N IN C S  ZÁPORA
Forró sínekről 
tükrök villognak 
nincs zápora a nyárnak 
erejével virágzik a nap — 
szomjkísértések játszadoznak 
velünk s mezőinkkel.

meóter éá tan ítványa,
Llpták András nyugdíjas 

mozdonyvezetőnek évek 
óta az volt a karácso

nyi ajándék, hogy az ünnepe
ket hajdani tanítványa, Gál 
Ferenc családja körében tölt
hette.

Egyedül élt a kis öreg a 
Nyíregyháza melletti Sóstón, 
egy kertes házban, ahová nya
ranként — viszonzásul a  Gál 
család kedvességéért — ide 
fogadta hajdani tanítványa 
gyerekeit.

Neki is voltak unokái, de 
még csak fényképről láthatta 
őket Valahol Argentínában 
élnek. A II. világháború oda 
sodorta az egyik fiát, a mási
kat meg még kicsi korában 
elnyelte a Tisza. Felesége tíz 
éve a temetőben.

Ha Ferkó nem lenne — 
akit a fiánál is jobban szere
tett — talán már ót is kivit
ték volna a felesége mellé, de 
így, ha betegesen is, van még 
öröm, különösen nyáron, ami
kor itt harícúroznak a Ferkó 
gyerekei, no meg a karácso
nyi ünnepeken, amikor 6 süt-

Nyíregyházára, a  következő 
üzenet várta:

„Ferkó fiam, ne gyere ki 
Sóstóra, mert én elutaztam 
Tiszakarádra az unokahugo- 
mékhoz. Muszáj volt, pedig 
jobb szerettem volna — mint 
máskor• — veletek tölteni az 
ünnepeket. A  gyerekeknek 
szánt ajándékot postára ad
tam. Érezzétek jól magatokat 
—- András bácsi.**

Gál Ferenc háromszor is át
futotta a kockás papírra ve
tett sorokat, de már az első 
olvasásra érezte, hogy valami 
nincs rendben az öreg körül. 
Soha nem emlegette a roko
nait A tiszakarádi unokahu- 
gát is csak egyszer, amikor 
még egy mozdonyon szolgál
tak, s azért, mert őt okolta 
fia vízbefulladásáért. Ott nya
ralt a gyerek, s szerinte nem 
óvták a Tiszától. Tehát Tisza
karádra semmiképpen sem 
mehetett. De egyébként is, ér
rendszeri bajjal kínlódott 
Legutóbb is, hogy kint járt 
nála, már nagyon oda volt 
szegény. Nem habozott hát, 
hanem rohant ki Sóstóra.

kérezhet Pesten a Gálák csa
ládi tűzhelyének melegében.

Ferkó tavaly is jött már 
december elején, és megbe
szélték, hogy 5 hozza majd a 
Tokaj Expresszi az ünnep 
szombatján, s visszafelé — 
megy vele az öreg is.

A  házőrző kuvasz isme
rősként fogadta, de 
András bácsi csak 

többszöri határozott zörgetés- 
re nyitott ajtót 

—-  Minek jöttél ide fiam, 
hiszen megüzentem neked... 

— Hogy elutazott — vágott
Gál Ferenc mozdonyvezetőt a szavába Gál Ferenc, és 

azonban, amikor ünnep szom- 1 megölelte az öreget, aki ágy
ba tjáa délelőtt megérkezett ból bújt ki, és pizsamában

csoszogott a  vendég élé. — 
Hát szép dolog ez papa? — 
korholta Gál Ferenc kedvesen 
az öreget, aki mint a gyer
mek, akit csínytevésen kap
tak, esetlenül toporgott.

— Hát mit csináljak fiam 
— buggyant ki a keserűség 
András bácsiból —, ha így 
levert a nyavalyám. Az ilyen 
göthös, a sír szélén botorkáló 
vén ember már csak árnyé
kolná az ünnepeket.

— Miket beszél?!
— Kérdezd meg az orvost 

Egy tapodtat sem mozdulha
tok. A kórházba akart dugni 
de rimánkodtam neki, hogy 
én otthon akarok meghalni.

— No most már elég! — 
kiáltott mosolygós szigorúság
gal Gál Ferenc, és kinyitotta 
a szekrény ajtaját: — Melyik 
ruháját akarja felvenni, mert 
most azonnal velem jön.

Az öreg ember könyörgő 
szemmel nézett hajdani tanít
ványára.

— Higgyél nekem fiam. 
Nemcsak az orvostól tudom 
de érzem, hogy a halálom 
lenne, ha most ilyen hosszú 
útra vállalkoznék.

— De hát ki gondoskodik 
itt magáról?

— Van egy asszony, aki ta
karít, főz is, meg jön a nő
vérke és adja az injekciókat

— Na jó — fújt hangosan 
Gál Ferenc —, akkor én ma
radok itt estére, illetve egy 
napra.
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Szolnoki tűzikovácsok A KARÁCSONYFA ELŐTT
OKTÓBER VEGERE TELJESÍTETTEK KONGRESSZUSI VÁLLALÁSUKAT

A szolnoki járműjavító ko
vács-csarnokában rőt láng
nyelvek csapnak ki a kemen
cékből. A hasáb alakúra for
mált izzó fémet az egyik ko
vács fogóval emeli ki és ava
tott mozdulattal teszi a  gőz
kalapács alá.

— Gőz! — kiáltja Homon- 
fiai János tűzikovács brigád
vezető. A kalapács szaporán 
öti az izzó fémet, miközben 
Hómonnai varázslatos mozdu
latokkal forgatja azt, és né
hány perc alatt kialakul egy 
szabályos féltengely. Közben 
reng alattunk a csarnok be
tonja.

B e sz é lg e té s  
a m unkáról

— Elég! — hangzik az 
Újabb vezényszó. A munka
darab a kalapács alól a  be
tonra kerül. Homonnai meg
töri i a  homlokát, aztán kezet 
nyújt:

— Riport? — kérdezi olyan 
természetességgel, mintha az 
újságírókkal való találkozás 
hozzá tartozna a tűzikovács 
mesterséghez, és már tessékel 
is fel a csarnok csendes zu
gában lévő aprócska irodába.

— Hívok mást is a brigád
ból! — jelenti ki, aztán már 
int is László Istvánnak és 
Dorkó Mátyásnak, ő k  is — 
mint a  brigád másik négy 
tagja — tűzikovácsok. Ke
mény arcvonású, izmos embe
rek. Homonnai most múlt 40 
éves, a korelnök Dorkó Má
tyás 48, a legifjabb, László 
István december 24-én tölti 
be a 37-et. Hat évvel ezelőtt 
kapta meg a brigád az Ál
lami Dijat.

A munkáról beszélgetünk:
— Október végére teljesí

tettük a pártkongresszus és 
a felszabadulási évforduló 
tiszteletére vállalt pótfelaján
lásainkat — újságolja Ho
monnai. — Soron kívül le
gyártottuk a nyugati tóiá- 
pad elkészítéséhez szükséges 
alkatrészeket, társadalmi 
munkát végeztünk Tiszaiige- 
fen, segítettünk egyik brigád- 
tagunknak a családiház épí
tésében. Csontos István és 
László István megvalósított 
egy újítást, amelynek segítsé
gével anyagot és energiát ta
karíthatunk meg. Térítésmen
tes véradáson vettünk részt.

Ugyancsak Csontos és László 
a többszörös véradásért 
arany jelvényt kapott.

— Beszélgessünk inkább a 
szabad időről — javaslom. — 
Most — évvégén — lesz bő
séggel, hiszen december 23- 
tól január 2-ig leáll az üzem.

— Jól jön ez a téli vaká
ció — vélekedik László Ist
ván. — így legalább nyugod
tan készülhetek az érettségire.

— Hol tanul?
— A munkások szakközép- 

iskolájában. Furcsa volt húsz 
év után visszaülni az iskola
padba, de megéri! Elszaladt 
már a  három évből két és 
fél. Csak hát az érettségi. . .  
Arra alaposan fel kell készül
ni. Még szerencse, hogy az 
üzemből kilencen járunk ide. 
Így tudunk egymásnak segí
teni.

H o s sz ú
sza b a d sá g  e lő tt
— Nálunk meg az asszony 

tanul — veszi át a  szót Ho
monnai. — A Számviteli Fő
iskolára jár. Ilyen hosszú 
szabadságot eddig csak akkor 
töltöttem otthon, amikor a 
brigáddal a házat építettük. 
Sokat segítek majd az asz- 
szonynak. Neki m ost. fonto
sabb a tanulás. Meg aztán a 
gyerekekkel is foglalkozni 
kell. A nagyobbik —• Erika — 
most harmadikos gimnazista. 
A Verseghybe Jár, biológia 
szakra. Jeles tanuló és min
den vágya az, hogy orvos le
hessen. A fiam most hatodi
kos. Az én nevemet örökölte 
és égetően rossz gyerek.

— Olyan, mint az apja — 
ugratják a  többiek. — Az 
apja fia!

A 48 éves Dorkó Mátyás 
már nagypapa. Marianna 
1974-ben született, Andrea — 
a kedvenc — pedig négy esz
tendős. Az apjuk gáz- és 
vízvezeték szerelő. Néhány 
éve Dorkó Mátyás behozta az 
üzembe. Most az M 44-es dí
zeleken dolgozik, mint cső
szerelő.

Mindhárman azon tanakod
nak mostanában a legtöb
bet, hogy mit ajándékozzanak 
a gyerekeknek és az unokák
nak. Ruha, cipő van bőven. 
A nagyobbaknak már játék 
sem kell. Talán elviszik in- 
káb őket egy jó kirándulás

ra. Homonnaiék a nyáron . az 
NDK-ban jártak a gyerekek
kel. Azt nagyon élvezték.

— Mennyi a kereset?
— Öí-öí és fél ezer. A bri

gádvezető jövedelme a hat
ezret is eléri — mondják. — 
Panaszra nincs okunk.

Homonnai hozzáteszi:
— És mindezt jókedvvel 

csináljuk. így könnyebb a 
munka. Október 6-án -például 
kommunista. műszakot szervez
tünk. Arra a napra hozzánk 
szegődött Telek Sándor nor
más, aki 18 éve került el a 
brigádból. Alaposan „meg- 
hajtottuk”! Így legalább a 
saját bőrén tapasztalhatta, 
hogy nem laza a norma. De 
becsületére legyen mondva, 
nem lógott ki a sorból. 129 
százalékot teljesítettünk azon 
a napon. Persze froclizás 
azért volt! Aztán egy korsó 
sör mellett megállapítottuk, 
hogy nem felejtette el a  
szakmát.

Eg y ü tt töltik  
a sz ilv e sz te rt

— Apropó! Sör! — Hogyan 
ünnepük a karácsonyt és az 
újévet?

— Mielőtt megkapjuk a té
li szabadságot, felköszöntjük 
az Istvánokat és a Jánoso
kat. Az utóbbi években a 
névnapokat a kul túrházban
tartjuk. Természetesen ilyen
kor együtt van a brigád — 
újságolja Dorkó Mátyás.

— A két ünnep között 
megtekintjük együtt a Dam
janich múzeumot és a mű
vésztelepet — jegyzi meg a 
brigádvezető. — Ez is szere
pel a brigádvállalásban.

— A feleségem a Sziglige
ti Színház gondnoka — 
mondja Dorkó Mátyás. — 
Most ráérünk megnézni né
hány előadást.

— A Szilvesztert meg ná
lam tölti a brigád — jelenti 
be Homonnai János. — A 
házat együtt építettük, most 
együtt szórakozunk benne a 
családtagokkal. Imádok főz
ni! Természetesen pörköltet! 
Arra jól csúszik a borocska.

Képzeletben én is magas
ra emelem a pezsgőspoharat 
és az újév hajnalán az egész
ségükre ürítem.

Boldog újévet tűzikovácsok!

Kőhidl László

— Bolondokat beszélsz Fer- 
kó, hiszen a vonatot vissza 
kell vinned, meg vár a csa
lád.
' — Majd vissza viszi más a 

vonatot, és a családnak se 
történik baja, ha csak holnap 
este látnak. Majd hazatelefo
nálok.

— Megőrültél fiam? — ka
paszkodott az öreg ember 
volt tanítványa erős karjába, 
de az már nyúlt is a kilincs 
után.

— Megyék, és intézkedem.
— Hova mennél? — jaj- 

dult az öreg, hiszen más al
kalommal is nehéz helyettesí
tőt találni, nem karácsony 
küszöbén.

— Azt csak bízza rám — 
mondta Gál Ferenc, és el is 
rohant egyenesen a vontatá
si reszortodhoz.

A ndrás bácsi topogott 
darabig, rosszallón csó
válhatta a  fejét, majd 

Ünneplőbe öltözött. Kézbe 
vette a botját, gondosan be
zárta a lakást, átszólt a szom
szédba, hagy ha jön a taka
rító meg a nővérke, mondják 
meg, hogy elutazott.

Amikor az állomásra érke
zett, megtudta, hogy Gál Fe
renc a szabadságos mozdony- 
vezetők után futkos. Nem 
sokkal az előtt került élő, 
hogy az expresszt vontató 
mozdonyra fel kellett szállnia. 
Egy fiatal masinisztával be
szélgetett Nem tudni mivel, 
hogyan agitálta meg a kollé
gát, de az vállalta, hogy he
lyettesíti Gál* Fezen cet, aki 
igencsak el ám ült, amikor

meglátta atyamesterét ücsö
rögni a reszortos szabójában.

— Megyek veled — állt fel 
a botjára támaszkodva Lipták 
András, majd csendesen hoz
zátette: — Miattam te ne 
hagyd el a  szolgálati helyed 
fiam, mert én nem erre ne
veltelek.

Mester és tanítványa meg
ölelték egymást, s már men
tek is a  mozdonyhoz.

Gál Ferenc, aki 20 éve ma- 
sánászta, és öt éve villany
mozdonyokat vezet, még soha 
nem érezte olyan nagyszerű
nek a robog ást, mint ezen az 
úton. Csak köd ne legyen, 
meg semmi más akadály, 
hogy tartani tudjuk a menet
időt Akkor este kilenc órakor 
már együtt örvendezhetnek a 
családdal a  karácsonyfa a la tt

Fokozott éberséggel figyelte 
a  jelzőket a mozdony műsze
re it de többször mint más al
kalommal kidugta fejét az 
ablakon, s hátra-hátra pillan
tott, mintha bizony láthatta 
volna az öreget aki az egyik 
első osztályú fülkében ücsör
gött; és időnként halottá az 
alatta dübörgő kerekek fék- 
csdkorgását Talán beszélge
téshez is lett volna kedve, de 
rajta kívül senki nem ült a 
fülkében. A vonaton is keve
sen voltak. Hát csak elgon
dolkozott azon, hogy milyen 
jóra való gyerek ez a Ferkó/ 
Gyerek, gyerek, pedig már az 
6 haja is őszül. Bezzeg, ami
kor magához emelte valami
kor fűtőként a mozdonyra, 
vézna kis legényke volt de 
szorgalmas és szívós. Afféle 
fél árva, valahonnan a tirpák 
tanyákról. Az. anyja ellenezte, 
hogy a vasútra jöjjön, de a

fiú szerelmese lett a  moz
donynak, és nemcsak ügyes 
volt, hanem fogékony eszű 
is . . .  Amikor 6 nyugdí jba 
*ment, Ferkó már villamos
mozdonyra került. Máris 
többre vitte, mint ő, aki 43 
évig a gőzmasinákon készülő
dött De így a jó, a Ferkó 
gyerek minden elismerést 
megérdemel. A családi élete 
is példás. Az meg, hogy vele 
így tartja a barátságot hát 
olyan ritka dolog, mint a  fe
hér holló.

Hol járhatunk már? — 
nézett ki az ablakon, 
de a szeme mintha el

homályosodott volna, a kinti 
fények egybefolytak. A kere
kek dübörgése is megszűnt 
Mintha állna a vonat Süket 
csend veszi körül, aztán csat
tanás. Reped az ablaküveg, 
vagy valami más a tarkója 
táján?

Levegő után kapkod, a  ke
zét emelné, hogy megeressze 
a nyakkendőt kigombolja az 
ing nyakát, de a  kéz vissza- 
hanyatlik. . .

A Keleti pályaudvaron, 
amikor mentőkocsiba rakták 
és az orvos kezelés alá vette, 
fért magához.

— Hol vagyok? — kérdezte 
riadtan, majd amikor Gál Fe
rencet is megismerte a körü
lötte levők közül, kiszaladt a 
szkján:

— És a vonat?
— Rendben, egy perc késés 

nélkül beérkezett.
— Akkor jól van, Ferkó 

fiam — hunyta le szemét a 
hajdani mester, s már nem 
is nyitotta ki többé. . .

Dávid József

Kesztyűs Ferenc grafikája

N ém eth S á n d o r

A B O S S Z Ú
■* Indent elmondok ügyvéd
fM úr. Azzal kell kezde

nem, ami nagyón régen 
történt Csak így tud megér
teni. Maholnap lesz harminc
két esztendeje, hogy széttép
tem valamit a fiam életében. 
Most megint tépni akarok. 
Amíg nem késő. Higyje el csak 
azért teszem, mert szeretem a 
fiamat Hallgasson végig, ak
kor majd nem tart kegyetlen
nek.

Harminckét éve lesz a jövő 
tavaszon. Itt ebben a Mecsek 
alatti szép városban volt gim
nazista a  fiam. Sudár növésű, 
gesztenyebarna hajú, kék sze
mű gyerek. Jó fejű, tehetséges, 
végig kitűnő. Az uram a vas
útnál dolgozott mint el ómun
kás. Tanulni szeretett volna 5 
is, de nem lehetett mert kel
lett a kenyérkereső. Én postás
kisasszony voltam, amikor
megházasodtunk. Szerelmi 
frigy volt a miénk. Mindig azt 
terveztük, hogy taníttatjuk
gyermekünket Tudja maga 
milyen jó volt tervezni a jö
vő t? ... Esténként mindig az
zal szórakoztunk. És komolyan 
vettük. Először a polgári, azu
tán a gimnázium, egyetem.. .  
Amikor megszületett már kész 

í  jövő állt előtte. Mert mi akar- 
| tűk. Nagyon. Talán hiú módon,
! önzőén. De ezen már nem le- 
j hét segíteni. Álmaink megtes
tesítőjének képzeltük.

Az évek szaladtak, és min
den simán ment. Az uramat 
egy Balaton-parti faluba he
lyezték. Abból a faluból négy 
gyerek tanult. A jegyző fia, az 
orvos két gyereke meg a mi 
Dénesiünk. És 6 volt a legjobb. 
Ügy szerette az osztályfőnöke, 
mint a tulajdon vérét. Ha bent 
jártunk a gimnáziumban, csak 
jót hallottunk róla. Hogy Dé
nes osztályelső. Kiváló mate
matikus, a kémiában nincs 
versenytársa, rajong az iroda
lomért, történelemből önálló 
előadásokat tart. Nem tudom 
elmondani, milyen jó érzés fo
gott el, ha ezeket hallottam 
róla. Az uram talán még ná
lam is boldogabb volt. Ami
kor hazafelé utaztunk a vonat
kerekek nekünk mindig ezt 
kattogták: érdemes. érde
mes . . .

Az érettségi előtt néhány 
héttel levelet kaptam Dénes 
osztályfőnökétől. Elhoztam, 
Látja, milyen sárga már a pa
pír? Feolvasom magának ügy
véd úr.

„Kedves Szülők! Szükségsze
rű, hogy segítségüket kérjem. 
Dénessel baj van. Ha nem lép
nek közbe, félőnek tartóm, 
hogy rossz vágányra siklik az 
élete. Tudom, hogy milyen

terveik vannak. Ennek a fiú
nak tanulni kell. Bűn lenne, 
ha nem ezt tenné. De ha így 
megy tovább, megakad min
den. Beszéljenek vele. Még 
nem késő. . .”

Akkor a reggeli vonattal 
utaztam a városba. Nem értet
tem semmit.

A tanárnak éppen órája 
volt A tanterem előtt sétál
tam, ott vártam meg. Rosszra 
számítottam, aztán megtudtam, 
hogy szerelemről van szó. Be
lül még mosolyogtam is. Tet
szett, hogy már szerelme van 
a fiamnak. A háznál, ahol la
kott zavartan fogadott a néni
ké. Bent a hűs szobában ma
gam is megdöbbentem. Sok
sok könyv az asztalon. S az 
asztal mellett Dénes és egy 
szőke, nagy fekete szemű nő. 
Azt hiszem csókolóztak, ami
kor rájuk nyitottam, Dénes sá
padtan ölelt át és pirulva mu
tatta be a nála tizenöt évvel 
idősebb hölgyet A nőt kiküld- 
tem. így: „Asszonyom, vagy 
kisasszonyom, nagyon kérem, 
most egy kicsit hagyjon ma
gunkra bennünket**! Engedel
mesen kiment. Vallatóra fog
tam a fiamat Amit elmondott, 
porig sújtott A nő egy gépész- 
technikus elvált felesége volt 
És Dénes úgy tervezte, hogy 
érettségi után megházasodnak. 
Sírva fakadtam és percekig zo
kogtam. Hát ezért fáradoz
tunk. Megpróbáltam a lelkére 
beszélni. Mindent mondtam. 
Az apjáról, hogy civil ruhája 
még sohasem volt, mert nem 
jutott rá. Hogy taníttatni akar
juk, erre tettük fel az életün
ket. És, hogy a szerelem elmú
lik, olyan mint a betegség, ki
gyógyul belőle az ember.

Dénes hallgatott Egy ajtó 
csapódott, valaki elszaladt az 
ablak alatt. Tudtam, hogy a nő 
az. És azt is, hogy megnyertem 
a csatát

Csak most tudom, hogy mi
lyen nagy árat kért ezért a 
győzelemért a sors. Almunk 
beteljesedett Dénes bői mérnök 
le tt De az uram ezt nem érte 
meg. Hazafelé jött egy hajtó
kával, s hátulról rájuk szaladt 
a pesti gyors.

Egyedül voltam ott az ava
tásán. A rektor Dénesnek adta 
át először a diplomát. Meg
ölelte a sokaság előtt. Azt kér
te, maradjon bent tanársegéd
nek, de a fiam nem akaTt. Én 
szerettem volna, csak nem 
mertem szólni. Mit ért ilyen 
nagy dolgokhoz az én együgyű 
szegény fejem. Gondoltam csi
náljon azt, amit jónak lát. 
Pesten maradt Kezdetben 
minden hónapban kétszer

hazajött Később már nya
ranta csak két hét jutott 
nekem. Hajnalban kelt mindig. 
Nyelveket tanult, levelezett 
külföldre, ledoktorált és pecá- 
zott a móló a la tt

Tánc meg mulatozás tudomá
som szerint sohasem érdekel
te. Pedig én mindig próbálkoz
tam. Meghívtam a doktorék 
lányát El is mentek csónakáz
ni, de ahogy viszajöttek mind
járt láttam, hogy nem érdemes 
kísérletezni. A fiam kimért 
volt udvarias, de semmi más. 
A lány tüzet fogott de Dénes 
nyugalma leforrázta. Kérve 
kértem, könyörögtem, hogy 
nősüljön meg, mert unokát 
szeretnék. Nem is egyet ha
nem legalább kettőt vagy hár
mat, mert most már nem kel
lene a fogunkhoz verni a  ga
rast A telkünk felét kisajátí
tották és több mint 700 ezer 
forintot kaptunk. Én nyaranta 
két szobát adok ki az IBUSZ- 
nak. az is az unokáké lenne. 
Hiába rimánkodtam, nem hall
gatott rám. Még sokszor, na
gyon sokszor próbálkoztáin, de 
kudarcot vallottam mindig. A 
pénz sohasem érdekelte a  fia
m at Tőlem nem fogadott el az 
ajándékokon kívül soha sem
mit. Ha ruhaanyagokat vet
tem neki, kétszer annyi értékű 
ajándékot rakott elém. Beszél
tem a barátaival is. Mindanv- 
ny(ian családapák, komoly mű
száki beosztásban lévő mérnö
kök. Adni lehet a szavukra 
Azt mondták, nyugodjak mén. 
az ilyesmit nem lehet erőitel
ni. Ha eljön az ideje, úgyis 
magától megy minden.

Hittem nekik, de ami tör
tént arra, még álmomban sem 
gondoltam, ötvenkét éves, és 
most akar nősülni. És tudja, 
kit venne el? Egy tizenkilenc 
éves fruskát, a tulajdon titkár
nőjét. A lánya lehetne bő
v e n ... És ezt is mástól tud
tam m eg. . .

Ezért jöttem magához ügy
véd úr. Mert mi itt az alap. az 
én öreg buta eszem szerint? 
Szerelem? Bolondság. Dénes 
kocsija, háza, meg a ' pénze. 
Nem akarom, hogy az a kis 
nő bohócot csináljon belőle. 
Érti ügyvéd úr? Féltem a fia
mat, és nem akarom. Vegyen el 
egy kétgyerekes özvegyet vagy 
elvált asszonyt, semmi kifogá
som ellene. De ez ellen szót 
emelek! Segítsen ügyvéd úr, 
mert nekem kötelességem, 
hogy megakadályozzam ezt a  
házasságot. írja meg a levelét, 
közölje vele, hogy ha elveszi 
a lányt, vérző szívvel de kita
gadom. és a falura vagy a 
szociális otthonra hagyod min
dent. írjon meg mindent ügy
véd úr, talán még nem késő..



10 MAGYAR VASUTAS 197». DECEM BER 15.

NYUGDÍJAS BÚCSÚZTATÓ A KELETI VONTATÁSNÁL

A vasút jelentette az életét
Beszélgetés Pintér József utazó-felvigyázó, 

műhelybizottsági titkárral
— Ügy érti ez a fiatal fiú a tem a számára, ha éjjel há- A szeme még ma is felra- 

hegedűje lelkét, mint egy vér- romkor érkezett, felkeltem, gyog:
beli mozdonyvezető a mozdo- hogy vacsorát melegítsek. . .  ~  Ha kell, akár négykéz-
nyáét — int tekintetével a . . .  és még azt is meg kellett lób is — mondtam Zsemberi 
színpad felé az ünnepeltek hallgatnia, hogy aznap miként Lej bácsinak. 1952. március 
egyike: Pintér József. A ri- viselkedett a  „négyhuszon- 4-én hazaértem, s megkaptam 
valdán túl a KISZ rajkó-zene- négyes”, mert .ugye nincs út a 328 053-as számú gőzöst, 
kara muzsikál (a prímás épp a esemény nélkül — fűzi tovább azzal kerülgettem a Balatont- 
népszerű „pacsirtá”-t cifráz- a szót a férj. — Az én kerese- Idővél mind nagyobb — 
za); az ünneplőbe öltözött vas- temben a feleségem gondossá- gyorsvonatokat húzó — moz- 
utasok megilletődötten hall- ga-munkája is benne volt Na- donyokat bíztak rám, majd 
gatják. Most nékik — tizen- gyón sokra értékelem, amit ér- 1955-ben vizsgát tettem a 
nyolcuknak —, szól a  dal; őket tem és a  két fiunk felneveié- Kandókra. De vissza-vissza- 
köszöntötte a különleges alka- sóért tett. Ha együtt fárad- kértem magam a gőzösre. A 
lomra szmokingot öltött von- tunk? hát most a tejet is gőzösnek jobban érti az em- 
tatási főnök: Bodor László. S együtt fölözzük le, így szeret- bér a lelkét, a gőzös jobban 
őket ölelgetik-búcsúztatják a ném! beszélget az e m b e r r e l , De-
tegnapi — sőt: a már koráb- w 'h á t a  fejlődés nem áll' meg,
bán nyugalomba vonult teg- Különös vonzalom Hatvan felé állították akko- 
napelőtti —, munkatársak. Ha- riban az oszlopokat. Tíz esz-
gyomány immár a keleti von- A teljességhez tartozik: nem tendeig utaztam egyetlen gép
tatásnál: e napon szélesre tá- a véletlen sodort e nyugdíjas- pel, a  40 015-össel, s  eköz- 
rulnak a kapuk — a főnökség búcsúztatón Pintér József ék ben elvégeztem a vasútgépé- 
valamennyi aktív és nyugdíjas asztalához (hiszen még 17 nyu- szeti technikumot. Az érett
dolgozója hivatalos a  pálya- galomba vonuló vasutassal be- ségit 1967-ben szereztem meg, 
udvar patinás kultúrtermébe, szélgethetnék hasonló módon), tizennyolc tantárgyból vizs- 
Jönnek az asszonyok, a gyér- PÍTltér Józseffel akartam ta- gáztam, jelesre, s  csupán egy 
mékek, ott a család — most tólkózni — s így jutottam el a négyesem volt 
is lehetnek vagy százan, száz- szombat esti rendezvényre. Ab-| 
ötvenen, ból az alkalomból kerestem,

hogy november 7-én a Mun-
Esvmásfc segítve ka Érdemrend ezüs* fokozatátegymást segítve val tüntették ^  Az

N  egye ds zázad 
a m ozgalom ban

A tanulás nem ért véget 
zel sem. Miután 1969 ja- 

a SZOT székházában, az akikor nuárjábaai utazó-felvigyázó

 ̂ _ előtti napon Gáspár Sándor, a
k é ^ z ő ip 6116’ kattan a feny~ Szaktanács főtitkára adta át ezzel sem. Miután 1969 ja-

— Vasutas 6 is —Pintér Inrcet — hobbiia o^fo- már nyugdíjas utazó moz- lett a  ceglédi vonalon, 1970- Pintér József , b j J dony-felvigyázónak, az utazók ben műszaki oktatótiszti tan-
műhelybizottsági titkárának. 

Egyházasrádóc Vas megyé-

tózás. Mellettem tanult a moz
donyon . . .  Mennyi jó barát és 
mennyi közös emlék l Nézze
csak Tóth Miskát: most ment ben van, 18 kilométerre
nyugdíjba szintén. Együtt Szombathelytől. Amikor
kezdtünk tüzelni. Aranyosi falusi ház. totjének_végében 2 d ó ' -  és kétszer kapott ok-
Pistával pedig együtt kerül- -  a  ^ l ^ t o l  ■- :zorgott a Uvelet a szakszeTVezeti mujj-
gettuk a Balatont, ha 6 az jelző, s  felhangzott a bakter vá iáért
északi parton ment. én a dé- harangjelzése, a  környékbeli
lin, mindig Fonyódon integet- srácok (köztük a két Pintér
tünk egymásnak. Két éve fiú) szaladtak vonatot nézni,
nyugdíjas. . .  ö  pedig Oldal Akkortájt kezdődött e külö-l 
Bandi: negyvenötben együtt nős vonzalom. Ám a kitelje- zottsáai * "titkári
gyógyítgattuk a háborúviselt sedésre csak a félszabadulást y
mözdonyotet &  itt mellettem követően k e lh e te t t  sor. Elő- bízat^  még közeiebb hozott 
Fazekas Pali. Egy ideig közös zoleg — 1939-ben — inasnak— 
mozdonyunk volt. egymást szegődött a  MÁVAG-ba, hogy
váltottuk, aztán a  házat is kö- a lakatos mesterséget kita-*

folyamon vett részt. Sorjáz
nak a kitüntetései is: ötszö
rös kiváló dolgozó, 1978-ban
kiváló munkáért miniszteri 
kitüntetést kapott, kiváló vér-

kájáért.
— Negyed századig végez

tem szakszervezeti munkát, 11 
éven át voltam csoportbizal- 
mi, 11 évig pedig műhelybi- 

az utazók
nál . . .  Ez a társadalmi meg-

az emberekhez. Szinte mind
azt megtudakoltam, amittud-

zeí építettük — egymást se- nulja. Közben elsajátította a j^ncíolatba k ^ j ü i ^ ^ V o l t  
gítve! ö  Mátyásföldön, én szerkezeti rajzolást is. Mes- k^d tem  a be-
SashaJmon . . .  Aztán itt van- térként ment volna a  vasút-------- —  ^  a
nak a tovább dolgozók, a lég- hoz •— de nem engedte a  MÁ- 
közvetlenebb munkatársaim VÁG. Tehette: hadiüzem volt, 
is: Farkas Ferenc, Juhász 
László, Gólya József, Kvasznai 
Attila. Október elsején men
tem nyugdíjba, de már hiá- A Keletiben pályamunkás- 
nyoznak. . .  ként kezdett, 1945-ben — de

Mária asszony (1953 óta tár- már májusban a szakmájá-

Vissza a Keletibe

szélgetést: hogy van a kis
fia? Mással pedig: hogyan
metszették vasárnap a szőlőt?

Mária asszony szerint: a 
vasút jelentette az életét. 
Gondjaival, örömeivel, fias
kóival, eredményeivel. S a 
forgalom — majd az oktatás 
— mellett a szakszervezeti

ga férjének) szeretőn átkarol- lakatos dolgozotta munka tette teljessé ezt az
ja: fűtőházban. Ahhoz, hogy

— Azon az első reggelen, mozdony vezető-ta nőne legyen,
amikor már nem kellett mun- leit volna égy év fűtő
kába mennie, az óráját nézte: bázi gyakorlat —- ám három 
most indul a Tokaj expressz, óv^t kellett várnia, hogy el
mos* meg a Szabolcs, a fiúk érje a  nagykorúságot. Hu- 
már Zuglónál lehetnek. Együtt szonkét évesen lett megint 
dolgoztuk végig ezt a  két és tanonc majd 24 esztendő
fél évtizedet, s most közösen s&n a Fradiban vizsgázott (a 
próbáljuk bepótolni, ami a Keleti nem foglalkozott gya- 
hosszú élet során elmaradt. komokokkal). Két esztendeig

Nem a keserűség szól belő- “  ^ í V ^ ros}t ^ ^ J o k a t  
le. amikor tényszerűen meg- továbbította (tartósan dolgo- 
jegyzi* zott Dunapentelen — a mai

-  Volt elvan szilveszter. Dunaújvárosban az épít-
amikor már készültünk bú- ke?e?tlez ,szállítottt .  a"y*- csúztatni az é v e t .. .  aztán g°hat), mígnem, a Keleti Von- 
egyik társa megbetegedett és korábbi utazó-felvigyá-
berendelték. Ha hajnalban há- zó ja megkérdezte tőle: len
romkor kelt, reggelit készítet- ne-e kedve visszamenni?

életet.
Földes Tamás

Nyugdíj alsók ajándék hónapja

Meghitt melegségben, Boglárlellén
Újra csendes a magyar ten- terem kerámia tányérjait és — Én, kedvesem Dombóvá- 

ger partvonala. Csak a sirá- szűrrátétjeit, a könyvtár zsú- ron lakom, de minden év- 
lyok vijjognak a magasban, folt polcait és arról beszélge- szakban más gyereknél vá- 
Szinte hihetetlen ez a nyuga- tünk, hogy kik élnek, pihen- gyok __ büszkélkedik sze
lőm, balzsam az idegeknek, nek egy hónapon á t ebben a a maid bemutatta a
pihen te tője a szemnek. Al- * * * * * *  hangulatú kömye-

gy^ás“ anS csípős szélben11 né- Ciaudia néni -  az első tü- romJ ia™’ M  $ ¡ 0 1  tügyogasDan, csípős szeiDen, ne nprnxnv nwehov a in- unokám és mar 16 deduno-
zégetjük a csupasz Jegenyó- gors> Töpörödött mami, ki_ kám van. Télen Lászlóéknál 
két, a partra húzott csónako- iencven éves, sződligeti ille- vagyok Győrött, tavasszal Szi- 
kat, a lágyan gomolygó kó- tőségű nyugdíjas. Bottal jár lamérékhoz megyek Vácra, 
döt, a játékos kedvű madara- már, mert az évek megkop- ahol nyugdíjas tanácsi dolgo
kat, és Szabó Ilonkával, a tatták az ízületeket, de a  szel- 2Ó a  fiam? ősszel itt pihenge- 
boglárlellei vasutasüdülő he- lenti frissessége egyszerűen . , Vanowári orvosfiam
iyettes vezetőjével azt talál- bámulatos. Ágyban pihen me-
gátjuk, hogy a párafüggön^egitőben, amikor bekopogunk pedjg Lenke lány0méfcnái)

Gondos Mihály dombóvári
Túl a kilencvenen

mögött merre nyújtózkodhat hozzá. 
Badacsony „koporsója”, Ti
hany temploma, aztán azon 
morfondírozunk, hogy lám, 
megint vége van a „Tenger
parti” szezonnak, egy élmény
dús esztendőnek...

MÁV főfelügyelőéknél. Az 
urammal ötvenhárom évet és 
három hónapot éltünk együtt,

Térítésmentesen

— Klavgyija Mihajlovna. . .
— így paroláz velünk, s  hun- hetvenháromban hagyott itt 
cutul élvezi a  meglepődése- 83 évesen. Főellenőr volt * 
met. — Szibériai lány voltam vasútnál. 
én kedvesen, Krasznojarszk-
bon születtem, Tomszkban K  ¿ e r ű in  A ¿a
jártam orvosegyetemre, aztán ,

szakszervezet ̂ titkára tótotoU M ^ Z ^ s T ^ z a t t l e *  k a raC S O n yr a
így: ” emet f  , «  Á /  -  Jó 1« lenni? -  kérőé-

— Ha igazi „karácsonyi rt- Arma”d ~ zem, csakhogy más témára
porthoz” volna kedve, akkor ve? íve örü ltem  Magyaror- váltsunk.
utazzon el Boglárlellére, be- ^zágra.  ̂ — Nagyon jó. Az ismerke-
szélgessen el a mi öregjeink- Megkopott fényképek tanú- dési esten szívesen keringőz- 
kel, a magányos nyugdíjasok- sítják, hogy az apja, az any- tem volna egy kicsit, de vaca
kol, akik közül nyolcvanan -— ja, s Klavgyija Mihajlovna, kol a két lábom.
természetesen ingyenesen — — jő tartósú, szép arcú Ebédidőben meleg zsongásott töltik a decembert, a ka- ipiwrtiMfi Pmhp- k ° Den meieg zsongásrácsonvi ünnepeket a szil- 65 gazdag lelKületü emDe tölti be a négy éve avatott 
vesztért érezve a ’ vasutas- rek volfcak hajdanán. Claudia éttermet. íme a  mai menü: 
család"’ szereteted törődését, néni is irogat: Hogy miről? magyaros káposztaleves vagy 
Beszélgessen velük minden- Intelmeket véseget szép szál- gyümölcsleves, májastekercs 
ről, élmény marad az a nap- kás betűivel, öt nyelven, burgonyával és savanyúsággal 
ja . . .  mert hogy harminc évvel ez- J W  a tükörtojás soskamar-
, — ° n  rtukor került Boglár- előtt tolmács lett a MÁV Ve- tól A konyha csapata min-
lellere. zérigazgatóságon, s erről a dennap kitesz magáért. Bér-

A kérdés segítőtársamnak, pályáról ment nyugdíjba... tálán lstvánné vezérletével 
Szabó Ilonkának szól, akit az Mutatja dr. Csanádi György odaadóan munkálkodik a jó 
üdülővendégek csak Ilonká- levelét, a  Gorkij Könyvtárol- közérzetért. Már megtervéz- 
nak szólítanak lépten nyo- vasóigazolványát, az összes tók a karácsonyi, szilveszten 
mon, három nappal a turnus naníriát fAnvkénét és terítéket is. Keserű Gyula
első táncestje után. délutános szakács mondja: az

— Ezerkilencszázötvenegy- -órásét étteremben gyönyörű kará-
ben adminisztrátorként kezd- minúezekne.£ a  tízszeresét csonyfőt emelnek, alá ja min
iéin itt. Ennek már húszon- reJtik a  csendes nokzúgok. . .  ¿Jenkinek ajándékot helyez- 
nyolc éve. Itt a tóparton ná- Senki rokona nincs már, nek, majd ünneplőben szol-
lamnál régebben talán csak csak jő ismerősök segítenek Szíják fel a  rántott halat 
Vágó István, a kenesei üdü- »t emlékeiből él szalmaburgonyával, illetve B-
lő vezetője dolgozik, aki jö- ’ . _ , . x menüként a  kaszinótojást; és
»őre már nyugdíjba megy. A  meft “  első^párja a  második végezetü, a mákosgubát... Az 
balatoni kezdés után 24 éven világégés végén, alezredes* asztalokra narancs, szalonéul 
át vezettem a hajdúszobosz- ként tűnt él nyomtalanul va- kor és természetesen imboly
gói, 44 személyes MÁV-üdü- lahol. gó lángú emlékezésre, öröm-
lőt, s most szeptemberben — Lakatos néni vidám és köz- re hangoló gyertya is kerül 
a SZOT-átadás után — tér- lékeny> pedig március óta 6 Az ünneP első napján tűzdelt 
tem ide vissza. belépett a  .Jdlencvenesek pulykasült és házi disznóto-

Ismerkediti jó! mint ahogy klubjába”. Alacsony, fürge te- ros êsz nnajd az ebéd —
^ l ^ ^ 1Ĉ , , 1 f ÓÍyar,^ ,iő faw I kintetű anyóka. A túrái Mes- diós és mákosbejglivel, kávé- goini is. Járjuk az üdülőt, ide . T,__ / ,  ... . .  . vai
is, oda is bekukkantunk, cső- íer Józsc/né nyugdíjas bual- ‘ _ » . .
dáljuk a rendet, tisztaságot, mival van egy szobában, ép- Jó étvágyat hozzá kedves 
a szobák színes berendezését, pen hímzés, beszélgetés köz- jó idős emberek! 
a függönyök szépségét, az ét- ben találom őket. Pallag Róbert
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Vágyak és állomások
A Heves megyei Kompolt Már akikor megérlelődött ben- léptem a  párttagok sorába, 

a szülőfaluja. Itt ringatták Há- ne a  gondolat, hogy vasutas majd tanulni kezdtem. Elvé-
Ide lesz. Arról álmodozott, hogy geztem az ipari és közlekedé- 

emlékezés egyszer 5 is vezetheti a  nagy, sá technikumot, később pedig 
pályák ez- fekete mozdonyokat. a  tisztképzőt. 1947-től külön-

— Apám közbenjárására böző beosztásokban dolgoztam 
1938-ban felvettek pályaműn- a KPM III. főosztályán, ké

tesek közé szorított udvarok, kásnak Egerbe — emlékezik, ¿óbb a gazdasági vasutak
akácfák... A falu szélétől _  Követ terítettünk a sínek igazgatóságán. 1955-ben rá 
kezdődött a  határ, az életet közé, krampácsőltunk. Apám lasztották meg a gazdasági 
adó, magót melengető f ö l d ,  amikor az olajos talpfá- vasutak szakszervezeti csúcs- 
a vidéki emberek küzdelmei- kát hordtuk, mert beszeny bizottságának titkárává. 
nek, örömeinek és gyötrel- nyeződött és szétszakadt a A szakszervezeti mozgalotn- 
memek a színhelye. M^y^c a nadrágom. Akkor még nem ^  valő kapcsolatát, elköte-
trvf>ker«k. A* itt i l l e t e t t  em- munkaruha. A  fizetésből lezettségét ezek az évek ér- -

kellett bakancsot, nadrágot, jeiijék meg. A dolgozók ügyes- Kiváló vasutas és Kiváló iol-
kabátot vásárolni. bajos gondjait a  sajátjának gozó.

már nemesebbek, érettebbek. * Kegyetlenül fárasztóak vol- tekintette. Ha tudott, mindig A búcsú a munkatársaktól,
g ^ J T p á í u a m J ^ a  úton T% nkilenc éfvvel T  * b a r á t i t «  a  szakszervezet,^ 1— w* v.— Keni a paiyamvnKa uian eloíí került a vasutas-szak- mozgalom aktivistáitól min- 
— meg kellett ctet7*i a palva- szervezet szervezési és káder- dig felkavaró, emlékeket idé-
mester ur allatait; fát apri- osztályára politikai .munka- zó. A nyugdíjba vonulás azon-

mán Kató bölcsőjét is. 
futnak most az 
szálai, amikor a 
désről beszél. Kis csalá
di ház, poros utcák, kerí-

gyökerék. Az itt született em 
bér kötődését a  tájhoz az év
tizedek sem gyengítik. Az em
lékek — 59 év távlatából —

mint a tokaji pincék hordói
ban őrzött aszúbor.

Kovács Kálmán, a vasutas- tott, vizet hordott a konyhá- társnak. Nyolc éve a központi bán nem jelent visszavonu- 
szakszervezet szervezési és ra. Ezért nem bocsátották el vezetőség mellett működő lást. Januártól a vasutas-
káderosztályának munkatársa akkor. A vágy, hogy moz- n3rugdíjas szakbizottság titká- szakszervezet aktivistájaként
nr . g l „ v™ul- do? H ez! to. lef y? r i i z ra- Tizennégy évig volt a  VII. dolgozik tovább. Több lesz autat járt be. Egyre' Sy^raj," radtságot is legyőzte Mégis- kerűjeti pártBizottság aktlvis- szabad Idő, kitágulnak a pi-
bai?. vil‘a,n fal, emIóke^ , b. ^  merkedett a vezérekkel a k *  tája, és tizenegy évig mun- henés, a ¿endes szemlélődés
a kás falu képe, a családi megengedték neki, hogy az kásőr. órái

, i. asztalához egri állomáson felszállton aház amelynek
mindig tizenegyen ültek. Hét tartalék gépre, és lapátolja a Kovács Kálmlán yasutas-dí- — Szeretem a természetet 

a nagy- szenet a kazánba. Néha fű- J a^ a- büszkén „ fmdet _  vaI]ja. _  Bs vangyerek, a szülök és -------
szülők. Mindannyiükat az apa tött virradatig ... Csak ké- y í  , s i T 1! .3 reiesege is a egy hobbim is: a horgászat, 
tartotta el, aki lakatosként sőbb tudta meg, hogy egész- M . v ao ,2 z°ia J / J '  A nasy- Balatcmfenyvesen pár évvel 
dolgozott az egri pályafénn- s»ég3 okok miatt sohasem ye- aP3a vasuta acsKent, az apó- e2előűí építettem egy kis hét
tartási osztály mérnökségen, zethet mozdonyt. vonaioejaro orKent házat. Gyümölcsfák, sző-
Havi fizetése ötvenkét pengő — 1940-ben a Kereskedel- 1-uesitett _szolgalatot,. A test- lőtőkék sorolnak a kertben. 
volt. A gyerekeket korán mi és Közlekedésügyi Minisz- v r̂ úL, K0ZU1 . fp2?lg . KetCTI Ott mindig van tennivaló. 
munkába küldték. Napszámba tóriumba kerültem altisztnek, szmi;en a vasútnál aoigoznaK. Délutánonként aztán kiülök a 
jártak a földekre, vagy fát két év múlva pedig bevonul- Helytállását, munkásmoz- Balaton-partra és a vízbe do- 
vágtak. Kálmán nyaranta a tam tényleges katonai szol- gfelmi tevékenységét több ki- bőm a horgot. A gondola
vasúti sínek között nyeste a gálatra. Végig jártam a máso- tüntetés is fémjelzi. Tulajdo- taim pedig Pesten és vidéken 
füvet. Mélyen szívta magába dik világháború poklait, nosa1 a Munka Érdemrend kalandoznak — amerre a vas- 
az olajos talpfák illatát,^- a 1945-ben jöttem haza a fog- ezüst fokozatának és a Haza út kanyarog. . .  
mozdonyok kesernyés füstjét, ságból. Egy évvél később be- Szolgálatáért érdeméremnek. (fcaszala'
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Szép szokás N

E gyütt ünnepeltük a sajtó napját
A Vasutasok Szakszervezete elnökségének van egy nagyon 

szép szokása. Minden évben, a sajtó napján tisztelettel és nagy 
szeretettel méltatja, megköszöni azoknak a munkáját, akik nél
kül sohase lenne igazán „életszagú** a lap: a kérges kezű pá- 
lyamumkásokat, váltókezelőket, mozdonyvezetőket, forgalmis
tákat és egyéb beosztású dolgozókat, tehát mindazokat, akik 
napi teendőik közben vállalták a tudósítói, lapterjesztői felada
tokat is.

Az Idei ünnepségen — december 5-én — dr. Balázs Ákos, 
a vasutas-szakszervezet kulturális, agitációs, propaganda- és 
sport osztályának a vezetője köszöntötte az elnökség nevében 
a lap több mint félszáz tudósítóját, levelezőjét, majd Molnár 
György, a központi vezetőség titkára, méltató szavak kísé
retében átadta a jutalmakat. Lapunknak több olyan levelezője 
van, akik negyedszázada küldik rendszeresen tudósításaikat, 
híreiket Közéjük tartozik többek között Pintér Lajos, Vácrá- 
tőt állomás nyugdíjas főnöke; Bognár Károly, Tapolca állomás 
nyugdíjas főkalauza; Szűcs Ferenc, Hatvan állomás nyugdíjas 
fővizsgálója, vagy Markos József, a  szintén nyugdíjas zalaeger
szegi jegyvizsgáló.

A még aktív vasutasok között is sokan vannak azok, akik 
m szolgálat után, szabad időben gyakran tollat fognak, hogy 
egy-egy fontos eseményről tájékoztassák lapunkat mint pél
dául a miskolci Sepsi Gyula, Kisvárdai János, Pál István, a 
hatvani Rapi József, a szentesi Fogas Pál, a szegedi Gellért Jó
zsef, a mátészalkai Zsoldos Barnabás, a  soproni Kovács Anikó 
A sort lehetné még folytatni, hiszen többen vállalták azt hogy' 
jkírt adjanak arról, ami szép, ami jó, s ami gond.

Molnár György átadja a  jutalmat Kisvárdai János miskolci 
tudósítónak (Nagy Iván felvételei)

Újságíró kollégák rendhagyó köszöntése
iA magyar sajtó napján a aki a Gyöngyösi Kíbórögyár- 

gajtó munkásait köszöntik, tó Üzem dolgozója —, és úgy 
löket: a mindig csöndes szavú tisztelem, szeretem mintha az 
Visi Ferenc felelős szerkesz- is lenne. o t t  született, ahol a 

K^zala Sándort, aki az Rába & a Marcal folyók már
újságírás mellett a széppró------ ----- -  - -
zában is letette a voksát

Ketten együtt 28 esztendőt 
adtak ez életükből a Magyarf

ölelkezésre nyújtózkodnak. 
Marcaltő a faluja neve. Az ap
ja föld nélküli napszámos volt,

Vasutasnak. Visi Feri húszon- aztán 1938-tól a község cső
kettőt, Kaszala Sanyi pedig sze. Neki a négy gyerekén ki
ható! Még egy kompjutsrnek vül semmije sem volt, mindig 
Is nehéz dolga lenne, ha ki a  máséra, a  gazdagokéra vi- 
fcén© számítani, hányszor je- gyázott Én azt hiszem, Feri- 
lenhetett meg nyomtatásban ^  a^ért lett kert- és gyü- 
a nevük, hány kéziratot lát- mölcsimádó, mert neki. a 
tak el kézjegyükkel és hány * csősz fiának sem volt szabad 
megnyugtató levelet írtak ez- a  máséhoz nyúlnia. Ha az ap- 
alatt az idő alatt. Talán nincs járói mesél, látni a szemén, 
is olyan állomás, ahol még hogy otthon jár, de sajnos 
nem jártak, és aligha létezik most ¡már csak a gyertyáit 
olyan vonat, amin még nem gyújthatja meg a sírján. Nincs 
utaztak. ' olyan hónap, hogy legalább

Számolni próbálok magam- egyszer ne szaladna haza az 
bán.: a 34 ezer előfizető test- édesanyjához, és akkor itt 
vérek között is 100 ezer aktív bent újra és újra szóba kerül: _
olvasót jelent. De az is lehet, mit vegyen, mit vigyen, mert naPJát^ ¡.-5"szala 36 évig volt futó és

lágban tanulni kell a  gyere
keinek. így került Sanyi Hat
vanba, a gimnáziumba. Elsős 
kis suttyó volt, amikor ver
set tett le a tanára asztalára. 
De idézem tizenkét verssorát, 
mert ez mindennél többet 
mond: (A harsányan villogó 
neonok alatt a felfénylő ré
tek, / a dércukros fákra hul
ló / holdsugarajc emlékét ke
resem, / az atomkor előtti pa- 
taűccsöbogást, / a téli esték 
hunyorgó kályháinak melegét. 

./ Zümmögő számítógépek, vib
ráló képernyők I foglyaként 
szököm kortyolgatni /  elha
gyott évek aszúborát, / nagy
anyám kenyeret dagasztó / 
mozdulata kísért, és vidítanak 
/ zörgő szekerek büszke lovai.)

— Mit mondjak még róla? 
Híradós volt a honvédségnél, 
kétszeres Kiváló Katona, és 
megkapta a Szovjet Hadsereg 
Kiváló Katonája kitüntetést, 
őrmesterként szerelt le. és őt 
a Magyar Vasutas indította a

h^ v}. , ^ , ! ° bbet’ hiszfn J*  e£W 81 épet édesanyának már mozdonyvezető. Elolvastam a pályán. Halásztelken, szinte a
valakiről jót, vagy szépet ír- nehéz ajándékot választani, dolgozatot, s amikor felnéz- két kezével épített egy szép
nak, azzal büszkélkedik; és — Azzal a bizonyos góllal tem, akkor vettem észre, hogy öröklakást Van egy Enikő ne
tud róla a család, az apa, az kezdtem, hát térjünk is visz- Sanyi áll, pedig két karos- vű kislánya, akinek képét la-
finya, a feleség, a  barát. Ha Sza a  felszabadulás után szék i$ van a  szobámban. Ta- már mindenkinek meg-
meg bírálnak valakit: jó ma három holdat kaptak az Es- .. . . . . . .  ..

terházy birtokból. Volt egy k«; ií. amikor vég^á lta. amíg 
tehenük, összefogták máséval elolvastam az életét?! 
és úgy szántó ttak-vetettek. A 
munka és a beszolgáltatás sok

Ián az édesapját tisztelte ak- mutatta
Ezt tette, teszi most ezekkel 

_ sorokkal — kőszön/tve a 
• Vámosgyörki születésű Magyar Vasutas minden tu- 

f  J dósí tóját, levelezőjét és tér- 
volt, s mivel maradt U vaja- kfe h ^ y  a^mámá taktótónó mészet^en a kéziratokat gé- 
mi, meg nem is, Feri maga is voit a j^ ^ k  úrnál. Kaszala adminisztrátorokat — a
gyakran beállt napszámos- bácsi sokszor és sokat álmo- ma húsz éve tollat forgató, 
nak. A marcaltói közúti Rá- dozott az olajtól izzadó gőzö- vasutas családból induló pá- 
ba-híd építésén dolgozó hidá- sökön. A legtöbbször mindig lyatárs: 
szók munkavezetője egyszer arról, hogy ebben az új vi- 
kihívta a falu focicsapatát ba-

Németh Sándor

S a jtó sz e m le

M it írnak rólunk?
A MÁV életéről, a vasuta

sok munkájáról, helytállásá
ról, példaadó szolgálatáról, 
önkéntes társadalmi munká
járól tájékoztatnak az itt kö
vetkező írások, amelyeket me
gyei újságokból válogattunk.

Szolnok megyei Néplap
Ezúttal nem ismereteikből, 

hanem emberségükből vizs
gáztak, adtak példát a  fel
nőttek a szajoli általános is
kolában. A Hazafias Népfront, 
az MHSZ-klub, a szülői mun
kaközösség tagjai, karöltve a 
MÁV pályafenntartási Kos
suth és a forgalmi Petőfi szo
cialista brigádjával s a  peda
gógusokkal, szabad szombat
jukon 300 óra társadalmi 
munkával segítették a gyer
mekintézményt.

A régi felvonulási épületet 
és a  széntárolót bontották le, 
előkészítették a  terepet az is
kola bővítéséhez. Kerítést is 
csináltak, padokat festettek, 
csinosították a tantermeket. A 
szállításhoz külön segítséget 
is kaptak az önkéntes mun
kások, a Rákóczi Tsz szajoli 
gyümölcsösének vontatóit és a 
MÁV egyik tehergépkocsija is 
rendelkezésükre állt.

Dunántúli Napid
Csak a pontosság kedvéért: 

beosztása rendelkező forgalmi 
szolgálattevő. Ez a hivatalos 
elnevezése annak a munka
körnek, amelyben Ecker Mag
dolna dolgozik Pécsbónya- 
rendező állomáson. A nagy- 
mányoki születésű fiatal lány 
családjába ír" 5 az első és az 
egyetlen, aki a vasúthoz sze
gődött. Aznap, amikor talál
koztunk, délután 16 óra 20 
percre ment dolgozni. Mint 
mondta, a váltásokat a köz
lekedési lehetőségekhez igazí
tották, mivel Pécs bánya-ren
dezőn sok a bejáró vasúti 
dolgozó. Tizenkét óra szolgá
lat után egy napja szabad. 
Ez a tizenkét óra folyamatos 
munkát, pillanatnyi kihagyás 
nélküli figyelmet, gyors dön- 
téskészséget, pontosságot kö
vetel. Egy-egy munkanapján 
átlag 40—50 vonatot irányít 
rendeltetési helyére. Külön 
feladata a szénpályaudvar 
üres kocsikkal való kiszolgá
lása. Azt mondja, nincs két 
egyforma munkanapja.

Egy műszakban 20—25-en 
dolgoznak együtt, Ecker Mag
dolna irányításával. Fegyel
mezett, összekovácsol ódott a 
a túr. Nem is lehet más, hi
szen az emberek életét, mil
liós anyagi értékeket veszé
lyeztetne a lazaságuk, pontat
lanságuk.

Ecker Magdolna 25 éves, s öt
ezerkétszáz forintot keres ha
vonta. Ebből fizeti a pécsi 
albérletet és minden hónap
ban ezer forintot küld özvegy

édesanyjának. Legközelebbi 
terve, hogy elvégezze a 
marxista—leninista esti egye
temet.

Néphadsereg
A Tolnanémedd határában, 

dolgozó vasúti műszaki ka
tonai alakulat munkájáról je
lent meg terjedelmes, képes 
riport a hadsereg központi 
lapjában. A katonák a falut 
átszelő vasútvonal pályafel
újításán dolgoznak, szerelik a 
váltókat, elhelyezik a hegesz
tett, nagyobb terhelést bíró 
sínpárokat. Munkájuk egyben 
katonai gyakorlati szakkikép
zés is. Miként néphadsere
günk valamennyi katonája, 
ők is azt tanulják, amit a há
borúban hazánk vár tőlük. 
Naponta lehetőségük van fel- 
készültségük, katonai tudásuk, 
összeforrottságuk bizonyításá
ra a munka során.

A vasútépítők — Írja a lap
— elsők között csatlakoztak 
a XII. pártkongresszus és a 
felszabadulás 35. évfordulója 
tiszteletére meghirdetett mun- 
kaversenyhez. Eltökélt szán
dékuk, hogy a múlt évi nor
májukat — amely huszonöt 
kilométer pályafelújítás és 
harminchét kitérő, valamint 
más kisebb műtárgy megépí
tésében realizálódott —* az 
idei esztendőben is kifogásta
lan rfiinőséggel teljesítik a 
kitűzött határidőre. E munká
nak megközelítőleg 55—60 
millió forint a termelési érté
ke. Helytállásukkal és nagy
értékű népgazdasági jelentő
ségű munkájukkal méltán ér
demelték ki a közűeked_ 3- és 
postaügyi miniszter emlék*? 
zászlaját.

Hajdú-Bihari Napid
A MÁV Debreceni Építési 

Főnökség szocialista brigádjai 
elhatározták, hogy a nemzet
közi gyermekév alkalmából 
szervezett kommunista mű
szakok béréből tizenhat milli
méteres filmvetítőt vásárolf 
nak a debreceni MÁV nap
köziotthonos óvoda részére. 
Csatlakoztak a vállaláshoz az 
építési főnökség területén dol
gozó katonák is, akik egy 
kommunista műszak bérét 
ajánlották fel az ajándékvá
sárlásra.

A fimvetítő ünnepélyes át
adására a napokban került 
sor. A szocialista brigádok 
nevében Tömöri József, a ka
tonák képviseletében pedig 
Kardos József szakaszvezető 
adta át a készüléket.

Az óvoda nagycsoportosai
— köszönetképpen az ajándé
kért — műsorral kedvesked
tek a vendégeknek.

Összeállította: 
Hegedűs Ferenc

rátságos mérkőzésre, ahol Fe
ri, mint jóbbszélső, egy olyan 
gólt lőtt, de olyat... 1950 ta
vaszán aztán a hidászok ma
gukkal vitték Tatára, onnan 
Iskolára küldték, s ősszel jött 
a katonai behívó. Kitűnően 
vizsgázott a rádiótávirászok
nál és elkezdte a tollat is kop
tatni a Néphadsereg című lap 
tudósítójaként. 1951 május 
elején őrvezetői rendfokozat- 

Visi Ferenc tál vezényelték föl a laphoz
munkatársnak. Hadnagyi 

gyár szokás szerint gyorsvo- rendfokozattal szerelt le. A 
páti sebességgel száguld a  hír Munkásőrségnek 1960-től tag- 
boldog-boldogtalanhoz. ja és 1958. augusztus 1-től

De mit tud az olvasó a két dolgozik itt a szer k esz tőség
név viselőjéről: Visi Ferenc ben Van egy hétvégi faháza 
és Kaszala Sándor újságírók- a Dunakanyarban, ahol nagy 
róL A legtöbben a  semminél buzgalommal kertészkedik, 
is kevesebbet. A kívülálló pá- zöldséget, gyümölcsöt é  sző- 
lyatárs tisztelgő ötlete, hogy löt termel. A bélyeggyűjtés 
most velük játszik, őket feszi- mellett a kertészkedés a hob- 
ti kínpadra, őket mutatja az bija.
ünnepi számban a Kedves Ol- Visi Ferenc felelős szerkesz- 
vasónak. Méghozzá úgy, hogy tő így mesél a munkatársá- 
mindegyikük a másikról kö- ról:
teles beszélni. — Ügy lopta be ez a Sanyi

Kaszala Sándor újságíróé a fiú a szívembe magát, ho4v 
szó: szinte észre se vettem. Letett

.— Én azt hiszem, hogy Fe- egyszer az asztalomra egy ri- 
rit egy jól sikerült gól indí- portot, és arra kért. ha időm 
tóttá el az újságírás rögös út- engedné, olvassam el rögtön, 
jára. Többet tudok róla, mint A tulajdon édesapja mowio- 
a  tulajdon testvéremről — nyon töltött utolsó szolgálati

Csúszópénz, hálapénzSzámtalan formája van a 
megvesztegetésnek, korrupció
nak. Napjainkban finomab-

múI RÉSZLETEK EGY VASUTAS NAPLÓJÁBÓL
szópénz, kenőpénz, hálapénz.
Akkor van rá szükség általá- elém az asztalra. Ez állt rajta: 
bán. ha valamit — ami pél- „500 forintot adok, ha kapunk 
dául hiánycikk —, meg aka- vagont/” Világos, egyértelmű 
runk szerezni. Az igényeik nő- a szöveg. Közömbösen zsebre- 
nek, ezért valami mindig sze- vágtam a cetlit, hiszen mások 
repel a hiánycikklistán. Na- is voltaik a helyiségben. C. te- 
mármost. felmerül a kérdés, kintetét igyekeztem elkerülni, 
hogvan lehet hálapénzt szerez- nehogy egy kacsintással elkö- 
nl? Ehhez bizonyos feltételek- telezzem magam. A becsületre 
re van szükség. Például: gondoltam és azonnal hatá-

a) olyan helyen kell dolgoz- roztam: holnap beolvasok C-
ni. ahol személyesen lehet ta- nek. Mit képzel rólam?! 
lálkozni az ügyfelekkel. November 9, kedd.

b) legyen néhány hiánycikk kiemelt nagyvállalat le- 
a boltban, legyen egyhetiével gélis úton megkapta a teher-
kevesebb szerelő a kelleténél, kocsikat. Vártam C.-t, hogy ügyintézője kis csomagot akart 
legyen gyes-en, szabadságon megleckéztessem. Engem nem átadni. Udvariasan visszauta- 
néhány illetékes hivatalnok, ]ehet megvásárolni! Délután 6Ítottam és biztosítottam arról, 
•' c) a kacsintgatás\ a ketértel- megjelent elegáns öltönyben, hogy amit lehet, ajándék nél- 
mü kijelentések művészete. Ha intett a fejével, hogy köves- kül is megteszek az érdekük- 
ehhez valakinek nincs érzéke. sem s én menteni, mintha ben. Másnap visszajött Nehe- 
ne keseredjen el. A fontos az. meghipnotizált volna. Gyakor- zen tudtam kiengesztelni. Men- 
hooy legalább a kollégák jól ¡ott mozdulattal a zsebembe tegettem magam, hogy én nem 
csinálják.^ A hálapénz ezután csúsztatta a -pénzt és én csak akartam megalázni a kollégát

dadogtam. Atyásan megvere- Nem azért utasítottam vissza 
gette a vállam, aztán eltűnt, a csomagot, mert abban csak 

Hogyan mentsem fel önma- terítő volt. 
gam? — töorenctem. hiszen Pár nappal később, 
semmi szabálytalanságot nem Minél erősebben hadakoz- 
kővettem el. Nyugtalanított a tam. annál erősebben próbál-

A kiemelt nagyvállalat ősz- zsebemben lapuló 500-as. Az- tak behálózni a „pénzisten hit- 
tályvezetője, C. kis cédulát tett tán mentő ötletem támadt térítői",

Felváltottam a bankót és ki
osztottam kollégáim között 
Ennyit mondtam nekik:

— Tegyétek el! Ez a C. so
kat keres. Nem ártunk vele 
senkinek. . .

Cselekedetem nem hatotta 
meg a kollégákat Gúnyosan 
megjegyezték:

— Mondd meg őszintén, 
mennyi a te hasznod?

November 10, szerda.
Ismét megkísértettek. Pró

bára tették elvhűségemet A 
textilipari nagyvállalat egyik

dől a zsebbe.
Munkahelyemen ideális le

hetőség kínálkozik a fenti há
rom pontban foglaltak kipró
bálására.

November 8, hétfő.

,JElőször mindenki Így kez
di! Miért osztogatod a pénzt? 
ö k  sem adnának neked! Ne
künk is rontod az üzletet!” — 
magyarázták a vesztegetők.

Én hiába védekeztem, hogy 
a MÁV nem lehet Nyasszaföl- 
di Tam-Tam Vasút, ahol a 
dzsungeltörvények érvényesül
nek. Azok csak csóválták a fe
jüket. Egy idő után csend lett 
körülöttem. Egyre kevesebben 
akartak csűszóoénzt adni. Az 
„egyik munkatársam gyanúsan 
segítőkész lett. Mindig előttem 
kanta fel a telefonkagylót. Ha 
vállalati ügyintézővel tárgyal
tam, a szavamba vágott és 
kérte, hogy ne fáradjak, majd 
6 beszél vele. Elkezdtek alat
tam. fölöttem, mellettem in
tézkedni. Semmi sem válto
zott csak éreztem, hogy kire-, 
késztettek maguk közüL

Tanulság.
Győztesen kerültem ki a 

küzdelemből. Mit győztem le? 
A kísértést, a csábítást.

Nézem a tükörben bamba 
arcom. Kacsintok, Mintha C. 
kacsintana rám vissza. Szelí
den bátorít. Talán mégis kö
vetnem kellene a többiek pél
da tát? A különcöket nem sze
reti a munkahelyi közösség. 
Érdemes Tenne ezen is gondol
kozni! Mitévő legyek?

P. J.
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JUBILEUMI PÁRBAJTÓ RPARÁDÉ

A  svá jd  Dániel Giger nyerte 
a Tokaj Express párbajtőrversenyt

Soha olyan nagy érdeklő
dés nem kísérte még a legje
lentősebb hazai párbajtőrvívó 
versenyt, a Tokaj Expresst, 
mint a  december 8-án és 9-én 
a budapesti Sportcsarnokban 
—- sorra kerülő találkozót. A 
'jubileumi eseményen tizen
négy ország 192 vívója lépett 
pástra, köztük 76 külföldi;. El
jöttek Budapestre a világ
nagyságok is: az olimpiai és 
VB-aranyérmes nyugatnémet 
Pusch, a kétszeres világbaj
nok svéd E dl ing, a háromszo
ros junior VB-győztes svájci 
Poffet . . .  Hogy csak a leg
ismertebbeket soroljuk.

Dr. Nedeczky László a 
BVSC vívószakosztályának 
vezetője, a  Tokaj Express fő
rendezője mondja:

— A  korábbi esztendőkhöz 
hasonlóan az idén is kettős 
célja volt a versenynek* Egy
részt, alkalmat kívántunk biz
tosítani a fegyvernem leg
jobbjainak találkozásához, 
másrészt — éppen a rangos 
mezőny révén — népszerűsí
teni akartuk a vívást, azon 
belül is a legférfiasabb, leg
keményebb fegyvernemet, a 
párbajtőrt....

A látottak egyértelműen bi- 
aonyították: a rendezők ket
tős igyekezete eredményes 
volt. Ez a hatalmas méretű 
vívófesztivál most sem fukar
kodott meglepetésekben. Már 
az első napon olyan mániás 
nevek kerültek a kiesettek 
listájára, mint a  rendező 
BVSC legjobbja, az olimpiai 
és világbajnok dr. Fenyvesi 
Csaba, a  már említett Pusch, 
a  svájci Kauter, a magyar 
Pap Jenő és Erdős Sándor. . .

Végül hatalmas küzdelem
ben az egyeneságról a  svéd 
Edling, a  svájci Giger és Cár- 
várd, valamint Kolczonay Er
nő került a  vasárnap esti ha
tos döntőbe. A vigaszágról 
Ugyanez a csehszlovák Jutká
nak és országos bajnokunk
nak, Székely Zoltánnak sike
rü lt

Ünnepi hangulatban, szép
számú. érdeklődő előtt került 
sor a  tizedik Tokaj Express 
döntőjére. A küzdelem kezde
te előtt Vágvőlgyi Mátyás, a 
rendező sportegyesület elnöke 
mondott ünnepi beszédet, 
majd pástra léptek a döntő 
részvevői.

Az izgalmas verseny végén 
abban valamennyi jelenlévő 
szakember megegyezett, hogy 
ez a parázs budapesti párbaj
tőrparádé egyre inkább a 
fegyvernem legnagyobb ese
ményei közé tartozik. Ezután 
feltehetően . megkapja — az 
„A”-kategóriás minősítést: Ez 
annyit jelentene, hogy a ver
seny — több hasonló méretű 
és színvonalú eseménnyel

(Martini Kupa, Spreafico em
lékverseny, Heddenheim Nagy
díj stb.) — beszámítana a Vi
lág Kupa pontversenybe. Ter
mészetesen ez a lehetőség már 
korábban is foglalkoztatta a 
Nemzetközi Vívó Szövetség 
(FIE) illetékeseit, ám arra hi
vatkozva, hogy a  Tokaj Exp
resst túlságosan korán, decem
ber elején rendezik, elvetették 
a javaslatot. A példák viszont

Jő a vívóutánpótlás Szolno
kon. Ezt bizonyítja, hogy a 
Veszprémben megrendezett 
1979. évi serdülő és ifjúsági 
vívó csapatbajnokságon — 
ahol három vidéki terület 
fegyvernemenkénti első három 
helyezettje vett részt — nagy
szerűen szerepeltek a szolnoki 
vívók. Az országos bajnokság
ra hat csapat jutott tovább. A 
Szolnoki MÁV MTE serdülő 
leánytőrözői — Pusztai, Bállá,

T ER EM FO C I
A nagykanizsai üzemfőnök

ség csomóponti KISZ-bizott
sága teremfoci-bajnokságot 
rendezett, amelyen hat csapat 
vett részt A győzelmet és a 
v ándorserleget a  főnökség 
Il-es KISZ-alapszervezete 
nyerte, amelynek tagjai dízel- 
mozdony szerelők. A második 
az I-es alapszervezet a  har
madik pedig a mozdonyvezető 
gyakornokok csapata le tt 

A bajnokság második for
dulóját februárban rendezik.

egyre inkább azt mutatják, 
hogy a párbajtőrvilág legjobb
jai komolyan veszik a talál
kozót s ennek érdekében, ha 
kell, még saját felkészülésü
kön is módosítanak.. .

A verseny népszerűségének 
okait vizsgálva nem szabad 
megfeledkezni arról sem, tiogv 
a rendező Budapesti Vasutas 
Sport Clubnak neve, tekinté
lye van a „szakmában’’ A 
sokszoros bajnok és BEK- 
gyoztes gárda a magyar pár
baj tőrvívás legerősebb pillére. 
S a jelek azt mutatják, ezt á 
rangját a jövőben tovább erő
síti.

A X. Tokaj Express győz
tese: Dániel Giger (Svájc) 4 
győzelem, 2. Jurka (Csehszlo
vákia) 3, 3. Edling (Svédor
szág) 3, 4. Kolczonay .'Bp. 
Honvéd) 2, 5. Carrard (Svájc) 
2. 6. Székely (Ű. Dózsa) 1.

A BVSC vívószakosztályá
nak harmincéves évfordulója 
alkalmából a  szakosztály -eg- 
kiemelkedóbb versenyzőit — 
Bóbis Ildikót, dr. Fenyvesi 
Csabát, Gerevich Pált és dr. 
Kamuti Jenőt — is megjutal
mazták. A Vasutasok Szak
szervezetének új vándorúi iát, 
az idén nyújtott teljesítmé
nyéért Maros Magda vehette 
át.

serdülő leánytőrözői
Feigl, Demecs — imponáló fö
lénnyel megvédtek bajnoki 
címüket.

A serdülő kardozók — Hi
dasi, Szűcs, Nagy — bronzér
met szereztek. Az ifjúsági kar
dozók — Banczik, Mosonyi, 
Ragó — negyedikként, az ifjú
sági párbajtőrözők pedig hato
dikként jutottak tovább. A de
cemberi országos bajnokságra 
csak a serdülő fiútőrözőknek 
nem sikerült bekerülniük.

(Kőhidi)

Műrepülő modellek 

a Nyírség kupáért
Nyíregyházán a közelmúlt

ban rendezték a X. Nyírség 
Kupa nemzetközi rádió-távirá
nyítású műrepülő. modellver
senyt. A kupa győztese Stefel 
Győző, a budapesti MÁV Mo
dellező Klub tagja lett. A nem
zetközi mezőnyben a vasutas 
klub másik versenyzője, Si
mon István az 5. helyen vég
zett.

Pilhál György

Vidékbajnokságot nyertek Veszprémben 

a Szolnoki MÁV MTE

K E R E S Z T R E J T V É N Y
Vízszintes: L Tanulni mindig ér

demes. Ezt - bizonyítja a megfejten
dő mondat is. (Folytatás a 23. füg
gőlegesben.) 13. Betűpótlással a 
kutya teszi. 14. Műkedvelő, tárgy
raggal IS. Kevert per. 16. Égszín
kék. 17. A döntetlen, elsősorban a 
sakkban. 18. Gyorsaság, elán. 19. 
Megtalálja a maga foltját. 20. Sváj
ci kanton. 22. Étlapon olvasható. 
23. Kicsinyítő képző. 24. Évszak. 
25. Vissza: kalácsféie, 26. Írás a

feladata. 26. Eszik a végén. 30. Ki
rály (francia), 31. Húzott. 32. Férfi 
szerep a Bánk bárban. 34. Juttat 
35. Kánikulábán van. 36. A hernyó 
és a lepke közötti állapot 37. Bib
liái alak. 38. Horony. 39. Római 51. 
41. Ügetés. 43. Női Ivarsejt. 44. El
írt agyar osodofct népcsoport az Al
földön. 46. . . .  carte, étlap szerint. 
47. Lengyel tengerparti város. 48. 
Amerikai eredetű tánc 50. Szeszes 
Ital. 51. Méta fele. 52. Aszód betűi

keverve. 53. . . .  club, nemzetközi 
írói egyesülés. 55 Házi szárnyas, 
egyes vidéken. 57. Francia város. 
58. Afrikai főváros. 60. Suta iker
szava. 61. Széptevés fordítottja. 62. 
Francia férfi név. 64. Dalaiban van.

Függőleges: 1. Török méltóság. 2. 
Nápoly egyik néprétegének neve.
3. Becézett női név. 4. A mai na
pon. 5. Betűpótlással akár róka is 
lehet. 6. Madár is, gép is. 7. Víz- és 
tűzálló anyag. 8. Kártyajáték. 9. 
N. R. L 10 Latin kötőszó. 11. Hím- 
zésiajta. 12. . . .  Iáit, szem (esés.) 
16. Sokat emlegetett falu. 18. 
Vissza: csomag, ruhadarab. 20.
Szín. 22. . . .  ta, főütőér. 27. A Duna 
mellékfolyója fordítva. 28. Afrikai 
állat. 29. Jugoszláv folyó. 32. Több 
ásvány nevében is szerepel. 33. 
Táncot lejt. 34. Önműködő. 38. Egy 
korszak a Szovjetunióban. 40. Ilyen 
meggy is van. 42. Heves megyei 
község. 43. Fortalanított ellentéte. 
44. Nagyobb ellentéte. 45. Nomád 
páratlan betűi. 47 Több. mint elég. 
49. Domb. 59 Kevert kapu. 54. 
Gyermeteg, hiszékeny. 56. Szüksé
ges. 58. Vissza: kopasz. 59. Kevert 
cet. 62. Hangtalanul mar. 63. Mint 
10. függőleges.

Beküldendő: vízszintes 1. és foly
tatásaként a 23. függőleges.

Beküldés] batáridő: 1980. január
1

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Az Ittasság már nem 
egy balesetnek előidéző oka volt.

Egy-egy könyvet nyertek lapfink 
23. számában megjelent kereszt- 
rejtvény helyes megfejtéséért: 
Tóth Károly. Mátészalka. Március 
21. tér 1. 4700: ifj Eszenyi István. 
Budaoest. Szilágyi D. tér 7. sz. f.
4. 1011: Bott.ka László. Szob. Ma- 
llnovszkil út 26 2628: Borbély Irén. 
Hatvan MÁV állomás: Gergely Jó
zsef, Várpalota, Mészáros L. u. 48. 
8101.

Kommunista 
szombat 

a gyermekév 
jegyében

November 3-án kommunista 
szombatot tartottak a szom
bathelyi biztosítóberendezési 
és fenntdrtási főnökség dolgo
zói. Több mint százhetvenen 
— többnyire fiatalok — össze
sen 1300 munkaórában légve
zetékeket bontottak, nyomjel
ző festést végeztek és csator
nákat ástak. Az elvégzett 
munka értékét növeli, hogy az 
ilyen feladatoknál hiányzik 
leginkább a munkáskéz a fő
nökségnél.

A kommunista szombaton 
végzett munkáért járó 18 ezer 
forint egyrészét a gyermek
alap országos számlájára fize
tik be. Egy bizonyos összeggel 
pedig a Vas megyei úttörők 
apátistvánfai nyári táborához 
járulnak hozzá.

Sz. J. L

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és olvasóink fi
gyelmébe ajánljuk a következőket:

41. számból: 102938/1979 A lakás
építéshez biztosított vállalati teher
gépjármű fuvardíj költségének el
számolása.

42. számból: 110559/1979. Üzemi
balesetek, - foglalkozási megbetege
dések esetén az egészségügyi ellá
tás keretében nyújtott szolgáltatá
sok ellenértékének elszámolása.
44. számból: 109280/1979. A munka
bérek, az egyéb ellátások, a -szak
munkástanulók és a szakmunkás- 
képzésben részt vevő szakközépis
kolai tanulók ösztöndíjának kiegé
szítése.

45. számból: 111700/1979. A szocia
lista • munkaverseny-mozgalom if
júsági formáinak szervezése a Ma
gyar Allavasutak területén.

46. számból: 109923/1979. Lakás-
gazdálkodásban új nyomtatványok 
rendszeresítése.

47. számból: 113915/1979. A nyug
díjmegállapító és folyósító eljárási 
utasítás módosítása.

48. s z á m b ó l:  113724/1979. A  M Á V  
Tisztképző Intézet átszervezése.

113502/1979. Az egyen ruha-térítés 
összegének megállapítása.

A budapesti igazgatóság — a 
területi bizottsággal közösen — 
a XII. pártkongresszus és ha
zánk felszabadulásának 35. év
fordulója tiszteletére szeptem
berben valamennyi elbírálási 
joggal felhatalmazott szolgála
ti főnökség részére újítási öt
letpályázati hónapot hirdetett. 
Ennek célja a munka haté
konyságát, könnyítését szolgá
ló javaslatok ösztönzése volt. 
Felhívták a figyelmet az ener
gia- és létszámmegtakarításra, 
a kulturált utazás feltételeinek 
megteremtésére.

Az ötleteket külön bizottság 
minősítette, amelynek tagjai 
újítási ügyintézők, szakvéle
ményezők és a helyi szakszer
vezeti bizottság képviselői vol
tak. A budapesti igazgatóság 
szolgálati helyein 1439 ötlet 
született, amelyből 685-öt fo
gadtak el, és 484-et újításnak 
minősítettek. A  versenyben 38 
szolgálati főnökség több mint 
száz szocialista brigádja vett 
részt.

A legjobb eredményt elért 
szolgálati főnökségek pénzju
talmat kaptak, összesen 75 
ezer forintot. Az első a székes- 
fehérvári körzeti üzemfőnök
ség lett 108 hasznosítható öt-

MAGTAR VASUTAS
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség:
1063 Bpest VI., Benczúr utca 41. 

Telefon városi: 229-872. 
üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti: 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 
1064 Bpest VII.. Rákóczi út 64. 

Telefon: 224-818
Felelős kiadó: dr. Sutb Péter, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

^  igazgatója 
Csekkszámlaszámunk:

MNB 219 — ti 859 
79—5278 Szikra Lapnyomda 

Budapest 
Felelős vezető:

Csöndes Zoltán vezérigazgató

, — Télapó ünnepség. A hat
vani vontatási főnökség Pus
kás Tivadar szocialista brigád
ja az idén is rendezett télapó 
ünnepséget, amelyen részt vet
tek a brigádok családtagjai és 
gyermekei. A kicsik édessé
get, ajándékot kaptak az élel
miszer kiskereskedelmi válla
lat mikulásától.

— Nyugdíjasok találkozója 
A dunakeszi járműjavító gaz
dasági és társadalmi vezetői 
kétévenként nyugdíjas találko
zót rendeznek. Az idén novem
ber 30-án került erre sor, ame
lyen százan vettek résát. A 
vendégeket Bősz József szb- 
titkár köszöntötte, majd a vas
utasszakszervezet ének- és ze
neiskolájának népi zenekara, 
valamint Boros Jolán. Főnay 
Márta. Varga László és Remé
nyi József szórakoztatta a 
megjelenteket.

— Gyermekek öröme. A ta
polcai körzeti üzemfőnökség 
szakszervezeti bizottsága is 
megrendezte a hagyományos 
télapó ünnepséget a város Ba
tsányi János Művelődési Há
zában. A gyerekeket bábjáté
kokkal és mesefilmekkel szó
rakoztatták. majd a télapó 396 
ajándékcsomagot adott át a 
kicsiknek.

— Üjítási verseny. A deb
receni igazgatóság tervgazdasá
gi és műszakfejlesztési osztá
lya minden évben megrendezi 
a szolgálati helyek újítási ver
senyét Az idei versenyen — 
a tavalyihoz viszonyítva — 125 
százalékkal emelkedett a 
hasznosítható újítások száma. 
A szolgálati helyek versenyé
nek győztese a debreceni állo
másfőnökség le tt

— Vasutasok a gyermeke
kért Salgótarján állomás dol
gozói. a szertár vasutasaival 
közösen tizenháromezer forin
tot gyűjtöttek össze, amit a vá
ros gyermekintézményeinek 
ajánlottak fel. A vontatási fő
nökség dolgozói négyezer fo
rinttal járultak hozzá az óvo
dák és bölcsődék fejlesztéséhez.

lettel. Második a hatvani von
tatási főnökség, harmadik a 
ferencvárosi vontatási főnök
ség, negyedik a ' józsefvároe 
állomás és ötödik a győri von
tatási főnökség.

Közöljük Kedves Olvasóink
kal, hogy a Magyar Vasutas 25. 
száma — tekintettel a karácso
nyi és az újévi ünnepekre, va
lamint az év végi munkaszü
neti napokra — a 26. számmal 
összevonva, december 15-én, 
12 oldal terjedelemben jelenik 
meg.

Legközelebbi lapunk január 
első felében kerül olvasóink 
kezébe.

— Nők találkozója. A hat
vani vontatási főnökség Zal
ka Máté és Kállai Éva szo
cialista brigádjai megrendez
ték a nyugdíjas nők találko
zóját, amelyen negyvenen vet
tek részt A megjelenteket Pi
roska József, a főnökség szb- 
titkára tájékoztatta az eddigi 
eredményekről, majd az óvo
dások és a főnökség KlSZ-fia- 
taljai műsorral szórakoztatták 
a vendégeket

Helyesbítés. Lapunk október 
6-án megjelent 20. számában, 
a Fegyveres Erők Napja alkal
mából a Honvédelmi Érdem
érem (25 évi tevékenység után) 
kitüntetésben részesültek fel
sorolásánál sajnálatos elírás 
történt. Mocsári Ferenc nem 
Salgótarján, hanem Somoskő
újfalu állomásfőnöke.

(a szerk)

Lakáscsere
Elcserélném Bp. Kerepesi út 1/3. 

VL épületben levő nagy méretű 
(100 négyzetméteres), korszerűsí
tett két szoba komfortos, telefonos 
lakásomat tanácsi lakásra. Érdek
lődni lehet munkaidőben 852—711, 
munkaidő után pedig 144—240 te
lefonszámon., dr. Dénes Ferenc.

Elcserélném szászhalombattal 
másfél szoba Összkomfortos, 52 
négyzetméter alapterületű — hi
deg, melegvizes, távfűtéses lakáso
mat budapesti 2, vagy 1,5 szobás 
komfortos lakásra. Érdeklődni: 
Körösi Ferenc, Szászhalombatta, 
Eötvös L. u. 5. H. 8. Telefon: 831— 
086 este 19 órától.

Elcserélném pécsi, szahaűrenűél- 
kezésű két szobás belvárosi laká
somat budapestire Érdeklődni es
te a 893—290 telefonon, Pethő 
Beáta.

Elcserélném napfényes, két nagy 
szobás, plusz hálófülkés, telefonos, 
Dunára néző, 80 négyzetméter 
alapterületű, összkomfortos MAV- 
bérlakásomat kisebb théretfl. más
fél-két szobás szintén összkomfor
tos budapesti tanácsi lakásra. La
kótelepi is lehet. Minden megoldás 
érdekel. Érdeklődni az esti órák
ban 133—155 telefonszámon vagy 
levélben: dr. Molnár Kálmán. Bu
dapest, Soroksári út 13. sz. n . 7. 
1095.

FELVESZÜNK!
KIKÉPEZÜNK!

A M Á V  Budapesti Igazgatóság 
szolgálati főnökségeire:

NŐKET, FÉRFIAKAT, 
LÁNYOKAT, FIÚKAT,
iskolai, szakmai végzettségük, érdeklődésük« 
alkalmasságuk szerint:
forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, kocsirendező, saruzó, 
vágányfékkezeló, kocsifelíró, személy- és árupénztáros« 
távgépíró, iegyvlzsgáló, vonatvezető, rak tárnok 
és rakodómunkás munkakörökbe.
Gimnáziumi, középiskolai vagy vasipari szakmai 
végzettséggel:
mozdonyvezető-gyakornok, kocsivizsgáló, féklakatos» 
általános villamos- és híradásipari műszerész, 
fűtés- és vizvezetékszerelő. lakatos szakmunkásokat, 
műhely! járműjavító szerelő, berendezés fenntartó 
munkakörökbe.

FELVESZÜNK TOVÁBBÁ: 
festőket, másolókat, ácsokat, asztalosokat« 
kőműveseket, burkol ókat. 
pályamunkásokat 
betanított és segédmunkásokat« 
állomási és kocsltakarftókat 

KÖTELEZŐ MUNKAIDŐ minden beosztásban 
havi 191 éra!
Nagyobb budapesti főnökségeinken egyes beosztásokban 
munkásszállást biztosítunk.
Továbbtanulási, művelődés! sportolási, üdülés! lehetőség. 
VÁLTOZATOS ÉRDEKES MUNKAKÖRÖK! 

JELENTKEZÉS.
BŐVEBB FELVILAGOStTAS: 
a MÁV Budapesti Igazgatóság 
állomásain, vontatás? pályafsnntartási 
főnökségein valamint a 
KÖZPONTI MTTNKAERÖ- 
FELVÉTEM IRODÁN 
Budapest Kelet? pn. (Cinkotai kapu). 
Telefon: 145—010. ?

Ötletpályázati hónap
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